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Басылымның алты айға жазылу бағасы: жекелер үшін – 2750, мекеме-
лер үшін – 3750, редакциядан тікелей жаздырып алатындар үшін – 2500 
теңге. Газетке жазылу «Қазпошта» АҚ филиалында жүргізіледі.

ПРЕЗИДЕНТ

САПАР

ӨНЕР

МӘЖІЛІС

АУЫЛ КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ 
ФОРУМЫ ӨТКІЗІЛМЕК

Сейсенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
ауылдық жерлердегі кәсіпкерлікті дамыту мәселелеріне арналған мәжіліс 
өтті. Селекторлық режімде ұйымдастырылған басқосуға аудан әкімдері де 
қатысты. 
Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов өткен жылы бизнесті 

дамытуға бағытталған шаралар туралы баяндады. Оның айтуынша, былтыр 
өңірімізге мемлекеттік бағдарламалар аясында 17 млрд теңге бөлініп, мыңнан астам 
жоба қаржыландырылған. Мәселен, «Бизнестің жол картасы -2020» бағдарламасын 
жүзеге асыруға 2014 жылы республикалық бюджеттен 1млрд 445 млн теңге бөлініп, 
аудандарда жалпы құны 124,2 млн теңгені құрайтын 10 жоба субсидияланған. 
Оның ішінде Қазалы ауданы бойынша 3 жоба, Қармақшы – 3, Арал – 2, Шиелі мен 
Жаңақорған аудандарында бір жобадан ұсынылған. Ал Жалағаш пен Сырдария ау-
дандарынан мүлдем жоба ұсынылмаған. Мұнан бөлек, аймақта шағын және орта 
бизнесті мемлекеттік қолдау мақсатында есепті мерзімде Ұлттық қордан өңдеуші 
өнеркәсіп секторына бөлінген қаржыдан екінші деңгейлі банк филиалдары арқылы 
Қызылорда облысында 466 млн теңгеге 12 жоба несиелендірген. Оның ішінде 
Шиелі ауданынан – 3, Жалағаштан 1 жоба қаржыландырылса, басқа аудандардан 
бірде-бір жоба ұсынылмаған. 

Осы орайда облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы мемлекеттің беріп отырған 
мүмкіндігін пайдалана алмай отырған аудан әкімдерін қатты сынға алды. Уақыт 
бейқамдықты көтермейді, облыс халқының 64 пайызы өмір сүріп жатқан ауылды, 
ондағы шағын және орта кәсіпкерлікті өркендетпесек,  қазіргі кезең талабына ілесе 
алмаймыз. 

Аймақтың әлеуетін арттыру үшін отандық өнімді экспортқа шығару маңызды. 
Осы орайда өңірдің негізгі дақылы саналатын күрішті экспорттап, ет өнімдерін 
шетелге шығару жолдарын қарастыру да күн тәртібіндегі өткір мәселе. Жал-
пы, аймақта ауылшаруашылық өнімдерін әртараптандыру жүйелі жүргізілуде. 
Осының нәтижесінде күріштен рекордтық өнім алынды. Сондай-ақ, мемлекеттік 
бағдарламалар аясында басқа да дақылдарды егуге жағдай жасалуда. Оларға 
берілетін субсидияның көлемі де ұлғайған. Атап айтқанда, бақша дақылын кәдімгі 
суармалы әдіспен ексе, оған тиесілі субсидия бар, ал тамшылатып суару әдісін 
қолданған адамға берілетін субсидия көлемі едәуір. 

Жиында сонымен бірге  мал шаруашылығын дамыту жайы да сөз болды. Қазіргі 
таңда облысты буферлік аймақтан шығару жұмыстары атқарылуда. Егер бұл жо-
спар биыл жүзеге асатын болса, жылына 100 мың тонна ет экспортқа шығарылады 
деп күтілуде. 

Мәжілісте сөз алған өңірлік кәсіпкерлік палатасының директоры Руслан 
Досмахановтың айтуынша, ауылда кәсіпкерлікпен айналысуға ниеттілердің 
көбісінің тәжірибесі аз. Сонымен қатар, нақты жұмыстарды жүзеге асыра ал-
мауларына олардың жаңа технологияны әлі меңгермегендігі де әсерін тигізіп 
отырғандығын алға тартты.  

Мәжілісті қорытындылаған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев өз орынбасары 
мен аудан әкімдеріне ауылдық жерлерде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 
бағытында ауыл тұрғындарының арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, мемле-
кет тарапынан өз кәсібін қолға алушыларға қандай жеңілдіктер қарастырылғанын, 
қолданыстағы бағдарламаларға қатысу жолдарын ұғындыруды қатаң тапсырды. 

– Кәсіпкерлікті және туризмді дамытудың «Жол картасы» дайындалады. Алдағы 
онкүндікте бекітілетін болады. Осы жол картасы аясында ауылдағы кәсіпкерлікті 
дамыту жолға қойылмақ. Ол үшін облыстық бюджеттен қажетті қаражат бөлініп, 
тиісті қолдау көрсетіледі, – деді облыс әкімі. 

 Сондай-ақ, аймақ басшысы биыл бірінші рет қыркүйек айында ауыл 
кәсіпкерлерінің форумын өткізуді ұсынды. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЕЛШІНІ ҚАБЫЛДАДЫ
Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының Қазақ

стандағы төтенше және өкілетті елшісі Чжан Ханьхуэйді қабылдады.
Кездесу барысында Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының одан әрі 

дамуының негізгі бағыттары, сондай-ақ Қытай Халық Республикасының 
Төрағасы Си Цзиньпиннің алдағы мемлекеттік сапарының дайындығына 
қатысты мәселелер талқыланды.

Елбасы екі ел арасындағы достық және сенімге құрылған қатынастардың 
деңгейі жоғары екенін атап өтті. 

– ҚХР Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцянның былтырғы сапары та-
бысты болды, біз бірқатар маңызды уағдаластықтарға қол жеткіздік. Қытайдың 
«Бір белбеу, бір жол» бастамасы мен біздің «Нұрлы жол» бағдарламамыздың 
ұқсастықтары көп. Біздің елдеріміздің іс-қимылы «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
автомагистралінің құрылысында да тоғысады және газ құбыры мен теміржолдар 
салудамыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Кеше А.Тоқмағанбетов атын
дағы мәдениет үйінде «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы – 20 ізгі 
іс» эстафетасының символы – 
Тайқазанды Қарағанды облысына 
табыстау рәсімі болып өтті. Шара
ны облыс әкімінің орынбасары Ра
уан Кенжеханұлы ашып, ҚХА ая
сында атқарылған қайырымдылық 
жұмыстарын сөз етті. Сондайақ, ізгі 
істердің іске асуына ұйытқы болған 
ұйымға ризашылығын білдірді. 
– Бүгінгі шара республиканың ба-

тысы мен шығысын, оңтүстігі мен 
солтүстігін бір-бірімен байланыстырып, 
жалғастырып отырған мейірімділік пен 
береке-бірліктің символына айналып отыр. 
Тайқазан – береке-бірлік пен тату тірліктің, 
молшылық пен тоқшылықтың, мейірім мен 
қайырымның нышаны. Елбасы «Алаштың 
анасы» деп атаған Сыр өңірі де игі әрі 
қайырымды істермен осы Тайқазанды 
толықтырып, жалғасын тапсын деген 
тілекпен Қарағандыға табыстайтын бо-
лады. Қайырымды болу адамгершіліктің 

белгісі. Жанарына мұң, жүрегіне үрей 
ұялаған жандардың жанынан табылып, 
қолымыздан келгенше қолдау көрсету – 
біздің парызымыз.  Сондықтан осынау ба-
стаманы көтеріп, ұйымдастырған ҚХА-ға 
ризашылық білдіреміз. Халқымыздың 
пейілі түзу, ниеті оң, жүрек жылуы ешқашан 
сарқылмасын, – деген Р.Кенжеханұлы  
қайырымды істер жазылған киіз үй макетін 

тайқазанға салды.
Мұнан соң Тайқазанды Қазақстан 

халқы Қарағанды облыстық ассамблея-
сы хатшылығының басшысы Гүлфайруз 
Рымбекова бастаған делегаттарға 
Қазақ стан халқы облыстық ассамблея-
сы хатшылығының басшысы Ләйла 
Төрешова табыстады. Өз кезектерінде  
қарағандылық қонақтар игі істерге толы 

Тайқазанды Арқа төріне жауапкершілікпен 
жеткізетіндіктерін айтып, Сыр еліне 
алғыстарын білдірді.  

 Айта кету керек, Тайқазанның 
көшірмесі ақпан айының басында 
Түркістаннан Астанаға әкелінген. Яғни, 

Ассамблея жылының ашылу салтанатын-
да өз шеруін бастаған Тайқазан еліміздің 
барлық жерін аралап, 10 сәуірде Сыр еліне 
Қостанайдан жеткізілген болатын.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

БІРЛІК

ТАЙҚАЗАН СЫРДАН 
АРҚАҒА ЖОЛ ТАРТТЫ

газетіне 2015 жылдың екінші жартыжылдығына жазылу жүріп жатыр

Мәртебелі топ алдымен Арал 
ауданы, Жақсықылыш кентінде 
орналасқан «Аралтұз» акционерлік 
қоғамына барды. Мұнда қонақтарды 
аудан әкімі Абзал Мұхимов пен 
компания президенті Айдынбек Та-
уасаров күтіп алды.

«Аралтұз» акционерлік қоғамы 
– аймақтағы ірі кәсіпорындардың 
бірі. Жылына 213 мың тонна тұз 
өндіріледі. Оның 147 мың тонна-
сы ас тұзы болса, 66 мың тонна-
сы техникалық тұз. Биылдан бастап 
кәсіпорында полимер өнімдерін 
өңдейтін цех іске қосылды. Онда 
өндірілген өнім аймақтағы басқа 
өндіріс орындарына шикізат дайын-
дайтын болады. Қайта жаңғырған 
зауыт 800-ден астам адамды 
еңбекпен қамтыды, оның 95 пайызы 
жергілікті тұрғындар.

Аймақ басшысы Үкімет 
жетекшісінің орынбасарын жаңа 
зауыттың жұмыс барысымен та-
ныстырды. Сондай-ақ кәсіпорын 
жұмысшыларымен кездесу өтті. 

– Тоқсаныншы жылдары жұ-
мы сын бастаған өндіріс оша ғында 
қазіргі күні өзгеріс көп. Кәсіпорын 
қайта жаңғыртылғаннан кейін 
шығарылатын тұздың сапасы 
айтарлықтай артқан. Тың жобалар-
мен де ерекшеленген. Қызметкерлер 
саны 800-ге жеткен. Өндіріске 
енгізілген жобалардан оң нәтиже 
байқалады, – деді ҚР вице-премьері 
Бердібек Сапарбаев.

Осыдан кейін ауылдағы №19 
орта мектепке аялдап, білім орда-
сының тыныс-тіршілігін көрді. 
Мұнан әрі «Қамбаш» балаларды 
оқыту-сауықтыру орталығын бетке 
алды. 

Облыстық білім басқармасының 
басшысы Бақытжан Сайлыбаев қо-
нақтарға демалыс орталығының 
қызметі және алдағы Ұлттық бірың-
ғай тестілеуге дайындық жайлы 
баян етті.

Жер көлемі 5200 шаршы метрді 
алып жатқан «Қамбаш» оқыту-
сауықтыру орталығы өткен жылы 
пай далануға берілді. Мұнда емдеу-
сауықтыру үшін барлық жағдай 
жасалған. Бір жылда 2000 оқушы 
демалады. 18 жеке бөлме, 21 екі 
адамдық бөлме, 8 бір адамдық, 12 
екі адамдық люкс бөлмелері мен 100 
адамға арналған мейрамхана қызмет 
етеді.

Жоба құны 450 млн теңгені 
құрайды. Бас мердігер – «Саутс-
Ойл» жауапкершілігі шектеулі 
серік тестігі.

Осыдан кейін сапар Қазалы ау-
данында жалғасты. Үкімет бас-
шысының орынбасары әуелі «Қаза-
лы» конфет цехына аялдап, жұмыс 
барысымен танысты. Облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Жазира 
Жылқышиева «Жол картасы-2020» 
бағдарлама бойынша облыста 
атқарылып жатқан жұмыстарды 
стенд арқылы көрсетті. 

Бұдан соң Қазалы көлік-
техникалық колледжінде болып, оқу 
кабинеттерін аралап шықты. 

Облыстық білім басқармасының 
басшысы Бақытжан Сайлыбаев 
қонақтарға оқу ордасында дуаль-
ды оқыту технологиясын ендіру 
жайы туралы айтып берді. 1929 
жылы құрылған Қазалы транспорт-
техникалық колледжінде 11 

мамандық бойынша дәріс беріледі.
Қайтар жолда Үкімет басшы-

сының орынбасары Б.Сапарбаев пен 
облыс әкімі Қ.Көшербаев бастаған 
топ Қармақшы ауданындағы қайта 
жаңғыртудан өткен «Қорқыт ата» 
кешеніне зиярат етті.

***
Түстен кейін облыс орта

лығындағы «Қаз ГерМұнай» 
БК серік тестігінде Үкімет 

басшы сы ның орынбасары 
Б.Сапарбаев пен облыс әкімі 
Қ.Көшербаевтың қатысуымен 
жұмысшылардың еңбек 
құқығы мен кепілдігін қам
тамасыз ету, мұнай өндірісін 
жандандыру мәселесіне 
қатысты жиын өтті.
Қызылорда облысы экономика-

сында өнеркәсіптің негізгі үлесін 
мұнай өндірісі құрайды. Біздің 

аймақ “қара алтын” өндіру көлемі 
бойынша Атырау, Маңғыстау, Ба-
тыс Қазақстан облыстарынан 
кейінгі орында тұр. Республика бой-
ынша үлесі – 12,3 пайыз. Қазір об-
лыс аумағында  мұнай өндірумен 
13 компания айналысады. Олардың 
ең ірілері – «ҚазГерМұнай» БК, 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз», «ТорғайПетролеум» ком-
паниялары. Мәселен, бір ғана 
«ҚазГерМұнайда» 742 адам еңбек 
етеді. Ал мұнай компаниялары-
на қызмет көрсететін мекемелер-
де он мыңдай адам жұмыс істейді. 
Олардың отбасын қоса есептер 
болсақ, елу мыңдай қызылордалық  
“қара алтын” өндірісінен нәпақасын 
айырып отыр деуге болады.

Сондықтан бүгінгі басқосуда 
қазіргі әлемдегі қалыптасқан 
қаржылық қиындықтарға байла-
нысты облыс әкімдігі мен мұнай 
компаниялары, ірі кәсіпорындар 
өзара ынтымақтастықта жұмыс жа-

сау міндеті қойылды. Мұндағы 
мақсат – жұмыссыздықпен күресу, 
жұмысшылардың еңбек құ қық-
тарын сақтау, бастысы, мұнай 

өндіру көлемін төмендетпеу, 
экономикалық өсімді баяулатпау.

Облыс әкімінің орынбасары 
Н.Годунова хабарлама жасап, осы 
бағытта атқарылып жатқан шаралар 
легін баян етті. Бизнес өкілдерімен 
жұмысшыларды қысқартпау, еңбек 
құқығын сақтау бойынша 1300-дей 
меморандумға қол қойылған. Бұл 
жұмыс жалғасын табуда. 

Жиында сөз алған «Құмкөл 
Транс Сервис» ЖШС бас директоры 
Бақтияр Абдраманов мемлекеттік 
қол даудың арқасында компания 
өсіп-өркендеп отырғандықтан, қи-
ын   дыққа қарамастан кәсіпорында 
жұ  мыс орындарын сақтайтынын 
айтты.

Премьер-министр орынбаса-
ры Б.Сапарбаев жергілікті тұр ғын-
дардың жұмыссыз болмауы керегін 
қатаң ескертті. 

– Жалпы Қызылорда облысын-
да әлеуметтік-экономикалық аху-
ал жақсы. Өсім бар. Құрылыстар 

қарқынды жүруде. Оны халықтың 
тұрмысы мен көңіл-күйінен көруге 
болады. Қазіргі таңда экономикалық 
дағдарыстың салқыны сезілгенмен, 

одан шығар жол бар. Барлық 
мүмкіндікті пайдаланып, экономи-
камыздың даму қарқынын сақ-
тап, халықтың тұрмысын, әл-ау-
қатын төмендетпеуіміз керек. Ірі 
кәсіпорындар қаржысын оңтайлы 
жұмсасын, әрбір тиыны есеп-
те болсын. Ең негізгісі, – жұмыс 
орындары сақталуы керек. Бұдан 
бөлек, осы аймақтағы мұнай 
компанияларының мұнай өнімін 
өндіру көлемін азайтуына еш негіз 
жоқ. Керісінше, арттыру керек. 
Егер даму болмаса дағдарыс меңдей 
береді. Бәріңіз білесіздер, 2008-2009 
жылдардағы дағдарыс әлем эконо-
микасы үшін үлкен соққы болды. 
Жоғары дамыған елдердің өзінде 
ондаған кәсіпорын мен зауыт жабы-
лып жатты. Ал Қазақстан оған төтеп 
берудің жолын таба алды. Осының 
арқасында жаппай жұмыссыздыққа 
жол бермей, экономикамыздың өсі-
мін сақтап қалған едік. Бұл жолы 
да солай ету керек. Әрине, бұның 

барлығын Елбасы тап-
сырмасы бойынша Үкімет  
үйлестіреді, – деді Бердібек 
Мәшбекұлы.

Қазақстан Республикасы Мәде
ниет және спорт министрлігі  мен 
Қызылорда облысы әкімдігінің 
қол дауымен ұлттық кәсіби музы
ка өнерінің бастауы – Құрманғазы 
атын дағы Қазақ мемлекеттік ака
демиялық халық аспаптары оркестрі 
аймағымызда «Сыр елі – жыр елі» 
атты гастрольдік концерттерін 
өткізуде.
Гастроль республика көлемінде той-

ланып жатқан Қазақ хандығының 550 
жылдығы, Қазақстан халқы Ассам блея-
сының 20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 
жыл дық мерейтойы және «Байқоңыр» 
ғарыш кешенінің 60 жылдығына орай 
ұйымдастырылған.

Күй десе буырқанып жатқан көк теңіз, 
киелі домбырасын көкке безеген адуын 
бейне көзге елестейтіні анық. Тарихы терең 
оркестр өнер сапарын Арал, Қазалы аудан-

дарынан бастады. Соның бір дәлелі Арал, 
Қазалы аудандарында өткен өнер кеші бо-
латын.

Бұл күні  кәсіби өнерпаздардан 
құрал ған Құрманғазы атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық ұлт-аспаптар 
оркестрі өз өнерін көрермендерге тар-

ту етті. Түркештің «Көңілашар» күйімен 
басталған концерттік бағдарлама ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Жанас Бекентұровтың 
дирижерлігімен   Құрманғазы, Тәттімбет, 
Қорқыт, Дәулеткерей, Дина сынды халық 
композиторларының күйлерін орындауға 
ұласты. Оған қоса,  шетелдік классикалық 

шығармаларға, жеке орындаушыларға да 
кезек берілді. Оркестрдің құрамындағы 
аралдық Мәлік Дәрменов домбырадан  
«Терісқақпай», «Мұраттың төкпесін», 
Ардақ  Итекеева  қобызбен «Қоңыр» күйін  
төгілтті. «Қазақстан  дауысы» ән жобасының  
ақырғы сынында өнер көрсеткен Мақсат 
Мақұлбеков «Ақбақайды», Президент  
қоры  сыйлығының иегері  Ерлан Рысқали  
«Молдабайды» көкке көтере шырқады. 

Шығармашылық  кешті  тамашалау ба-
рысында  мәдениет  және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы Тәңірберген Дәрменов  
оркестр ұжымына ризашылығын білдіріп,  
аудан  әкімі Абзал  Мұхимовтың Алғыс  
хатын табыстады. Дәл осындай концерт 
көршілес Қазалыда да жалғасын тапты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал, Қазалы аудандары.

ҚҰРМАНҒАЗЫ ОРКЕСТРІ ӨҢІРІМІЗГЕ КЕЛДІ

АЙМАҚ ДАМУЫНДА АЙҚЫН БАҒЫТ БАР
Кеше Қазақстан Республикасы Премьерминистрінің 

орынба  сары Бердібек Сапарбаев Сыр өңі ріне жұмыс 
сапарымен келді. Үкі мет басшысының орынбасарын 
әуежайда облыс әкімі Қырымбек Көшербаев бастаған 
топ күтіп алып, Арал ауданына жол тартты.
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ТАҢДАУ

АУРУ АСТАН БОЛАРЫН 
ҰМЫТПАЙЫҚ

ҚКХП  атынан ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Орал қаласындағы 
Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университетінде студенттер және 
оқытушылармен кездесу өткізді.

Кездесу барысында ҚР Президенттігіне кандидат партия жұмысы мен өзінің сайлауалды тұғырнамасының 
негізгі бағыттарымен таныстырды.

– Біз өз жұмысымызды әділ қоғам туралы марксистік-лениндік түсініктерді сақтай отырып құруға және осы 
арқылы әділетсіз тұстарын жоюға тырысамыз,– деді кандидат. 

Соңғы жылдары халықаралық ұйымдардың диетологтары дабыл қағуда.  Олар батыс елдеріндегі тұрғындар 
арасында семіздіктің өршуін тез тамақтану немесе фаст-фудтың кесірі деп біледі. Фаст-фуд тағамдарының кері 
әсеріне қарамастан үлкен қалаларда оның тұтынушылары күн санап өсуде. Тұтастай алғанда, фаст-фуд секілді тез 
дайындалатын өнімдер, газды сусындар – медиа жарнамалардың арқасында әлемге тез таралып кетті.

Т.Сыздықовтың айтуынша, фаст-фудпен қатар тұтынушылардың денсаулығына түрлі газдалған сусындар да 
кері әсерін тигізуде. Кейбір сусындардың құрамы Менделеев кестесін елестетіп, адамның ас қорыту жүйесінде 
кері химиялық әсер береді. Кандидат фаст-фудтың кесірінен туындаған семіздік ауруын ұлтқа төнген қауіппен 
теңестірді.  

Кездесу соңында президенттікке кандидат Т.Сыздықов студенттер және оқытушылардың кейбір сұрақтарына 
жауап беріп өзінің алдағы сайлауалды жұмыс жоспарымен бөлісті.

Одан әрі кездесу барысында облыстық сайлауалды штабтың жетекшісі С.Жарылғасымов сөз алып, қысқаша 
түрде сайлауалды науқанның насихат жұмыстары және іс-шаралар туралы айтып берді.

БІРЕГЕЙЛІК НЕГІЗІ НАСИХАТТАЛУДА
ҚР Президенттігіне үміткер Т.Сыздықовтың Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстық сай-

лауалды штабтары өткізген іс-шаралары туралы баяндап берді.
Өскеменде кандидаттың сайлаушыларымен екі кездесуі өтті. Кездесуде Тұрғын Сыздықов сайлауал-

ды бағдарламасының басты бағыттарымен таныстырды және сұрақтарға жауап берді. Кандидаттың сенімді 
тұлғалары тұрғындар арасында насихат жұмыстарын жүргізуде.

Кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясының идеяларын насихат-
тап, марксизм-ленинизм идеяларына негізделіп құрылған.

Сайлаушылар коммунистердің көзқарасы, өмірдің мазмұны және ережелері туралы хабардар болуда
Ұжымдық және бірегейлік партия құрылымының негізі. ҚКХП мүшесі дегеніміз, тек өзінің қамын ойламай, 

жолдастарына көмекке келуге әзір болу, ұжымның мүддесін өзінікінен жоғары қою демек.
Коммунистік партияның мүшесі батыс қоғамының теріс ықпалына берілмеуі керек, қоғамдық идеалдарды 

батыстық тұтынушылық стандарттардың алмастыруы жастарды «тоғышар тұтынушыға» айналдыруы мүмкін.
Қарағанды қаласында да батыстық өмір құндылықтары туралы сөз қозғалды. «Батыс жастары отбасылық 

құндылықтар, дәстүр, бірізділік, үлкендерді құрметтеу, отансүйгіштік сияқты адамгершілік қасиеттерге мүлде 
жат тұтынушылық стандарттармен өмір сүріп жатыр. Мұның бәрі рухани нигилизмге үндейтін ашық насихаттың 
салдары. Мұндай қоғамда өмір сүретін адамдарың өмірлік қағидаттары – жалқаулық және материалдық ашкөздік, 
толық моральдік жауапсыздық», - деп атап өтті кездесу барысында сенімді тұлғалар.

Батыстық үлгінің ең негізгі қауіпті көріністері – компьютерлік ойындар, фильм-блогбастерлер, сапасыз 
әдебиет арқылы кең тараған зорлық-зомбылық, қаталдық культтері.  

Адамдар зияткерлік, білімпаздықтарын жоюда және келешек ұрпақтарының және өздерінің денсаулықтарын 
құртуда. Жастар дәстүрлі құндылықтар мен қоғамдық идеалдарды танып өскенде ғана батыстық мәдениеттің 
ықпалынан құтылады.

***
Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан ұсынылған Қазақстан Республикасы Президенттігіне канди-

дат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды штабы атқарылған шаралары туралы айтып берді.
Маңғыстау облыстық сайлауалды штабының жетекшісі cайлаушылармен кездесу барысы туралы баяндады.  

Штаб мүшелері тұрғындарды кандидаттың тұғырнамасымен таныстыру жұмыстарын жалғастырып келеді. 
Олар кездесулерде қазіргі заманғы батыс өнерінің өзінің мазмұнын жоғалтып, примитивті-эмоционалдық 

деңгейге дейін түскендігі, адамгершілік құндылықтарының төмендегені жайлы айтуда. 
Сондай-ақ өздерінің жұмыстары туралы Көкшетау аймақтық сайлауалды штабының есебі тыңдалды.
Облыстық комитеттің жетекшісінің айтуынша, ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовтың сайлауалды на-

сихат жоспарына сәйкес сайлаушылар арасында жұмыс жоспарға сай жүруде. 
Кездесулерде батыстық мәдениет бизнестің бір тармағына, ал оның басты шарттары шектеулі материалдық 

құндылықтарға айналғаны жайлы айтылып жатыр. 
Сайлауалды насихат барысында сенімді тұлғалардың аудан орталықтарына сапарлары жоспарланған.

БАТЫС БІЗГЕ ӨЛШЕМ
БОЛМАУЫ КЕРЕК

Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясынан ұсынылған Қазақстан Республика-
сы Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов «Астанагазсервис» ЖШС жұмысшылары 
ұжымымен кездесті.
Кездесу барысында кандидат Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының басты 

бағыттарымен таныстырды.
Алдымен ол Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясының қызметі ғылыми социализм идея-

лары, маркстік-лениндік ілім мен прогрессивті қоғамдық ойларға негізделіп құрылғанын атап өтті.
Сонымен қатар, Тұрғын Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының тағы бір қағидаты – ба-

тыс мәдениетінің теріс ықпалы жайында мәселе көтерді.
– Руханилықтың мәнін түсіретін батыс құндылықтары мақсатты түрде астамшыл тұтынушылық 

сана қалыптастыруда, - деп атап өтті өз сөзінде.
Батыстың кемшіліктері әсіресе мәдениет саласында анық байқалады, себебі тұтынушылық 

сана, көп жағдайда, жеке бастың қамын өмірдің мәні деп қарастырады.
Шетелдік жаттанды тақырыптар БАҚ, киноөнімдер, түрлі танымал ток-шоулар және журналдар 

арқылы таралуда. Алғашқы болып өзінің құндылығын отбасы және неке институттары жоғалтуда.  
Т.Сыздықовтың ойынша, 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.

Кездесу соңында президенттікке кандидат Т.Сыздықов жиналғандардың кейбір сұрақтарына 
жауап берді және өзінің сайлауалды жұмыс жоспарымен бөлісті.

ЕЛ ИГІЛІГІНІҢ КЕПІЛІ  

ҚР Президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың Республикалық қоғамдық 
штабының мүшелері Атырау облысына келді. Бұл жерде олар Ұлт көшбасшысы 
жақтастарының Форумына қатысты, облыс белсенділерімен, Атырау мұнай өңдеу зау-
ыты (АМӨЗ) мен «ШевронМұнайГазИнк» компаниясының қызметкерлерімен кездесті. 

Делегация құрамында – Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед, «Нұр 
Отан» партиясы Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, ҚР Парламентінің депутаттары, 
белгілі қоғам қайраткерлері, сондай-ақ, мәдениет пен өнер саласының өкілдері бар.  Алдағы сайлауда 
Елбасыға өз қолдауларын білдіру үшін «Жайық» спорт сарайына облыстың мыңдаған тұрғындары жинал-
ды. Сөйлеген сөздерінде олар Қазақстанның табысты дамып жатқаны үшін Мемлекет басшысына алғыс 
білдірді.

Одан әрі Салтанат сарайында РҚШ мүшелерінің Атырау облысының еңбек ардагерлерімен кездесуі 
болды.

Еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, өңірдің құрметті тұрғыны Ілия Жақанов өз сөзінде Мемлекет 
басшысы саясатының әлеуметтік-экономикалық қана емес, сондай-ақ мәдени саладағы табысты дамуға да 
бағытталғанын қадап айтты.   

«Мемлекет басшысының бастамасымен «Мәдени мұра» бағдарламасы іске асырылды, соның 
арқасында әлемдегі түрлі кітапханалар мен мұрағаттардан, біздің еліміз үшін ерекше маңызы зор бірегей 
жәдігерлер табылып, Қазақстанға әкелінді», - деді Ілия Жақанов.

Өз кезегінде еңбек ардагері Любовь Монастырская бүгінгі қазақстандықтардың – ынтымағы 
жарасқан бір үлкен отбасы болуына,  Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында дүниеге келген Қазақстан халқы 
Ассамбеясының атқарып жатқан қызметінің зор екенін  атап өтті.

«Ассамблеяның әр сессиясында, әр форумында біздің Елбасымыз бейбітшілікті, келісім мен 
халықтардың бірлігін үнемі жақтаумен келеді. Біздің бәрімізге – Көшбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың маңайына топтасқан -– бір ұлт екенімізді түсінудің маңызы зор», – деді Любовь Монастыр-
ская.

Түстен кейін РҚШ мүшелері Атырау мұнай өңдеу зауыты қызметкерлерімен жүздесті. Ұжымның 
атынан зауыт қызметкері Әлфия Гумерова сөз сөйледі. Ол еңбек адамының қажеттілігін Мемлекет 
басшысының біреулерден есту арқылы ғана білмейтінін және еліміздегі барлық еңбеккерлердің оның 
қамқорлығын сезетінін атап өтті.

«Елбасы біздің аймақтың дамуына әрқашанда ерекше көңіл бөлді. Бүгінгі күні біздің зауытта екі 
көлемді инвестжоба – хош иістелген көмірсутегі өндіру және тереңде өңделетін мұнай өнімдерін өндіру 
іске асырылуда. Зауыт заманауи үлгілер бойынша жабдықталған, жаңа технологиялар енгізілуде. Біздің 
аймаққа көптеген миллиард инвестициялар тартқан Нұрсұлтан Назарбаев болмағанда, осының бірі де бол-
мас еді», - деп атап айтты  Ә.Гумерова.

Зауыт жұмысшылары да Еңбек Адамын қолдағаны үшін Елбасына алғыс айтты.
«Өндіріс цехының жұмысшысы ретінде мен жыл сайын бізде жаңа жұмыс орындарының пайда 

болуының, еңбек жағдайының жақсаруының, жетістіктеріміздің артуының куәсімін. Осының бәрі біздің 
ертеңгі күнге деген сенімімізді арттырады, сондықтан да мен өз отбасымның игілігі үшін, яғни, еліміздің 
игілігі үшін еңбек етемін және менің елімнің гүлдене түсуі үшін Елбасына дауыс беремін!», - деді Аты-
рау мұнай өндіру зауытының хош иістелген көмірсутегі өндіру кешенінің операторы Қасиет Лұқпанов.

Кездесулер барысында Атырау облысының халқы алдағы сайлауда өздерінің Нұрсұлтан Назарбаевқа 
дауыс беретіндерін бірауыздан мәлімдеді.

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ТҰҒЫРЫ
Кеше Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидат Н.Ә.Назарбаевтың 

Республикалық қоғамдық штабының мүшелері Маңғыстау облысына барды. Сапар бары-
сында облыс активімен, медициналық қызметкерлермен, аймақтың кәсіпкерлерімен, «Ақтау 
халықаралық теңіз сауда порты» АҚ және «Ақтау құю зауыты» ЖШС жұмыскерлерімен кез-
десулер өтті.
Маңғыстау облысының активімен кездесу Н.Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма 

театрының қабырғасында өтті. Маңғыстаулықтар өңірдің дамуындағы Мемлекет басшысының ерекше 
рөлін атап өтті.

Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, «Народное согласие» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Юсуп Шахшаевтың айтуынша, облыс тұрғындары қашанда Елбасының сенімді тірегі болып қала береді.

«Қазақ халқы – бір шаңырақ астында 140 халықты ұйыстырып отырған қазақстандық халық атты 
алып бәйтеректің тамыры. Бірлік пен келісім – бұл осы бәйтеректі ғасырлар бойы сақтап тұратын, нәр 
беретін энергия. 20 этномәдени орталықтан құралған «Народное согласие» қоғамдық бірлестігі және бүкіл 
Маңғыстау жұрты әрқашанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сенімді тірегі бола бермек», - деп атап 
өтті Ю.Шахшаев.

РҚШ мүшелері Ақтау теңіз портының ұжымымен кездесті.
Жұмысшы  Эйбат Хантеміров мәртебелі меймандардан Нұрсұлтан Назарбаевқа оның өз халқы үшін 

жасап жатқан игі істері үшін алғыс білдіруді сұрады. 
«Мен мұнда 1977 жылы келдім. Осы жерде шаңырақ көтеріп, бала сүйдім. Осылайша тағдыр мені 

Қазақстан және Ақтау портымен байланыстырды. Мұнда 20 жыл бойы жұмыс істеп жатырмын. Ұлым Бау-
тино портында істейді. Бұл елде менің отбасым бақытқа кенелді, тұрақтылықтың арқасында әл-ауқатымыз 
артты. Мұның барлығы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегінің жемісі. Әр қазақстандықты 
өзі үшін, өзінің, балалары мен немерелерінің жарқын болашағы, Қазақстан Республикасының өркендеуі 
үшін дауыс беруге шақырамын», - деді Э.Хантеміров.

Сонымен қатар РҚШ мүшелері облыстық қан орталығына барып, медицина қызметкерлерімен 
кездесті.

«Перинаталды орталықта жұмыс істеймін. Реанимация жүйесіндегі еңбек өтілім 15 жыл. Сондықтан 
денсаулық саласындағы қиын-қыстау кезеңді бастан кешірдім. Ол кезде ауруханаларда қарапайым дәрілер 
тапшы болған.   Науқасқа қалай жәрдемдесу керек екенін біліп, алайда дәрінің тапшылығынан көмек дер 
кезінде көрсетілмеген кездер болғаны есімде. Бірақ ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 
құрылған, басты басымдықтарының бірі ретінде азаматтарымыздың денсаулығы белгіленген «Саламатты 
Қазақстан» бағдарламасының енгізілуінен кейін оның нәтижелері ұзақ күттіре қойған жоқ. Медициналық 
қауымдастық қысқа уақыттың ішінде қандай түбегейлі өзгерістердің болғанын байқады», - деді өз сөзінде 
облыстық перинаталдық орталығының реаниматологы Аймет Мұхаметов.

Кардиохирург дәрігер Жеңіс Қозыбаев Мемлекет басшысына «Болашақ» бағдарламасы үшін алғысын 
білдірді.

РҚШ мүшелері, сондай-ақ, аймақ кәсіпкерлері және «Ақтау құю зауыты» ЖШС ұжымымен де 
кездесті. Олар Мемлекет басшысына Маңғыстау облысына көрсеткен қолдауы және дамытуы үшін 
алғыстарын айтты.

Аймақ тұрғындары 26 сәуір күні Ұлт көшбасшысына дауыс беретіндеріне сендірді. Өйткені Нұрсұлтан 
Назарбаев – Қазақстанның тұрақтылығы мен гүлденуінің кепілі.

ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУДА 
АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК ҚАЖЕТ

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Ақтөбе көлік, коммуника-
ция және жаңа технологиялар колледжінің ұжымымен кездесті. Кездесу барысында 
Әбілғазы Құсайынов мекеме жұмысшыларын өз сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды. 

Ә.Құсайынов атап өткендей, экологиялық проблемалар күрделі әрі өзекті болып табылады. 
«Экология – адамзат тіршілігінің маңызды факторы. Біздің айналамыздағының бәрі – 

табиғат, біздің өмір сүріп жатқан ортақ әлеміміз. Технология ілгері дамыған сайын, «жасыл» 
орта осалданып барады.

Табиғат ресурстарын мақсатты әрі жоспарлы пайдалану, қоршаған ортаны ластанудан 
қорғау, мемлекеттік бақылаудың жоспарлы жүйесін енгізу ең басты міндетімізге айналуы тиіс», 
- деп атап өтті Ә.Құсайынов. 

Кездесу барысында кандидат, сондай-ақ, әлем бойынша бірегей табиғи кеңістіктердің күрт 
азайып бара жатқанын сөз етті.

Мысалға, Жер шарындағы халқы көп аймақтарда жаһандық экожүйенің маңызды бөлшегі – 
батпақты жерлердің 90 пайызы мүлде жойылған.

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 миллиард адамның әрбіреуін таза, ластанбаған, 
құнарлы жермен қамту үшін кем дегенде 6,2 гектар жетіспейді. Бұл өте күрделі мәселе», - деді 
Ә.Құсайынов. 

Кандидат 19 ғасырдың соңынан бері әрбір жаңа онжылдық алдыңғысына қарағанда жы-
лынып бара жатқанын мәлім етті. 20 ғасырдан бері орташа 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.

Көптеген елдерде жасыл технология өндіріске енгізілмей келеді, тіпті, оны жатырқап 
отырғандар қаншама. Табиғи ресурстар кешенін біріктіретін ортақ термин – экологияны 
күйзеліске ұшыратқан мұндай күрделі жағдай амалсыз ертеңгі күнің туралы алаңдатады. 

– Экология – біздің ортақ үйіміз, ғаламшарымыз туралы ғылым. Ғаламшарымыз жалғыз, 
сондықтан оны көзіміздің қарашығындай сақтауымыз керек, - дейді кандидат.

Экология мен табиғатты қорғау мәселесінде азаматтық белсенділікті дамыту қажет. 
Адамдар саналы түрде экологиялық тепе-теңдікті сақтап, табиғаттың шынайы келбетін 

сақтау қажеттілігін сезінулері керек. 
Сонымен қатар колледж ұжымымен кездесуде Ә.Құсайыновтың республикалық сайлауалды 

штабының жетекшісі Рүстем Жоламан сөз сөйледі. 
Р.Жоламан экологиялық проблемалардың өзектілігі мен оларды дер кезінде шешудің 

маңыздылығына тоқталды. 
«ҚР Президенттігіне кандидат Ә.Құсайынов экология мен биологиялық әртүрлілікті сақтау 

маңыздылығына назар аудартуды көздейді. 
Сондай-ақ ол экологиялық білімге де үлкен мән беріп отыр. Жалпы білім беретін мектеп-

терде міндетті пән енгізе отырып, экология мен оның қауіпсіздігі туралы түсінік қалыптастыру, 
сонымен қатар тұрақты экологиялық-ағартушылық жұмыстар жүргізу экологиялық және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы білім берудің маңызды қадамдары болып табылады.

Біз жастайынан балаларымыздың санасына экология, қауіпсіз және экологиялық дұрыс өмір 
сүру туралы қарапайым ұғымдарды сіңіріп, табиғатты және қоршаған ортаны күтіп, қорғауға 
тәрбиелеуіміз керек», - деді Р.Жоламан.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ САҚТАУ 
ОРТАҚ МІНДЕТ

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Атырау қаласының 
жұртшылығымен кездесті. 
Жұртшылықпен кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов жиын қатысушыларын 

экологияның қазіргі проблемаларын қозғайтын сайлауалды тұғырнамасының негізгі 
бағыттарымен таныстырды. 

Ә.Құсайынов атап өткендей, бүгінде экология ғылымына биологияның бір саласы деп 
қарамай, оған әлдеқайда тереңнен бойлау қажет. Экология адам мен қоршаған ортаның 
қарым-қатынасын зерттейтін пәнаралық ғылымға айналуы тиіс. 

«Жер жүзінде адам пайда болып, оның өркениеті өскен сайын, биосфера эволюция-
сында жаңа – антропогендік фактор іске қосылды. Адам биосфераны жеке қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін пайдалана бастады. 

Алайда, қоршаған ортаны қаншалықты өзгертуге тырысқанымызбен, Жер бетіндегі 
тіршілік табиғаттың қатаң заңына бағынып дамиды. Сондықтан адамзат өркениеті тұрақты 
даму үшін осы заңдар мен қағидалардан ауытқымауы керек. 

Табиғатпен үйлесімді өмір сүру – адамның Жер бетіндегі өмір салтының негізгі қағидасы», 
- деп атап өтті Әбілғазы Құсайынов. 

Оның айтуынша, ғылым, техника мен технологияның сапалы жаңа байланысын 
қалыптастырған ХХ ғасыр қоғамның табиғатқа әсер ету күшін арттырып, адамзатқа бірқатар 
өзекті әрі өткір міндеттер жүктеді. 

Сол себепті, Ә.Құсайыновтың пікірінше, табиғат қойнауын тиімді әрі жоспарлы пайдала-
ну, қоршаған ортаны ластанудан қорғау, мемлекеттік бақылаудың жоспарлы жүйесін енгізу 
әр азаматтың басты міндетіне айналуы тиіс. Кандидаттың сайлауалды тұғырнамасының тағы 
бір маңызды бағыты – өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері. 

Сонымен қатар қала жұртшылығы алдында аймақтық штаб жетекшісі Садыржан Жеке-
нов сөз сөйледі. 

– Біз туындаған экологиялық сын-қатерлерге дер кезінде тойтарыс беріп, қоршаған 
ортаның ластануы, су мен топырақтың құнарсыздануы сынды мәселелерді тез арада шешуіміз 
керек. Ең бастысы, бұл проблемалардың туындауына жол бермеу маңызды. Бұл жерде 
азаматтардың өзі де саналы түрде түсіністік танытулары қажет, – деді С. Жекенов.  

САЙЛАУ – 2015

БАРШАНЫҢ АЗАМАТТЫҚ 
БОРЫШЫ
Қазақстан Республикасы Президентін сайлау күні де таяп 

қалды. Бұл сайлау тәуелсіз Қазақстанның болашақ дамуына 
жол ашатын нақты қадам болмақшы. Сондықтан да мен барлық  
қызылордалықтарды 26 сәуірде өтетін Қазақстан Республикасы 
Президентін сайлауға біркісідей қатысуға шақырамын.

Бүгінде өткен жолымызға қарасақ, еліміз өзінің тәуелсіздігін 
алған алғашқы жылдары небір қиын-қыстау кезеңдерді ба-
стан өткеріпті. Нарықты экономикаға көшкен алғашқы жылда-
ры көптеген зауыт пен фабрикалар жұмысын тоқтатты. Құрылыс 
жүргізу ісі мүлдем болған жоқ десем, сірә, қателеспеспін. 
Көпшілік халық күнкөріс қамы үшін базар жағалап, кішігірім 
сауда-саттықпен айналысуға шықты. Дегенмен, қандай 
ауыртпалықтар болмасын оған халық мойыған жоқ. Қайта 
ертеңгі күнге зор сеніммен қарап, үмітін үзбеді. Әрі солай бол-
ды да. Бүгінде Қазақстан әлем таныған дамыған елге айналды. 
Оның алға қойған мақсат, бағыты да айқын. Соның бірі еліміз 
“Қазақстан-2050” стратегиясын белгілеп алды. Қазіргідей бірлік 
пен берекесі және тұрақтылығы қалыптасқан еліміз өзінің алға 
қойған сол мақсатына жетеді деп сенемін.

Сонымен, Қазақстанның алар асуы әлі алда. Сондықтан да ел 
дамуына селқос қарамайтын әрбір саналы азамат сайлау күні өз 
учаскесіне барып, өзінің таңдаған үміткеріне дауыс береді деп 
ойлаймын. Әрі өз жерлестерімізді сайлауға біркісідей қатысуға 
шақырамын.

Баянбек ДОСЖАНОВ,
“Әбу-Сер” ЖШС директорының орынбасары.

ЕҢ БАСТЫ САЯСИ ОҚИҒА
Кезектен тыс Президенттік сайлау елдің болашағын, 

тыныштығын, дамуын қамтамасыз ететінін саясатта-
нушылар мен экономистердің зерттеулерінен оқып 
білдік. Халыққа да керегі осы – бұзылмас тыныштық, 
тоқтаусыз даму, баянды болашақ. Сондықтан еліміздің 
сайлау құқы бар тұрғындары   сайлаудың маңызын, 
атқарар жүгінің жеңіл еместігін түсінеді деп ойлаймын.  

Бүгінгі күні Қазақстан әлеуметтік-экономикалық 
дамудың табысты көрсеткішіне, түсіністік пен 
бейбітшіліктің қорғанына айналды. Әйткенмен 
әлемдегі экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы күн 
тәртібіне болашақ туралы тереңірек ойлау мәселесін 
шығарды. Халық келешекке бағытталған, әлеуметтiк, 
экономикалық, рухани, саяси даму бағдар саралап 
көрсетілген қадам күтті. 

Кезектен тыс Президент сайлауында дауыс 
беру – әркімнің ерік білдіру құқы. Оны пайдалану 
арқылы әрбір сайлаушы елдің ертеңіне, балаларының 
болашағына  бей-жай қарамайтынын танытады. Біз 
әрдайым келешек ұрпақтың тағдыры үшін алаңдап, 
«біздің қолымыз жетпегенге, осы балалар ие болса 
екен» деп  тілейміз. Сондықтан желкілдеп өсіп келе 
жатқан жастардың, олардың армандарының орындалу-
ын ойласақ, ел өміріндегі ең басты саяси оқиғадан шет 
қалмайық.   

Б.ТӨЛЕГЕНОВА, 
“Нұр Шұғыла” балабақшасының меңгерушісі.

ҚОҒАМ МҮДДЕСІНЕ ҚАЖЕТ ҚАДАМ
Егемен еліміздің ең басты саяси науқаны – Қазақстан Республикасы Президентін сай-

лайтын күн жақындап келеді. Бұл күні сайлаушылар өз таңдауын жасайды. Сондықтан 26 
сәуір күні өтетін Президент сайлауына барша қызылордалықтарды біркісідей қатысуға 
шақырамын.

Президенттік сайлау өткізу еліміз бен халқымыздың мүддесі үшін өте маңызды, өте 
жауапты шешім екені белгілі. Бұл қадам Қазақстанның келешегі мен гүлденуі жолын-
да қазақстандықтардың жігер-қуатын біріктіру болып табылады. Бүгінгі бірлік, келісім 
және тұрақтылықты бұрынғыдан да бетер біріктіріп, мемлекеттің қайратын ұштау, қоғам 
мен елдегі барлық азаматтарды жұмылған жұдырықтай топтастыру аса маңызды. Бұл – 
“Қазақстан-2050” және “Мәңгілік ел” стратегияларын бұрынғыдан да қуатты етіп қана 
қоймай, оларды бірлесіп жүзеге асырудың тарихи мүмкіндігі.

Қазіргі таңда барлығымыз әлемді шарлаған және күрделі құбылысқа айналған 
экономикалық дағдарысқа алаңдаушылық танытып отырмыз. Әсіресе, осындай қиын-
қыстау кезең экономикасы “созылмалы рецессияға” ұрынған елдерді екі есе толғандырып 
отыр. Демек, біз мұндай қиындықтардың өз елімізге де келмеуіне айрықша мән беріп, 
үнемі назарда ұстап отыруымыз керек. Жасыратыны жоқ, қаржылық дағдарысты еңсеруде 
жинаған тәжірибеміз бар. Оған 90-шы жылдардың басындағы қиын-қыстау кезең, 1997-
1998 жылдардағы Азия, 2008-2009 жылдардағы әлемдік дағдарыстар дәлел.

Біздің бойымызда қандай да бір қиындыққа төтеп беретін төзімділік қасиет қалыптаса 
бастады. Бұл қасиет ғаламдық экономиканың дағдарысына қарсы тұруға сеп болатыны, 
сол арқылы жаңа жұмыс орындарының ашылуына, жұмыссыздықтың белең алмауына, 
азаматтарға өз еңбекақыларын, зейнетақыларын, басқа да әлеуметтік төлемдерін уақытылы 
төлеп тұруға мүмкіндік берері анық. Сондықтан дәл осындай жағдайда мемлекеттің ба-
сты сайлауын өткізу және сол сайлауға баршамыз болып біркісідей қатысу қажет деп 
есептеймін. Осы жайттарды жете түсінген әрбір азамат сайлауға қатысатындығына 
сенімдімін. Ал өзіме келер болсам, бұл күні сайлау учаскесіне барып азаматтық міндетімді 
орындаймын.

Әзима ИБРАЕВА,
Қызылорда медициналық колледжінің директоры.

ШАҚЫРУ  БИЛЕТТЕРІ  
ТАРАТЫЛДЫ

Санаулы күндерден кейін елімізде кезектен тыс 
Президент сайлауы өтеді. Осыған орай еліміздің 
барлық аймағында ашылған сайлауалды штабта-
ры үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізуде. 
Саяси науқан қарсаңында облыстық ішкі саясат 
басқармасының ұйытқы болуымен БАҚ өкілдерінің 
пресс-туры болып өтті. 

Алдымен №3 мектеп-лицейінде орналасқан 
№200 сайлау учаскесінде болып, сайлауал-
ды дайындық жұмыстарымен танысты. Одан әрі 
тұрғындарға шақыру билеттерін таратты. 

Жалпы, бұл учаске аумағына 19 көше, 488 
жер үй мен 6 көпқабатты  тұрғын жай қамтылған. 
Ал сайлау учаскесінде 7 комиссия мүшесі мен 
бақылаушылар жұмыс атқаруда. Сайлаушылар 
тізімі бекітілген. Қазіргі таңда сайлауға қатысатын 
тұрғындар саны 2107 адамды құрап отыр. Олардың 
ішінде денсаулықтарына байланысты өтініш бер-
ген  26 адам үйден дауыс беретін болды. №200 сай-
лау учаскесінің хатшысы Салтанат Тәжітаева кел-
ген тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп 
жатқандығын жеткізді.

Пресс-тур барысында арнайы топ тұрғындардың 
үйлеріне де барды. Бұқарбай батыр көшесінің 
тұрғыны Райхан Сұлтанмұратова шақыру қағазын 
алды. Енді ол алдағы өтетін сайлау отбасындағы 
жандармен бірге барып өз таңдауларын жасайтын 
болды. Көпбалалы ана Бақытбек Алпысбаева да, 
сайлау учаскесіне барып, дауыс беретінін жеткізді. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.
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Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазу Қызылорда облысы әкімдігінің 
ғимаратында мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы Сұлтан Бей-
барыс көшесі №1, 1-қабат, №139 бөлме.

Анықтама телефоны: 60-55-39.
Қызылорда облысы әкімінің аппараты.

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау күндері Қабылдау сағаты
Көшербаев 
Қырымбек 
Елеуұлы

Облыс әкімі Әр айдың
4-ші дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Годунова Наталья 
Николаевна

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 1-ші және 
3-ші сейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Қожаниязов 
Серік Салауатұлы

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 2-ші және 
4-ші сейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Әлібаев Нұржан 
Нұрмағамбетұлы

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 1-ші және 
3-ші сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Рауан 
Кенжеханұлы

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 2-ші және 
4-ші бейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Әміреев Ғалым
Махмұтбайұлы

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 1-ші және 
3-ші жұмасы

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)
Жайсаңбаев 
Қанатбек 
Бақытұлы

Облыс әкімінің  
аппарат басшысы

Әр айдың 2-ші және 
4-ші жұмасы

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге 

дейін)

Биыл халқымыздың фашистік 
Германияға қарсы жойқын ұрыста 
жеңіске жеткеніне 63 жылдығын атап 
отыр. Қара ниеттілік пен адамгершілік 
алысқан сол бір сұрапыл күндер 
неғұрлым тарих тегершігіне тереңірек 
енген сайын халқымыздың 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы 
гитлеризмге қарсы ерлік күресі 
соғұрлым даралана түседі.

Ел тағдыры таразыға салын ған осы 
күресте баспасөз халық тың барлық 
материалдық жә не рухани күштерін От-
анды қорғауға жұмылдыруда ең ық палды 
күштердің бірі болды. Ор талық газеттер-
ден үлгі алған республикамыздың га-
зет, журналдары халықты батылдыққа, 
ерлікке әрқашан дайын тұруға, өз 
Отанының нағыз патриоты болуға 
тәрбиеледі.

Ұлы Отан соғысының ең алғашқы 
күндерінен бастап Қа зақ стан баспасөзі 
республика ең бекшілеріне Отан 
соғысының мақ саты мен міндеттерін, 
соғыстың себебі мен сипатын түсіндірді, 
халықтың бұл соғыста жеңіске 
жететіндігіне олардың кәміл сенімін 
арттырды. Халық пен Армияны еңбекте 
жанқиярлыққа, майдан даласында 
ерлікке, Отанға, үкіметке берілгендік 
рухта тәрбиеледі.

Қазақстан Ұлы Отан соғысы 
жылдарында майданды қару-жа-
рақпен, азық-түлікпен, киім-кешек пен 
қамтамасыз етіп отырған со ғыстың ең 
негізгі қоймаларының бірі еді. Оның 
үстіне гитлершілдер уақытша бол-
са да еліміздің хал қының 40 пайыз-
дан астамы тұратын, барлық өнеркәсіп 
өнімдерінің 33 пайызы, астықтың 38 
пайызын беретін территорияны басып 
алғаннан кейін республикаға жүктелген 
міндет бұрынғыдан да қиындай түсті. 
Қазақстанға осы аудандардың көптеген 
өндіріс орындары, ғылыми мекемелері, 
оқу орындары көшіп келді.

Отан соғысы жылдарында рес-
публика баспасөзі коллективтік 
үгітші, коллективтік насихатшы және 
ұйымдастырушы ре тін де Қазақстанның 
халық шаруа шылығын соғыс талабына 
бейімдеп қайта құру үшін, үнемшілдік 
пен ұқыптылық үшін күресіп, бұқараның 
патриоттық қозғалысын кеңінен 
өрістетті, жарыстың шын мәніндегі жар-
шысы болды.

Соғысқа байланысты баспасөзге 
жүктелген жаңа міндеттер республи-
ка баспасөзін ұйымдастыру жағынан 
қайта құруды қажет етті. Бұл мәселе ҚК 
(б) ІІ Орталық Комитетінің 1941 жылғы 
9 тамыздағы бюро мәжілісінде қаралды. 

Бұған дейін әскери газеттердің кең 
түрде шығарыла бастауына байланысты 
айрықша нұсқау болғанға дейін “Ком-
мунист”, “Жас большевик”, “Халық 
мұғалімі”, “Литература и исскус тво 
Казахстана”, “Әдебиет және исскус-
тво” журналдарының шығуы уақытша 
тоқтатылды.

Сондай-ақ балалар газеттері “Пио-
нер Казахстана”, “Октябрь балалары”, 
14 көп тиражды газет, кейінірек жастар 
газеттері “Лениншіл жас”, “Ленинская 
смена” шығуы уақытша тоқтатылды. Бұл 
екеуінің әрқайсысы 20 мыңнан тарай-
тын еді. Республикалық “Социалистік 
Қазақстан”, “Казахстанская прав-
да” және облыстық, аудандық газеттер 
жоғарыдағы редакциялардың босаған 
қызметкерлерінің есебінен нығайтылды.

Осындай қысқартуға қарамастан 
республикада 2 республикалық, 27 
облыстық, 196 аудандық, 3 қалалық, 44 
көп тиражды газеттер шығып тұрды.

Соғыс газеттердің тақырыптық 
бағыты мен мазмұнын шұғыл өзгеріске 
ұшыратты. 22 маусым күні кешкісін 
“Социалистік Қазақстан” мен “Ка-
захстанская правданың” кезектен тыс 
нөмірлері 32 мың данамен шықты. Ре-
дакциялар мен КазТАГ-тың демалыста 
жүрген барлық қызметкерлері жұмысқа 
шақырылып алынды.

“Интервенттер мен ақ гвардияшылар 
елімізді қыспаққа алғанда мен қолыма 
қару алып азамат соғысына қатыстым. 
Онда 25-дивизияда қызмет атқардым. 
Оның аты аңызға айналған командирі 
Чапаевты жақсы білуші едім. Отанның 
алғашқы әмірімен мен Қызылорданы, 
жұмыс істеп жүрген зауытты тастап, 
қолға қару алып Отанды қорғауға атта-
намын”, – деп жазды Шәмші Ерболатов 
Қызылордадан.

Балқаш пен Лениногорскінің 
мыс қорытушылары, Шымкент 
қорғасыншылары, Қарағанды көмір-
шілері, Қостанай мен Ақмо ланың 
егіншілері, Гурьевтің мұнай шылары 

мен малшылары, Жам былдың қызыл-
шашылары, Қызылорданың күрішшілері 
өздерінің Отанға берілгендігін, жауға 
деген өшпенділігін баспасөз беттерінде 
осылай білдірді.

Осындай материалдарды жари-
ялай отырып баспасөз республика 
еңбекшілерінің жауға деген өшпенділігін 
тұтандыра түсті. “Социалистік 
Қазақстан” газеті: “Бәріміз бірдей От-
анды қорғауға аттанайық”, “Отан  үшін, 
бостандық үшін, бақытты тұрмыс үшін” 
деп, жар салса, “Казахстанская прав-
да” “Көп берейік темірді, көрсетіп жауға 
көрімді!” деп үндеді.

Ұлы Отан соғысы елдің әрбір 
азаматының өз Отанына берілгендігін 
сынайтын ұлы байқау болды. Республи-
ка еңбекшілері бұл байқаудан өздерінің 
партия идеясына шын берілгендігімен, 
өздерінің қажырлы күресімен және май-
дан мен тылға жан аямас көмектерімен 
мүдірмей өтті.

Соғыстың ең алғашқы күндерінен 
бастап-ақ майданға көмек жөнінде 
көптеген бастамалар мен жақсы 
дәстүрлер пайда болды. Халықтың өз 
Отанына сүйіспеншілік сезімнен пайда 
болған бұл патриоттық бастамаларды га-
зеттер іліп алып, жұртшылыққа кеңінен 
жария етіп отырды. Бұл бастамалар 
халқымыздың саяси белсенділігін, руха-
ни байлығын ашып көрсетті.

Соғыс кезіндегі патриоттық 
қозғалыстың түрі көп болды. Олар: 
қорғаныс қорын жасап, Қызыл армияға 
жылы киімдер жинау, қару-жарақ және 
түрлі колонна, эскадрильялар, сүңгуір 
қайық тар жасақтауға, соғыстан азат 
етілген аудандардың халқына, жара-
қаттанғандарға, қызыл әскерилер от-
басына қаржы жинау сияқты еді. 
Бұлардың ішінен ең алдымен пайда 
болған қорғаныс қорын жасау жөніндегі 
қозғалыс болды.

Бұл аса маңызды жұмысты наси-
хаттауда, ұйымдастыруда баспасөз 
республика партия ұйымына ерек-

ше көмек көрсетті. “Социалистік Қа-
зақстанның” хабарлағанындай, 1941 
жылы 17 тамыздағы жек сенбілікке 
40 мың адам қатысты. Бұл күні 28941 
адам Қарағандының шахталары мен 
кәсіпорындарында жұмыс істеді.

Республикада жылы киімдер жи-
нау Алматы ауданындағы Чапаев 
атындағы ауыл шаруашылығы артелі 
колхозшыларының инициативасы-
мен басталды. 1941 жылы тамыз айы-
нан бастап “Социалистік Қазақстанда” 
“Қорғаныстың таусылмас қорын 
жасайық” атты тұрақты айдар пайда бол-
ды.

Чапаевтықтардың бастамасы га-
зеттерде кеңінен көрсетілді. Баспасөз 
арқылы белгілі болған бұл бастама-
лар ұжымдарда қызу талқыланды. Көп 
ұзамай бұл қорғанысқа бүкіл республика 
жаппай қосылды. Қызылордада “Тракто-
росбыт” конторының ұжымы тамыз ай-
ынан бастап соғыс аяқталғанға дейін ай 
сайын бір күндік жалақыларын беріп 
тұратындығын мәлімдеді.

Республика баспасөзінің күнделікті 
қажырлы жұмысының нәтижесінде 
майданға көмек жөніндегі қозғалыс кең 
өріс алды. Мәселен, соғыстың алғашқы 
жылының өзінде (1942 жылдың 11 мау-
сымына дейін) Қазақстан еңбекшілері 
бұл қорға 110820 мың сом ақша жинап, 
114007 мың сомның мемлекеттік зае-
мына жазылып, мол мөлшерде ауыл-
шаруашылық өнімдерін тапсырды.

Газет беттерінде жалпыға бірдей 
әскери оқуды насихаттау аса маңызды 
тақырыптардың бірі болды. Жалпыға 
бірдей әскери оқуды үйренуде 
Қазақстанның Орта Азия республикала-
рында бірінші орын алуына газеттердің 
қосқан үлесі зор.

Кейін келе патриоттық қозғалыс тек 
материалдық көмек берудің шегінде ғана 
қалып қоймай, оның мазмұны кеңіп, түрі 
байи түсті. Республика баспасөзі өндіріс 
орындарында, ауыл шаруашылығында 
екпінді бригадалар ұйымдастырып, май-

дангерлерге рух беретін хаттар жіберуді 
ұйымдастыруда, оларды баспасөзде жа-
риялауда үлкен жұмыстар жүргізді. 
Майдандағы жауынгерлер үшін мұндай 
хаттың мәні өте зор еді. Газеттер мұндай 
хаттарды жариялап қана қоймай жауын-
герлерге хат жазуды ұйымдастыруды 
әскери комиссариатпен байланыса оты-
рып қолға алды.

Майдан кезінде тылдағы ең ауыр 
жұмыс әйелдердің, қарттардың және 
жасөспірімдердің мойнында болғаны 
белгілі. Негізгі жұмыс қолының 
майданға кетуіне байланысты олардың 
орнын басатын адамдар керек бол-
ды. Міне, осындай уақытта еш ойлан-
бастан өндірістік саптың ең алдына 
әйелдер тұрды. Партия шақыруына үн 
қоса отырып, 1942 жылдың наурызына 
дейін Қарағандының мың патриот әйелі 
бұрын тек ер кісілер істеген мамандық 

– шахтер, навалоотбройщик, машинист 
мамандықтарын игерді.

Сондай-ақ әйелдер ауыл 
шаруашылығында қаһармандықтың 
үлгісін көрсетті. Өздерінің жүрек 
әмірімен соғыстың алғашқы айларының 
өзінде-ақ мыңдаған әйелдер тракторист, 
комбайнер, шофер, ағаш ұстасы, слесарь 
болды.

“Социалистік Қазақстан” газеті 1941 
жылғы 13 қарашадағы номерінің бір 
бетін Еңбекшіқазақ аудандық “Үлгілі 
колхоз” газетінің “Жігітке жетпіс өнер 
де аз” деген бас мақаламен берген арна-
улы бетіндегі көтерілген мәселеге арна-
ды. Мұнда колхозшы әйелдердің ағаш 
және темір ұстасы боламыз деген бас-
тамасына мұрындық болған аудандық 
газеттің жақсы тәжірибесі туралы жа-
зылды.

Баспасөз совет халықтары ара-
сындағы достықты, бауырмашылдықты 

жақындата түсуде мазмұнды жұмыстар 
жүргізді. Ата-анасы соғыста өлгендердің 
балаларын асырап, өз баласындай 
мәпелеп тәрбиелеушілер, жер ауып кел-
гендерге қазақ халқының көмегі жөнінде 
газеттер тебірене жазды.

Газеттердегі ең бас ты тақырып-
тардың бірі қазақстан дықтардың 
майдандағы ерлігін суреттеу болды. 
1941 жылдың күзіндегі және қысындағы 
Мәскеу түбіндегі қазақстандықтардың 
қаһармандық ерлігі, тылдағы еңбек 
жауынгерлердің қажырына қажыр қосты. 
Республикалық “Правда”, “Красная звез-
да” газеттерінде ең бірінші жазылып, 
лездің арасында аттары аңызға айналған 
28 панфиловшы жауынгердің тарихи 
ерлігін респуб лика жұртшылығына паш 
етті.

316 атқыштар дивизиясының атын 
8-ші гвардияшы дивизия етіп өзгертіп, 

оған Ленин ор денінің берілуіне бай-
ланысты рес публиканың жер-жерінде 
үлкен жиындар өткізілді. Бұл кезде га-
зеттер “Тыл гвардеецтері атағын алуға 
ұмтылайық” деген жалынды ұран тас-
тады және соның төңірегінде саяси-
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізді.

Мәскеуге қауіп төнген осы 
ауыр күндерде “Социалистік Қазақ-
стан” “Еліміздің жүрегі – Москва ны 
барлығымыз қорғайық”, “Мос ква үшін 
жан пида”, “Тамаша қаламызды қасық 
қанымыз қал ғанша қорғаймыз” деген 
беттер берді.

“Социалистік Қазақстанның” бұл 
номерлерін оқыған майдандағы қазақ 
жауынгерлері газетте “Халық сенімін 
ақтаймыз, жауды жеңетініміз сөзсіз”, 
“гитлершіл қомағайлар дән орнына оқ, 
су орнына қан ұрттап жатыр” деп жазды.

Газет 28 панфиловшы батырдың әр 
қайсысының суретін басып, очерк және 

басқа материалдар жариялады. Оларды 
жазуға Ғабит Мүсірепов, Ғали Орманов, 
Асқар Тоқмағамбетов сияқты белгілі жа-
зушылар, көрнекті журналистер тартыл-
ды.

Қазақстандық жауынгерлерді жауды 
жеңуге жігерлендіруде қазақ халқының 
майдандағы қазақ жауынгерлеріне 
хаты ерекше әсер етті. Хат мәтінін 
әзірлеуге республика журналистері, 
атап айтқанда, “Социалистік Қазақстан” 
редакциясының қызметкерлері белсенді 
араласты. Оған республиканың 
белгілі жазушылары, ғалымдары 
қатыстырылды. Бастауыш партия 
ұйымдары, аудандық, облыстық пар-
тия комитеттері хатты барлық жер-
де – колхоздар мен совхоздарда, завод-
тар мен фабрикаларда, шахталар мен 
мұнай кәсіпшіліктерінде, мекемелер 
мен оқу орындары ұйымдарында, жеке-
леген фермалар мен бригадаларда жап-
пай талқылауды ұйымдастырды. Хатқа 
түзетулер, қосымша енгізді. Оған ұлан-
байтақ республикамыздың жұмысшы 
табы мен колхозшы шаруалары және 
совет интеллигенциясының өкілдері, 
рес публика басшылары қол қойды. 
Бұл хат республика партия ұйымының 
бұқара арасындағы үлкен ұйымдастыру, 
саяси-бұқаралық жұмысына айнал-
ды. Ол тылдағы еңбекшілерді, Ұлы 
Отан соғысының майдандарындағы 
қазақ жауынгерлерін неміс-фашист 
басқыншыларына қарсы күресте 
жұмылдырушы, жігерлендіруші зор күш 
болды.

Қазақ халқы өз хатында майдандағы 
ұлдарына жеңіс сағатын жақындату 
жолындағы өздерінің тылдағы ерлік 
еңбектерін баяндады. “Қазақстанның 
байтақ даласын жайқалған егінге 
толтыруға серт береміз, бауырлар. Түгін 
тартсаң майы шыққан төрт түлікке 
толтыруға серт береміз, бауырлар. 
Қарағандының көмірі, Ембінің мұнайын 
майдан қанша тілесе, сонша береміз. 
“Қасарысқан жауына қанды көбік 
жұтқызу” үшін қанша қорғасын, қанша 
мыс керек болса, сонша береміз!” – деп 
қасиетті ант етті. “Басқыншылардың са-
зайын тартқыз!”, “Сескенбе, қорықпа 
өлімнен! Жауынгер үшін – өлім жоқ! 
Біз жеңуге тиіспіз! Біз жеңеміз”, деп 
ұлдарын кекке қайрап, жігерін жаныды.

Қазақстандықтардың сөзі мен ісінде 
айырма болған жоқ. Бұған мемлекеттік 
Қорғаныс Комитетінің ауыспалы Қызыл 
Туын Балқаш мыс қорыту комбинатының 
23 рет, Қарағанды шахтерлерінің 6 рет, 
Ембі мұнайшыларының 10 рет, Бал -
қаш металлургтерінің 19 рет, Жезқазған 
кеншілерінің 16 рет, Түркістан-Сібір 
және Қарағанды магистральдық 
теміржолшыларының 13 рет жеңіп алуы 
айқын дәлел бола алады.

Хат “Правда”, “Известия” газет-
терінің 1943 жылғы 6 ақпандағы 
номерінде жарияланды. Бүкілодақтық 
радио арқылы хаттың қазақша мәтінін 
“Социалистік Қазақстанның” сол кездегі 
редакторы Б.Асанов оқыды.

Хат жауынгерлерге адам айтқысыз 
зор рух берді. Партия және комсомол 
ұйымдары, саяси қызметкерлер барлық 
майдандарда қазақ халқының хатын 
талқылауды ұйымдастырды. Әрбір май-
даннан, әр бөлімшеден, дивизиядан, ар-
миядан жауынгерлер өз халқына жауап 
хат жолдап, “Жоқ, біз қазақ халқының 
абыройын аяққа бастырмаймыз”, деп 
ант берді.

Ұлы Отан соғысындағы жеңісті жақындатқан идеологиялық қару – мерзімді басылымдар бол-

ды. Халықтың рухын көтеріп, алға ұмтылдыру, майдангерлердің жігерін қайрау үшін газеттерде 

соғыстың беталысы, жауынгерлер ерлігі туралы мақалалар үзбей жарияланып тұрды. 

Облыстық «Сыр бойы» газетіне ұзақ жылдар бойы басшылық жасаған, саналы ғұмырында 

қаламгерлік пен тарихшылықты қатар алып жүрген Нұрділдә Уәлиұлы 1941-1945 жылдары жарық 

көрген газет материалдары негізінде «Қазақстан баспасөзі Ұлы Отан соғысы жылдарында» атты 

ғылыми еңбек жазған. Тарихшы-қаламгердің «Сыр бойының» шыға бастаған уақытын нақтылауға 

қатысты еңбегі бір төбе. Ол Мәскеудегі орталық кітапханадан сирек кездесетін құжаттарды ақтарып 

отырып, облыстық басылымның 1938 жылдан бастап емес, 1929 жылдан бері жарық көргенін 

анықтады. 
Біз бүгін Нұрділдә Уәлиұлының Жеңістің 63 жылдығы қарсаңында  жазған, жоғарыда аталған 

ғылыми еңбектен тін тартатын мақаласын оқырман назарына ұсынып отырмыз.  

Нұрділда УӘЛИҰЛЫ,
тарих ғылымының кандидаты, Қазақстанның құрметті журналисі

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН БАСПАСӨЗІ

Бала жастан бәріміз кеудемізге қо-
лымызды қойып, әнұранды шырқа-
дық. Туымыз бен Елтаңбамызды құр-
мет тұтып, мағынасы мен мазмұнын  
меңгеріп өстік. 

Мемлекеттік нышандарды күнделікті 
өмірде қолдану мен пайдалану, оларды 
орналастыру арнайы заңмен, рәміздер 
бойынша республикалық комиссияның 
ұсыныстарымен реттеледі. Әсіресе, 
көк байрағымыз көкте желбірегенде 
көкірегімізді мақтаныш сезімі билейтіні 
жасырын емес. Бізді өзгелерден даралап 
отыратын да осы ұлттық нышандарымыз 
екені даусыз. Әрбір қазақстандық өзінің 
ұлттық дүниелерін қастерлеп, құрмет 
білдіру керек. Сонда ғана өзгеге үлгі 
бола аламыз. 

Елімізде  ұлттық рәміздеріміз 1992 
жылы бекітіліп, «ҚР Мемлекеттік 
рәміздері туралы» Заң 2007 жылы 
қабыданды.  Ал, 4 маусым – Мемлекеттік 
рәміздер күні болып аталып, жыл сайын 
маңыздылығы артып келеді. 

Рәміздердің қолдану тәртібі аса 
жауапкершілікпен қаралады. Және 

тиісті саланың ұдайы назарында бо-
лады. Дегенмен қасиетті дүниелерге 
жеңіл көзқараспен қарайтындар да бар. 
Соңғы жылдары рәміздерді тәттілер мен 
сусындардың жапсырмасына айналды-
рып жібергеніміз де жасырын емес. Бірақ 
мұндай олқылыққа дер кезінде заңмен 
шектеу қойылды. 

Расында, еліміздің өткенін айқындап, 
бүгінін айшықтап, болашақпен сабақтас-
тығын көрсететін басты құндылық – 
мемлекеттік рәміздер. Кез келген елді 
рәміздерсіз елестету мүмкін емес. Ол әр 
халықтың ерекшелігіне сай қалыптасады. 
Мемлекеттігімізді өзгелерге мойындата-
тын нышандарымызды рәміздеріміздің 
ұлықтаудың бір жолы мектеп  жасы-
нан бастап, жоғары оқу орындарында  
құндылықтарымызды кеңінен насихат-
тап, балалардың бойына сіңіру қажет. 
Жастарда мемлекеттік нышандарға де-
ген құрмет сезімі қалыптасқанда ғана 
оның болашағы баянды дамып, елдік пен 
теңдік белгісі көкке өрлей бермек. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ЕЛДІК ПЕН
ТЕҢДІК БЕЛГІСІ

Елтаңба, Әнұран және Ту еліміздің тәуелсіздігін айғақтайтын нышандар. 
Оны әрбір ел азаматы қастерлеуі керек. «Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып 
жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті белгілерін де ерекше қадірлеуіміз, 
қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат Қазақстанның Туын, Елтаңбасын, 
Әнұранын тұмардай қасиет тұтуы қажет. Еліміздің сыналатын бір тұсы 
осы» деген. Ұлт көшбасшысы да әрбір азаматқа Отанын, жерін, елін және 
рәміздерін ұлықтауды, патриоттық сезімін қалыптастыруды міндеттейді.Сонымен қатар, Бердібек Сапарбаев мұнай ком-

паниялары басшыларына кәсіпкерліктің әлеуметтік 
жауапкершілігін ұмытпауды тапсырды. 

Жиында аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
мұнай компаниялары басшыларынан жұмыс орындарын 
қысқартпауды талап етті. Өз кезегінде жергілікті атқарушы 
билік тарапынан оларға тиісті қолдау көрсететінін жеткізді. 

Бұдан кейін Үкімет басшысының орынбасары 
Б.Сапарбаев қаладағы бірқатар әлеуметтік нысандарды 
аралап, жұмыстарымен танысты. 

Әуелі Қызылордада мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталығына барды. Ғимарат заманауи 
талапқа сай сапалы салынған. Мұнда “бір терезе” қағидасы 
бойынша тұрғындарға автокөлік құралдарын тіркеу және 
жүргізуші куәлігін алуға қатысты барлық мемлекеттік 
қызметтер көрсетіледі. Сондай-ақ осы қызметтер екі-ақ 
сағаттың ішінде жүзеге асырылады. Бұрын бұған алты сағат 
уақыт кететін. Жұмысы жанданған орталықта мамандар-
мен қатар ішкі істер, салық департаментінің қызметкерлері 
де жұмыс істейді. Олар күнделікті электрондық кезек 
тәртібімен 400-ден астам адамға қызмет көрсете алады.

Үкімет басшысының орынбасары 200 орындық перина-
талды орталық қызметіне де қанықты. Жалпы құны 4 млрд. 
815 млн. теңгені құрайтын медициналық нысан аймақтағы 
емдеу-сауықтыру бағытындағы ең ірі орталық болып са-
налады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы Сапар Рахменшеев арнайы орнатылған телеэ-
кран арқылы денсаулық сақтау саласында қол жеткізген 
көрсеткіштермен таныстырды. Әсіресе, соңғы екі жылда 
облысымызда ана мен бала өлімі төмендеп, туу көрсеткіші 
мен орташа өмір сүру ұзақтығы 
артқанын ерекше атап өтті. Бұған 
қоса денсаулық сақтау саласы-
на бөлінетін қаржы жыл сай-
ын көбейіп келеді. 2013 жылы 29 
млрд теңге қаралса, 2014 жылы 
33,4 млрд теңге бөлінген. 

Сонымен қатар, Б.Сапарбаев 
консультациялық-диагностикалық 
блоктың жұмысын көрді. 
Орталықтың бас дәрігері Ләйлә 
Құлтаева мұнда акушерия, не-
онатология, анестезиология, 
реанимациялық және басқа да 
қызметтер көрсетілетінін жеткізді. 
12 жеке босану бөлімшесі 
бар. Жүкті әйелдер патологи-
ясы мен нәрестелер бөлімінде 
медицинаның соңғы жетістіктері, 
диагностикалау мен емдеудің озық 
әдістері қолданылады.

Мұнан әрі Премьер-министр 
орынбасары 320 орындық 
«Шұғыла-2» балабақшасын бет-

ке алды. Онда «Бала-
пан» бағдарламасының 
жүзеге асырылуына 
үлес қосып, балабақша 

ғимаратын салған елжанды азамат, 
облыстық мәслихат депутаты, «Нұрай» 
ЖШС директоры Сейітқали Ал-
шынбаев қонақтарды күтіп алды. Ол 
балабақшаның жай-күйімен таныстыр-
ды. Оның айтуынша, балабақшаның 
материалдық-техникалық базасы 
бүлдіршіндердің ақыл-ойының да-
мып, білім алуына өте қолайлы әрі пай-
далы. Информатика, ағылшын, орыс 
тілдерін үйрететін кабинеттері, спорт 
залына дейін бар. 320 балаға жылына 
74,9 млн. теңге мемлекеттік тапсырыс 
қаралған. Осы жобаның арқасында 97 
адам жұмыс тапты. 

Бердібек Сапарбаев әлеуметтік 
саланың жақсаруына үлес қосып 
жатқан азаматқа ризашылығын 
білдірді. Сондай-ақ балабақша 
ғимаратында Сыр өңірінің азаматтары 
алдында облыста қыруар тыңғылықты 
істер атқарылғанының куәсі болып 
отырғанын жеткізді. 

Дәурен ОМАРОВ.
Суретті түсірген

Бағдат ЕСЖАНОВ.

АЙМАҚ ДАМУЫНДА 
АЙҚЫН БАҒЫТ БАР
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Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы          2015 жылғы 9 сәуір                №912

«2015 жылға арналған Қызылорда облысы 
әкімінің Іс-қимыл жоспары туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 
12 желтоқсандағы №780 қаулысына өзгерістер 

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

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

1. «2015 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің Іс-қимыл жоспары туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №780 қаулысына келесі өзгерістер енгізілсін:

аталған қаулының 1 және 2-қосымшалары осы қаулының 1 және 2-қосымшаларына сәйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары  Н.Н.Году-
новаға жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және жариялауға жатады.

Қызылорда облысының әкімі                                                                     Қ. Көшербаев.

Қызылорда  облысы  әкімдігінің 2015 жылғы «9» сәуірдегі  
№ 912 қаулысына 1-қосымша

Қызылорда  облысы  әкімдігінің 2014 жылғы «12» желтоқсандағы  
№780 қаулысына 1-қосымша

Қызылорда облысы әкімінің 2015 жылға 
арналған іс-қимыл жоспары

Қызылорда облысы әкімінің 2015 жылға арналған іс-қимыл жоспарының мақсаты, басым-
дықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауына, Қызылорда облысының 2020 жылға дейінгі 
әлеуметтік–экономикалық даму Стратегиясында қаралған өңірді дамытудың негізгі бағыттарына 
сәйкес, сонымен қатар сыртқы экономикалық факторлардың жағымсыз әсерлері ескеріле отырып 
айқындалды.

Іс-қимыл жоспарының мақсаты – халықтың жұмыспен қамтылуын сақтау және әлеуметтік 
тұрақтылық, құрылымдық реформаны жалғастыру, тіректі елді мекендерді дамыту.

Іс-қимыл жоспарының негізгі бағыттары:
бірінші - әлеуметтік дамыту, ең әуелі әлеуметтік міндеттемелерді уақтылы орындау және 

жаңа жұмыс орындарын құру;
екінші - өңір экономикасын әртараптандыруға бағытталған басымды жобаларды іске асыру;
үшінші - инфрақұрылымды дамыту;
төртінші - қоғамдық кауіпсіздікті қамтамасыз ету;
бесінші - жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды дамыту болып белгіленді.

Бірінші. Әлеуметтік даму

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау.
9,5 мыңнан кем емес тұрақты жұмыс орнын және жұмыссыздар үшін кем дегенде 250 

әлеуметтік жұмыс орнын құру.
Жұмыспен қамту – 2020 Жол картасы шеңберінде жастар тәжірибесіне 280 – жұмыссыз, 

қоғамдық жұмыстарға 8300 – жұмыссыз, шағын несиелеумен 140 адамды қамту.
Жұмыссыздық деңгейінің өсуіне жол бермеу бойынша қосымша шаралар қабылдау.
Бюджеттік мекемелер қызметкерлерінің (мұғалімдердің, дәрігерлердің, әлеуметтік 

қызметкерлердің және басқаларының) жалақысын, сондай-ақ жергілікті бюджеттен төленетін 
барлық әлеуметтік төлемдердің уақтылы төленуіне ерекше бақылауды қамтамасыз ету.

Еңбекақы төлеу бойынша мерзімі өткен қарыздарды болдырмау мақсатында ұжымдық 
келісім-шарттарды орындау, әлеуметтік әріптестік бойынша облыстық және аудандық (Қызылорда 
қаласы) үшжақты комиссиялардың жұмыстарын жандандыру.

Мүгедек адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту бойынша жұмыстарды жалғастыру.
Жеке сауықтыру бағдарламаларының 100 пайыз орындалуын қамтамасыз ету.
Еңбекке жарамды мүгедектерді жұмыспен қамту мақсатында бос орындар жәрменкесін 

өткізу тәжірибесін жалғастыру. «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалымен және өңірлік 
кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа орналастыру 
бойынша жұмыстар жүргізу.

Кедергісіз орта құру бойынша жұмыстардың шеңберінде  пандустарды орнату, жаяу 
жүргіншілер өтетін жерлерді дыбыстық және жарықтық құралдармен қамтуды қамтамасыз ету. 
Мүгедектерге әлеуметтік такси қызметтерін ұсыну жұмыстарын жалғастыру.

Мүгедектердің, ардагерлердің қоғамдық ұйымдарын және басқа да халықтың әлеуметтік әлсіз 
топтарын қолдау үшін үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік  әлеуметтік тапсырыс орналастыру.

Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, соғыс кезінде қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен  
әскери қызметшілердің жесірлеріне, сондай-ақ, тылда кемінде алты ай жұмыс істеген еңбек 
ардагерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуді жалғастыру.

Білім.
Білім саласында басым бағыттар – апаттық жағдайдағы мектептерді жою, 3 пен 6 жас 

аралығындағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен 100 пайызға қамту және өңірдің басымды 
салалары үшін мамандар даярлау болып айқындалды.

Осы мақсатта, Өңірлік кәсіпкерлер палатасымен және сервистік кәсіпорындар 
ассоциациясымен бірлесіп Қызылорда қаласындағы индустриалық-техникалық колледжде дуалды 
оқытуды енгізуді жалғастыру.

Мемлекеттік-жеке әріптестікті дамыту шеңберінде Қызылорда қаласында 200 орындық 
жатақханасымен 600 орындық кәсіптік – техникалық лицейдің құрылысын салу жобасын жүзеге 
асыру мәселесін пысықтау.

3700-ден кем емес мұғалімді, инженер-педагогтарды, өндірістік оқу шеберлерін және білім 
беру ұйымдарының басшыларын біліктілігін арттыруға жіберу.

15 мектепті пайдалануға беру (оның 9-ы апаттық жағдайдағы мектептің орнына), оның 
ішінде:

Арал ауданының Тоқабай, Жаңақұрылыс, Жіңішкеқұм және Ақеспе елді мекендерінде;
Қазалы ауданының Сарбұлақ, Аранды  елді мекендерінде;
Жалағаш ауданының Жалағаш кентінде;
Шиелі ауданының Бала би елді мекені мен 21 бекетте;
Жаңақорған ауданының Талап стансасында;
Қармақшы ауданының Ақай елді мекенінде;
Сырдария ауданының Шаған, Шіркейлі елді мекендерінде;
Қызылорда қаласының Қорқыт ата және Ипподром аудандарында.
Шиелі ауданындағы №252 Ковтунов атындағы мектептің және Сырдария ауданы Тереңөзек 

кентіндегі жатақхананы қайта жаңғыртуды аяқтау.
Шиелі ауданы Тәжібаев елді мекеніндегі №214, Қызылорда қаласы Тасбөгет кентіндегі №172 

(апаттық жағдайдағы мектептің орнына) мектептің құрылысын және Жалағаш ауданы Жалағаш 
кентіндегі №246 мектепті қайта жаңғыртуды бастау. 

2015 жылдың аяғына дейін 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі білім 
берумен қамтуды 100 пайызға жеткізу мақсатында жеке балабақшалар мен шағын орталықтар ашу 
бойынша, сондай-ақ, мектепке дейінгі мекемелерге оның ішінде қосымша 3400 орыннан кем емес 
мемлекеттік тапсырыс орналастыру бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Қармақшы ауданының Ақай және Қазалы ауданының Жанқожа батыр елді мекендерінде 
балабақшалардың құрылысын аяқтау.

2015-2019 жылдарға арналып әзірленген «Нұрлы Жол» инфрақұрылымды дамытудың 
Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қызылорда қаласында 280 орынға арналған бала бақша 
құрылысын бастау.

3 жасқа дейінгі балалар үшін мектепке дейінгі мекемелерде орындардың жетіспеушілігін 
азайту мәселесін шешуді қолға алу.

Жұмыс істеп тұрған балабақшаларда, оның ішінде жеке балабақшаларда да мүмкіндігі 
шектеулі балалар үшін мамандандырылған топ ашу бойынша шаралар қабылдау.

Халық саны үш мыңнан асатын барлық елді мекендерде жұмыс жасап тұрған әлеуметтік 
нысандар базасында қосымша білім беру орталықтарын ашу.

Жастар саясаты.
2014-2015 жылдарға арналған Қызылорда облысында жастар саясатын дамытудың Жол 

картасын іске асыру бойынша, оның ішінде жастарды шектеуге жол берілмеуіне ерекше көңіл бөле 
отырып, жұмыстарды жалғастыру.

Жастар жұмыссыздығын төмендету мақсатында жастар кәсіпкерлігін дамытудың Жол 
картасын жүзеге асыруды бастау, жастарды көгалдандыру мен абаттандыруға тарту бойынша 
«Жасыл ел» еңбек жасақтарын ұйымдастыруды жалғастыру.

«Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатты жүзеге асыруға жастарды барынша көптеп 
тартуды қамтамасыз ету.

Жоғары білімді және ғылымды дамыту.
Қорқыт Ата атындағы «Қызылорда мемлекеттік университеті» (одан әрі – Университет) 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны базасында 
халықаралық стандарттар бойынша кадрларды дайындауды қамтамасыз ететін алдыңғы қатарлы 
өңірлік жоғарғы оқу орнын құру бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, Университетте тау 
кен - металлургиялық бағыт бойынша мамандықтар мен кафедра ашу мәселесін пысықтау.

Университетінің ғалымдарының қатысуымен, өңірлік компаниялармен ғылыми зерттеулер 
және тәжірибелік-конструкторлық ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізулеріне ықпал жасау.

Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы техникалық жоғарғы оқу орындарымен және 
шетелдік университеттерімен ынтымақтастықты кеңейту.

Денсаулық сақтау.
Денсаулық сақтау саласында негізгі басымдықтар болып: алғашқы медициналық-санитарлық 

көмек көрсетудің сапасын және қол жетімділігін арттыру, онкологиялық аурулармен, қан айналым 
ауруларымен, туберкулезбен аурушаңдықты азайту, сондай-ақ мамандандырылған медициналық 
көмекті дамыту қала береді.

Медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін және сапасын жақсарту үшін Жалағаш 
ауданы Жалағаш кентіндегі аусымы 250 келушіге арналған емхана құрылысын және Арал ауданы 
Сексеуіл кентінде аусымы 100 келушіге арналған ауылдық емхана құрылыстарын, сондай-ақ, 
наркологиялық диспансердің «А» блогын қайта жаңғыртуды аяқтау.

Қызылорда қаласы Тасбөгет кентіндегі қалалық туберкулезге қарсы күрес диспансердің 
ғимаратын күрделі жөндеуден өткізуді аяқтау.

Қызылорда қаласындағы 200 төсек-орындық облыстық балалар ауруханасының құрылысын 
жалғастыру.

Жаңақорған кентіндегі 250 келушіге арналған емхана құрылысын салуды бастау.
Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 150 төсек орындық орталық аудандық аурухана, Арал 

ауданының Сексеуіл кентіндегі, Жаңақорған ауданының Төменарық және Қармақшы ауданының 
III - Интернационал елді мекендеріндегі ауылдық ауруханалардың, сонымен қатар, 21 дәрігерлік 
амбулаторияның жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуді аяқтау.

Арал ауданы Арал қаласындағы 150 төсек – орындық аудандық орталық аурухана 
құрылысының жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуді бастау.

Қызылорда қаласындағы Облыстық медициналық орталықты күрделі жөндеу бойынша 
жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуді бастау.

Қызылорда қаласындағы 175 орындық онкологиялық аурухананың құрылысы бойынша 
жобаалды жұмыстарын аяқтау.

Медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз ету үшін:
күндізгі стационар және үйде емдеу стационары арқылы халыққа медициналық көмек 

көрсету көлемін кеңейту;
Қызылорда қаласында жедел жәрдем кардиореанимациалық бригадасын құру;
ауылдық ауруханалар қызметін қалпына келтіру бойынша жұмыстарды жалғастыру.
Ауруды ерте бастан анықтау және алдын-алу мақсатында қант диабеті, қан айналым 

аурулары, глаукома, жатыр мойнында, емшекте, қуық безінде, өңеш, асқазан, бауырда жаңадан 
пайда болған ісіктерді анықтау бойынша скринингтік зерттеулер жүргізуді жалғастыру.

Туберкулездің мультирезистентті түрімен ауыратын ауруларды сауықтыруға 10 айлық 
есептік көрсеткіш көлемінде ай сайын әлеуметтік көмек төленуін жалғастыру. 

Лейкоз және апластикалық анемиямен ауыратын балаларды қалпына келтіру үшін дәрілік 
препараттардың алдын-ала берілуін қарастыру.

Облыстық емдеу-алдын алу мекемелері базасында жоғары мамандандырылған медициналық 
көмектің жаңа түрлерін ендіру, оның ішінде иық буынын эндопротездеу, кифопластика, бүйрек 
және ірі тамырларды стенттеу, сондай-ақ жүрек ақауын эндоваскулярлы жабу (окклюдером).

Облыстық перинаталдық орталықтың базасында жасанды ұрықтандыру әдісін енгізу 
бойынша жұмыстар жүргізу.

Облыстың денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық құрал-жабдықтармен жабдықтауды 
жалғастыру.

Қазалы ауданы Бекарыстан би елді мекеніндегі қайта ашылған ауылдық аурухананың 
жұмысын ұйымдастыру.

Облыстық медицина мекемелері базасында тиімді перинаталдық технология, жүрек 
жетіспеушілігінің созылмалы түрінен асқынған жүрек дертімен  ауыратын ауруларды құрам-
дастырылған клапандармен хирургиялық емдеу, микрохирургия, туберкулезді ертерек анықтау 
және емдеу бойынша алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер және басқа да өзекті 
мәселелер бойынша 14 мастер-класс өткізуді ұйымдастыру.

Кем дегенде 300 дәрігер мен 995 орта буын медицина қызметкерлерін біліктіліктерін 
көтеруге жіберу.

Спорт.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту мақсатында халықты дене 

шынықтыру және спортпен тұрақты түрде айналысумен қамтуды 25 пайызға дейін жеткізу.
Облыс спортсмендері және мүгедек спортсмендер үшін (халықаралық және республикалық 

жарыстардың және турнирлердің жүлдегерлері мен жеңімпаздары) шәкіртақы көлемін ұлғайтуды 
қарастыру.

Қазалы ауданының Әйтеке би, Жаңақорған ауданының Жаңақорған кенттеріндегі дене 
шынықтыру - сауықтыру кешендерінің, сонымен қатар, Сырдария ауданы Н.Ільясов елді 
мекеніндегі стадион құрылысын аяқтау.

Мәдениет және тілдерді дамыту.
Мәдениет саласын дамытудағы басым бағыттар – тарихи-мәдени мұраларды сақтау болып 

айқындалды.
Осы мақсатта облыстың мәдени мұраларын ЮНЕСКО дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу 

бойынша жұмыстарды жалғастыру. 
Қазақ хандығының 550 жылдығын, Конституцияның 20 жылдығын және Қазақстан халқы 

Ассамблеясын құру, сонымен қатар, Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын, «Байконур» 
ғарыш айлағының 60 жылдығын және тағы басқа мерекелерді өткізу.

Халық ақыны, әнші композитор Нартай Бекежановтың 125 жылдығына, мемлекет қайраткері 
Мұстафа Шоқайдың 125 жылдығына, Бекарыстан би Амалдықұлының 250 жылдығына арналған 
шаралар ұйымдастыру. 

Қоғамдық келісімді және достықты нығайту мақсатында Ы. Алтынсарин атындағы 
кинотеатрдың ғимаратын Қазақстан халықтары Ассамблеясының «Достық үйі» ретінде қайта 
ұйымдастыру.

Сығанақ, Жанкент, Шірік-Рабат қалашықтарына археологиялық зерттеулер жүргізуді 
жалғастыру.

Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі кітапханасы бар мұражай құрылысын, сондай-ақ, 7 
ауылдық клуб құрылыстарын аяқтау, оның ішінде:

Арал ауданының  Қамыстыбас елді мекенінде, Сексеуіл кентінде;
Қазалы ауданының Абай елді мекенінде;
Сырдария ауданының Іңкәрдария, Сейфуллин елді мекендерінде;
Шиелі ауданының Төңкеріс елді мекенінде;
Жаңақорған ауданының Талап стансасында.
Жергілікті атқарушы органдардың құжат айналымдарында мемлекеттік тілді қолдануды 100 

пайызға жеткізу бойынша жұмыстар жүргізуді жалғастыру, оның ішінде «Қазтест» бағдарламасы 

шеңберінде мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік тілге оқыту.
Үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, 

Қазақстанда тұратын халықтардың тілі мен мәдениетін, салт-дәстүрлерін насихаттау бойынша 
жұмыстар жүргізу.

Мемлекеттік тілдің дәрежесін көтеру мақсатында Қазақстан халқы тілдерінің күні мерекесіне 
орай «Ана тілім – қасиетім, ардағым» облыстық фестивалін ұйымдастыру.

Екінші. Өңір экономикасын әртараптандыруға бағытталған
басымды жобаларды жүзеге асыру 

Аймақ экономикасы дамуының басты бағыты - өнеркәсіп өндірісін әртараптандыру болып 
қалады.

Тау-кен металлургиялық өндірістерді құру мақсатында:
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамымен бірлесіп, Шалқия 

кенішінде тау-кен - байыту комбинатының құрылысын салудың жобаалды құжаттарын әзірлеу;
ферроқорытпа зауыты құрылысының жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуді аяқтау;
Шиелі ауданындағы Бала-Сауысқандық кенішін игеруге және Қызылорда облысының тау-

кен металлургиялық кешенін дамыту бойынша Жол картасында қаралған басқа да іс-шараларды 
жүзеге асыруға ықпал жасау жоспарлануда.

Қызылорда облысының минералды-шикізаттық базасын дамыту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру.

Табақша әйнек шығару, машина жасау зауыттарының құрылыстарын бастау, сонымен қатар, 
«Қызылорданың шағын тонналық мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
мұнай өңдеу зауытын кеңейту бойынша жобаны жүзеге асыру мәселесін пысықтау.

«РМЗ-Шапағат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Қызылорда қаласында үй құры-
лысы комбинатын ұйымдастыру» жобасын жүзеге асыруды аяқтау жоспарлануда. «Қызылорда 
қаласында керамикалық кірпіш өндіретін зауыт құрылысын салу» және «Эко сервис - К» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Пенополиуретан оқшаулау трубаларын өндіруді 
ұйымдастыру» жобаларын жүзеге асыруды жалғастыру.

Жобаларды жүзеге асыру үшін инвестор тарту және жаңа өндірістер құру мақсатында V және 
VI «Байқоңыр» инвестициялық форумдарын өткізу. Сыртқы экономикалық байланыстарды, оның 
ішінде Евразиялық экономикалық одақ елдеріндегі әріптестермен қарым-қатынасты жандандыру. 
Еуропалық даму және қайта жаңғырту банкімен әріптестікті дамытуды жалғастыру. Азия даму 
банкі және Ислам даму банкісімен ынтымақтастықты дамыту мәселелерін пысықтау.

Жобаларды жүзеге асыру үшін инвесторлар тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру:
Қызылорда қаласында ірі торапты электр батырмалы қондырғыларды жинақтау өндірісін 

құру;
Жаңақорған ауданында цемент зауытының құрылысын салу;
Қызылорда қаласында көмірсутекті шикізатты өңдеу бойынша шағын габаритті өндірістік-

тәжірибе қондырғысы құрылысын салу.
Қармақшы, Жаңақорған және Сырдария аудандарында индустриалық инфрақұрылым құру 

бойынша жұмыстарды жандандыру.
Қызылорда қаласындағы индустриалық аймаққа қажетті инженерлік инфрақұрылым тарту 

бойынша жұмыстарды жалғастыру.
Арал, Қазалы, Жалағаш және Шиелі аудандарының индустриалық зоналарында жаңа 

өндірістер құру бойынша жұмыстарды бастау.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа 

бастар жол» атты Жолдауы шеңберінде өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпкерлік субъектілерін 
жеңілдікпен несиелеуге және индустриалды инфрақұрылымды дамытуға бөлінетін қаржыны алуға 
кәсіпорындарға ықпал жасау.

Облыстың ірі жүйе құраушы кәсіпорындарымен тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып 
алуда жергілікті мазмұн үлесін ұлғайту бойынша қосымша шаралар қабылдау.

«Байқоңыр» (Байконур) Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық Компаниясы» 
акционерлік қоғамы арқылы басымды инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру.

Шағын және орта бизнесті дамытудағы басымдық - өңдеу өнеркәсібінде және қызмет көрсету 
саласындағы шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау болып табылады.

Қызылорда қаласының индустриалық аймағында шағын және орта бизнес нысандарын 
орналастыруды жалғастыру;

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде пайыздық төлемдерді субсидиялау, 
несиелер бойынша ішінара кепілдендіру, валюталық тәуекелдерді төмендету, гранттар бөлу, 
сондай-ақ, кәсіпкерлердің бизнестерін жүргізуге сервистік қызмет көрсету;

«Қызылорда» Өңірлік инвестицялық орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы 
шағын және орта бизнестің басымды жобалары бойынша қаржылық қолдау көрсету;

«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автокөлік дәлізінің бойында жол бойы сервистік нысандарды 
салу бойынша жұмыстарды жалғастыру. Сонымен бірге, трассаның Қызылорда бөлігінде заманауи 
көліктік-логистикалық орталық (алғашқы өңдеумен және тауарларды қалталаумен) құру мәселесін 
пысықтау;

Әкімшілік кедергілерді төмендету және шағын кәсіпкерліктің өңір экономикасындағы ролін 
арттыру мақсатында оның жалпы өңірлік өнімдегі үлесін арттыру өңірлік кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесіп, 2015-2016 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың Жол картасын, сонымен қатар, 
2015-2016 жылдарға арналған мемлекеттік-жеке әріптестікті дамытудың Жол картасын әзірлеу 
және жүзеге асыруды бастау;

Өңірді дамытуда екінші деңгейлі банктердің ролін арттыру бойынша қосымша шаралар 
қабылдау;

Туризмді дамыту мақсатында «Қорқыт ата – Космостық гавань» туристік маршрутын, сондай-
ақ, Арал ауданында ««Қамыстыбас» демалыс аймағы» жобасын жүзеге асыру жалғастырылады.

Ауыл шаруашылығында – егін шаруашылығын әртараптандыру және мал шаруашылығын 
дамыту негізгі басымдықтар болып айқындалды. 

Жанар-жағармай, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су жеткізіп беру қызметі, мал 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыру, тыңайтқыштар құнын арзандату 
және тағы басқаларын субсидиялау бойынша жұмыстарды жалғастыру жоспарлануда.

«Ы. Жақаев атындағы Қазақтың күріш ғылыми зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігіне күріштің бәсекеге қабілетті жаңа сортын шығару бойынша ғылыми жұмыстар 
жүргізуге, заманауи технологиялар тәжірибесін ендіруге ықпал жасау;

ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін отандық өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті 
күріштің тұқымымен 50 пайызға дейін қамтамасыз ету;

егісті әртараптандыру үшін жем-шөп дақылдарының егісі – 56,5 мың гектарға дейін, майлы 
дақылдар – 1,6 мың гектарға дейін, бақша дақылдары – 7,4 мың гектарға дейін, сондай-ақ, картоп 
– 5,8 мың гектарға және көкөніс – 5,0 мың гектарға дейін ұлғайту;

пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін айналымға тарту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру жоспарлануда.

Тамшылатып суаруды дамытудың пайдалылығын ескере отырып, осы технологияны қолдана 
отырып өсіретін жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру шығындарын субсидиялауды ұлғайту.

Мал шаруашылығын дамыту мақсатында «Алтын асық», «Құлан» бағдарламаларын жүзеге 
асыру бойынша «ҚазАгро» акционерлік қоғамы қаржылық институттарымен жұмыстарды 
жалғастыру.

Басымды тәртіп бойынша ірі қара малдың отандық тұқымын - қазақтың ақбас және әулиекөл 
тұқымдарын сатып алуды жалғастыру.

Қазалы ауданындағы және Қызылорда қаласындағы 500 басқа арналған ірі қара малын 
бордақылау алаңдарының құрылыстарын салуды аяқтау.

Қызылорда қаласында қуаттылығы жылына 110 миллион дана жұмыртқа шығаратын құс 
фабрикасының, сондай-ақ, сағатына 12 тонна күріш өңдейтін зауыт құрылысын салу мәселесін 
пысықтау.

Ауыл шаруашылығы малдарының және құстарының өте қауіпті ауруларының алдын алу 
мақсатында эпизоотиялық іс-шараларды жүргізу.

Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қажеттігіне назар аудара отырып, 
сондай-ақ, негізгі тамақ өнімдеріне бағалардың едәуір өсуіне жол бермеу мақсатында маңызды 
азық-түлік өнімдерінің тұрақтандыру қорын қалыптастыру және олардың әлеуметтік дүкендер 
арқылы сатылуын жалғастыру.

Солтүстік Аралды қайта жандандыру және өңірдің экологиясын жақсарту  мақсатында 
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жобасының 
екінші фазасын жүзеге асыруды жеделдетуге ықпал жасау.

Арал теңізінің құрғаған ұлтанында фитомелиоративтік жұмыстарды жалғастыру.
Шиелі ауданындағы Жаңашиелі магистралды каналының сумен қамтамасыз етілуін жақсарту 

бойынша жұмыстарды жүргізу.
Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны құрылысын 

салуды аяқтау.
Еуропаның қайта жаңғырту және даму банкісімен бірлесіп, Қызылорда қаласында тұрмыстық 

қатты қалдықтар полигонының құрылысын салу бойынша жобаны жүзеге асыруға кірісу.

Үшінші. Инфрақұрылымды дамыту.

Көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту.
Қызылорда қаласында жаңа әуежай жолаушы терминалының құрылысын салуды, сондай-ақ, 

жаңа авиарейстер мен бағыттар, оның ішінде халықаралық рейстер ашуды жалғастыру.
Қызылорда қаласындағы Сырдария өзені арқылы өтетін көпір құрылысын жалғастыру.
Облыс орталығының көліктік инфрақұрылымын жақсарту және  жолаушыларды тасымалдау 

сапасын аттыру мақсатында:
Қызылорда қаласындағы Қорқыт ата көшесінен бастап Хон Бен Дон көшесіне дейінгі 

Торайғыров көшесін қайта жаңғыртуды, Сұлтан Бейбарыс көшесінен бастап Тасбөгет 
қыстағындағы Сапарбаев көшесіне дейінгі айналма жолды   орташа жөндеуді, Сұлтан Бейбарыс 
көшесінен Ғ. Мұратбаев көшесіне дейін магистральды көшенің құрылысын бастау.

Көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын және жаяу жүрушілер байланысын қамтамасыз ету 
мақсатында:

Қазалы ауданындағы аудандық маңыздағы «Қазалы – Қожабақы – Бозкөл – Кәукей» 
автожолындағы көпір құрылысын, Арал ауданындағы «Самара – Шымкент - Қамыстыбас – 
Аманөткел – Бөген» автокөлік жолындағы көпірді қайта жаңғыртуды, Қазалы ауданындағы 
«Қазалы – Қожабақы – Бозкөл» автокөлік жолындағы сол  жағалау магистральды каналы арқылы 
өтетін көпірді қайта жаңғыртуды аяқтау.

2015-2019 жылдарға арналып әзірленген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде республикалық маңызды «Қызылорда – Жезқазған» 
автокөлік жолын қайта жаңғыртуды пысықтау.

Аудандық маңызы бар Қазалы ауданындағы «Бозкөл-Тасарық» автомобиль жолын қайта 
жаңғырту жұмыстарын бастау, аудандық маңыздағы «Самара-Шымкент-Бекбауыл» автомобиль 
жолының құрылысы мәселесін пысықтау.

Қазалы ауданының аудандық маңыздағы «Бекарыстан би - Қожабақы» жолының 18 
шақырымына орташа жөндеу жұмыстарын аяқтау.

Қазалы ауданында Жанқожа батыр және Жалағаш ауданында Мәдениет, Сырдария 
ауданында Ақжарма тіректі елді мекендерінің көшелеріне күрделі жөндеу жүргізу.

Жеке инвестиция тарта отырып, Қызылорда қаласында автовокзалдың, Шиелі және Жосалы 
кенттерінде автотұрақтың және Жаңақорған ауданының Шалқия кентінде, Шиелі ауданының 
Жөлек елді мекенінде, Қазалы ауданының Ғ.Мұратбаев елді мекенінде жолаушыларға қызмет 
көрсететін пункттердің құрылыстарын бастау мәселелерін пысықтау.

Коммуналдық қызмет сапасын жақсарту мақсатында кәсіпорындарға инвестициялық тариф 
бекітуді қамтамасыз ету.

Еуропаның қайта жаңғырту және даму банкісімен электр желілерін, сумен және жылумен 
қамтамасыз ету жүйелерін жаңғыртуға, облыс орталығын жарықтандыруға қаржы тарту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру.

Басқа да халықаралық банктерден, атап айтқанда Ислам даму банкі, Азия даму банкі және 
басқаларынан қаржы тарту мәселелерін пысықтау.

Электр энергиясымен қамтамасыз ету.
Өңірді электр энергиясымен қамтамасыз ету мәселелерін шешу мақсатында, қуаттылықты 

ұлғайтудың бірнеше нұсқаларын пысықтау жоспарлануда: Ұлттық қор қаржысы есебінен 
қуаттылығы 450 мегаватқа дейін жаңа жылу электр орталығының құрылысы, Еуропаның қайта 
жаңғырту және даму банкісімен қоса қаржыландыру шартымен  немесе Қазақстанның даму 
банкісінің желісі бойынша инвестиция тарта отырып, жұмыс жасап тұрған жылу электр орталығын 
қайта жаңғырту.

Арал ауданындағы «Аральская» қосалқы стансасын қайта жаңғырту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру.

Қазалы ауданындағы «Ново-Казалинск» қосалқы стансасын, сондай-ақ, облыс орталығындағы 
жұмыс істеп тұрған трансформаторлық қосалқы стансаларды (қуаттылығы 35 киловатт) қайта 
жаңғырту жұмыстарын жалғастыру.

Иесіз қалған энергетикалық инфрақұрылым объектілерін «Қызылорда электр тарату 
компаниясы» акционерлік қоғамына басқаруға беру бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Облысты электр энергиямен қамтамасыз ету мәселелерін кешенді шешу үшін, облыс 
орталығының сол жақ жағалауын дамыту және ірі индустриалдық нысандар құруды есепке ала 
отырып, 2020 жылға, келешекте 2025 жылға дейінгі электр желілерін дамыту Схемасын әзірлеуді 
бастау.

Аудандарды облыс орталығымен байланыстыратын желілерді қайта жаңғырту бойынша 
дайындық жұмыстарын бастау.

Жылумен қамтамасыз ету.
2015-2019 жылдарға арналып әзірленген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шаңберінде Қызылорда қаласындағы кварталаралық және магистральды 
жылу желілерін қайта жаңғырту.

Сумен қамтамасыз ету.
Елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында сумен жабдықтау жүйелерін 

қайта жаңғырту және кеңейту бойынша жобаларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету:
Қармақшы ауданында – Жосалы кенті, Ақай, Тұрмағамбет елді мекендері;
Сырдария ауданында - Ақжарма, Бесарық, Аманкелді елді мекендері;
Жаңақорған ауданында - Түгіскен елді мекені.
Қызылжарма жер асты су қорын одан әрі игеруді қаржыландыру мәселесін пысықтау.

Газдандыру.
Облыстың елді мекендерін және Қызылорда қаласын газбен қамтамасыз ету мақсатында:
Қызылорда қаласындағы Қызылжарма елді мекенін және Тасбөгет кентін газбен жабдықтау 

бойынша жұмыстарды;
Арал қаласын, Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған кенттерін және Байқоңыр қаласын газбен 

жабдықтау бойынша жұмыстарды аяқтау.
Сексеуіл және Жосалы кенттеріне автоматтандырылған газ тарату стансасын орнатумен 

«Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырынан газ құбыры-бұрыпының құрылысы» жобасы 
бойынша жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуді аяқтау.

Сырдария ауданының Тереңөзек кентінде, Арал ауданының Қамыстыбас елді мекенінде, 
Шиелі ауданының Шоқай, Қазалы ауданы Ақсуат, Жаңақорған ауданы Бесарық, Арал ауданы 
Ақеспе елді мекендерінде автоматтандырылған газ тарату стансасын орната отырып «Бейнеу-
Шымкент» магистральды газ құбырынан газ құбыры-бұрып құрылысын салу бойынша, сондай-
ақ, Сырдария ауданының Тереңөзек, Арал ауданы Жақсықылыш кенттерінің, Қазалы ауданының 
Қазалы қаласында Шиелі ауданының Шоқай елді мекенінде кіреберіс газ құбырларын және 
кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын 
әзірлеу.

Тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және абаттандыру. 
Қызылорда қаласында 660 отбасы үшін тұрғын үй, оның ішінде жас отбасылар үшін 120 

пәтерлік 2 арендалық үйдің және 540 пәтерлік 11 ипотекалық үйдің, сондай-ақ, облыстық және 
аудандық елді мекендерде 158,4 шақырым инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым 
жұмыстарын аяқтау.

2015-2019 жылдарға арналып әзірленген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде, төмен пайызбен сатып алу және сатып алмау құқығымен 
халыққа делдалсыз ұзақ мерзімге арендаға беру мақсатымен халықтың әр түрлі категориялары 
үшін жаңа арендалық үйлер салуға қаржы тартуды қамтамасыз ету.

Облыстың аудандары мен Қызылорда қаласында 35 көп қабатты тұрғын үйлерді күрделі 
жөндеу бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі және Жаңақорған аудандарында мемлекеттік 
қалақұрылысы кадастрының автоматтандырылған ақпараттық желелерін құруды аяқтау.

Төртінші. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Қоғамдық қауіпсіздікті және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында:
ішкі істер органдарының материалдық-техникалық базаларын нығайтуды жалғастыру;
жедел басқару орталығын қайта жаңғырту бойынша жұмыстарды аяқтау;

жасөспірімдер қылмыстығының алдын алу және ескерту бойынша кешенді шараларды іске 
асыру;

қоғамдық тәртіп бұзушылықтың кез-келген түрілеріне «шыдамаушылықты» насихаттау;
Қазалы ауданының Жанқожа батыр, Жалағаш ауданының Мәдениет, Сырдария ауданының 

Ақжарма, Шиелі ауданының Еңбекші, Жаңақорған ауданының Түгіскен тіректі елді мекендерінде 
учаскелік полиция бөлімшелерінің және Арал аудандық ішкі істер бөлімшесінің әкімшілік жазаға 
тартылғандары үшін арнайы қабылдау ғимаратының құрылыстарының жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеуді аяқтау;

Ішкі істер органдарының жедел басқару орталықтарының пультіне шығу үшін қылмыс-
түзету жүйелері мекемелерінің шоғырланған жерлеріне бейнебақылау камераларын орнатуды 
қамтамасыз ету жоспарлануда.

Бесінші. Жергілікті мемлекеттік басқаруды және 
өзін-өзі басқаруды дамыту.

2015 жылы барлық деңгейдегі әкімдердің қызметін бағалаудың негізгі критерийлері ретінде 
салық салу базасын кеңейту, тұрақты жұмыс орындарын ашу және әлеуметтік-саяси тұрақтылықты 
сақтау айқындалған.

Орталық мемлекеттік органдардан облыстық деңгейге берілген, білім, денсаулық сақтау, 
спорт, ауыл шаруашылығы, ветеринария, жер ресурстары, сәулет және қала құрылысы, энергетика 
және басқа да 261 функцияны қабылдау бойынша;

облыстан аудандық деңгейге берілген білім, спорт, құрылыс салалары және басқа да 14 
функцияны беру бойынша іс-шараларды аяқтау қарастырылуда.

Жаңадан берілген қызметтердің тиімді атқарылуын ұйымдастыру.
Ауыл әкімдерінің экономикалық дербестігін кеңейтуді қарастыратын жергілікті 

басқаруды одан әрі дамытудың екінші кезеңін іске асыруды бастау. Осы орайда, мемлекеттік 
қызметкерлердің, оның ішінде ауылдық округ әкімдерінің аппараты қызметкерлерінің біліктілігін 
көтеруді жалғастыру.

Халыққа сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, әкімшілік рәсімдерді 
жеңілдету.

«Е-лицензиялау» және «Электронды әкімдік» ақпараттық жүйелеріндегі электронды 
қызметтер үлесін арттыру. «Электронды Үкімет» порталы арқылы көрсетілетін электронды 
қызметтердің үлесін арттыру бойынша жұмыстар жүргізу.

Тұрғындардың компьютерлік сауаттылық деңгейін 58 пайызға дейін көтеру.
Қызылорда облысы әкімдігінің Ситуациялық орталығы ақпараттық-аналитикалық жүйесін 

басқармаларға енгізуді аяқтау және оның салалар бойынша мониторингісінің толыққанды жұмыс 
жасауын қамтамасыз ету.

Мұрағат құжаттарын сандық форматқа көшіру бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Қаржы және бюджет.
Облыс бюджеті өзінің әлеуметтік бағыттылығын сақтайды.
Облыстың дамуындағы ең өзекті мәселелерді шешу, барлық әлеуметтік міндеттемелерді 

уақтылы орындау мақсатында салық салу базасын кеңейту бойынша мақсатты бағытталған 
жұмыстар жүргізу.

Басталған әлеуметтік нысандар құрылыстарының тоқтап қалуына жол бермеу. Бұл үшін 
барлық резервтерді жұмылдыру.

Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасаумен қатар, шағын және орта бизнес субъектілерінен 
салық жинау бойынша басқарудың сапасын арттыру. Ауылдық округтерде салық төлеушілер 
терминалдарын орнатуды аяқтау.

Қаржылық тәртіпті мүлтіксіз сақтау, бюджет қаражатының тиімді жұмсалуын көтеру 
бойынша шаралар қабылдау.

«Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және олардың мүліктерін жария етуге 
байланысты Қазақстан Республикасында тұруға бұрыштамасы бар азаматтарға рақымшылық 
жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес облыс 
халқының капиталын және мүлкін жария ету бойынша жұмыстарды жалғастыру.

Кестеге сәйкес, жүргізіліп отырған мемлекеттік саясат шеңберінде коммуналдық меншіктегі 
нысандарды жекешелендіру бойынша жұмыстар жүргізу.

Қызылорда  облысы  әкімдігінің 2015 жылғы «9» сәуірдегі  
№912  қаулысына 2-қосымша

Қызылорда  облысы  әкімдігінің 2014 жылғы «12» желтоқсандағы  
№780 қаулысына 1-қосымша

Қызылорда облысы әкімінің 2015 жылға арналған Іс-қимыл жоспарын
жүзеге асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары

№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 
нысаны

Орындалу 
мерзімі

Жауапты 
орындаушылар

1 2 3 4 5
Бірінші. Әлеуметтік даму

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау
1. 9,5 мыңнан кем емес тұрақты жұмыс 

орнын және жұмыссыздар үшін кем 
дегенде 250 әлеуметтік жұмыс орнын 
құру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

2. Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы 
шеңберінде:
 жастар тәжірибесіне 280 - жұмыссыз;
 қоғамдық жұмыстарға 8300 - 
жұмыссыз;
 шағын несиелеумен 140 адамды қамту 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н. Годунова

3. Жұмыссыздық деңгейінің өсуіне жол 
бермеу бойынша қосымша шаралар 
қабылдау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

4. Бюджеттік мекемелер қызметкер-
лерінің (мұғалімдердің, дәрігерлер-
дің, әлеуметтік қызметкерлердің 
және басқаларының) жалақысын, 
сондай-ақ жергілікті бюджеттен тө-
ленетін барлық әлеуметтік төлем-
дердің уақтылы төленуіне бақы лауды 
қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЕСББ» ММ
(Н. Жолдасбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н. Годунова

5. Еңбекақы төлеу бойынша мерзімі 
өткен қарыздарды болдырмау мақ-
са тында ұжымдық келісім-шарт-
тарды орындау, әлеуметтік әріп тестік 
бойынша облыстық және аудан-
дық (Қызылорда қаласы) үш жақ-
ты комиссиялардың жұмыста рын 
жандандыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЕСББ» ММ
(Н. Жолдасбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н. Годунова

6. Мүгедек адамдардың өмір сүру 
сапасын жақсарту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

7. Жеке сауықтыру бағдарламалары ның 
100 пайыз орындалуын қам тамасыз 
ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

8. Еңбекке жарамды мүгедектерді 
жұмыспен қамту мақсатында бос 
орындар жәрменкесін өткізу тәжі ри-
бесін жалғастыру. «Нұр Отан» пар-
тиясының облыстық филиа лымен 
және өңірлік кәсіпкерлер пала тасымен  
бірлесіп, мүмкіндігі шек теулі 
адамдарды жұмысқа орна лас тыру 
бойынша жұмыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н. Годунова

9. Кедергісіз орта құру бойынша жұ-
мыстардың шеңберінде пандус тарды 
орнату,  жаяу жүргіншілер өте тін 
жерлерді дыбыстық және жа рық тық 
құралдармен қамтуды қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

10. Мүгедектерге әлеуметтік такси 
қызметтерін ұсыну жұмыстарын 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

11. Мүгедектердің, ардагерлердің  қоғам-
дық ұйымдарын және басқа да 
халықтың әлеуметтік әлсіз топтарын 
қолдау үшін үкіметтік емес ұйымдарда 
мемлекеттік  әлеу меттік  тапсырыс 
орналастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

12. Ұлы Отан соғысының ардагер-
леріне, соғыс кезінде қайтыс болған 
немесе хабарсыз кеткен әскери қыз-
метшілердің жесірлеріне, сон дай-ақ, 
тылда кемінде алты ай жұ мыс істеген 
еңбек ардагерлеріне әлеу меттік қолдау 
көрсетуді жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2-тоқсан
2015 жыл 

«ҚО ЖҚҮӘББ» 
ММ

 (Ж.Жылқышиева)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н. Годунова

Білім
13. Өңірлік кәсіпкерлер палатасымен 

және сервистік кәсіпорындар ассо-
циациясымен бірлесіп Қызылорда 
қаласындағы индустриалық-техни-
калық колледжде дуалды оқытуды 
енгізуді жалғастыру

 «Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде 

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

14. Мемлекеттік-жеке әріптестікті дамыту 
шеңберінде Қызылорда қаласында 
200 орындық жатақханасымен 600 
орындық кәсіптік – техникалық 
лицейдің құрылысын салу жобасын 
жүзеге асыру мәселесін пысықтау

 ҚР білім 
және ғылым 

министрлігіне 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

15. 3700-ден кем емес мұғалімді, 
инженер-педагогтарды, өндірістік 
оқу шеберлерін және білім беру 
ұйымдарының басшыларын 
біліктілігін арттыруға жіберу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
16. 15 мектепті пайдалануға беру (оның 

9-ы апаттық жағдайдағы мектептің 
орнына), оның ішінде:
Арал ауданының Тоқабай, Жаңақұры-
лыс, Жіңішкеқұм және Ақеспе елді 
мекендерінде;
 Қазалы ауданының Сарбұлақ, Аранды  
елді мекендерінде;
Жалағаш ауданының Жалағаш 
кентінде;
Шиелі ауданының Бала би елді мекені 
мен 21 бекетте;
Жаңақорған ауданының Талап 
стансасында;
Қармақшы ауданының Ақай  елді 
мекенінде;
Сырдария ауданының Шаған,  
Шіркейлі елді мекендерінде;
Қызылорда қаласының Қорқыт ата 
және Ипподром аудандарында

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

17. Шиелі ауданындағы №252 Ковтунов 
атындағы мектептің және Сырдария 
ауданы Тереңөзек кентіндегі жатақха-
наны қайта жаңғыртуды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл 
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

18. Шиелі ауданы Тәжібаев елді 
мекеніндегі №214, Қызылорда қаласы 
Тасбөгет кентіндегі №172 мектептің 
құрылысын (апаттық жағдайдағы 
мектептің орнына)  және Жалағаш 
ауданы Жалағаш кентіндегі №246 
мектепті қайта жаңғыртуды бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың
15 мамырына 

дейін

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

19. 2015 жылдың аяғына дейін 3 пен 6 жас 
аралығындағы балаларды мектепке 
дейінгі білім берумен қамтуды 100 
пайызға жеткізу мақсатында жеке 
балабақшалар мен шағын орталықтар 
ашу бойынша, сондай-ақ, мектепке 
дейінгі мекемелерге оның ішінде 
қосымша 3400 орыннан кем емес 
мемлекеттік тапсырыс орналастыру 
бойынша жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 
нысаны

Орындалу 
мерзімі

Жауапты 
орындаушылар

20. Қармақшы ауданының Ақай және 
Қазалы ауданының Жанқожа батыр 
елді мекендерінде балабақшалардың 
құрылысын аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

21. 2015-2019 жылдарға арналып 
әзір ленген «Нұрлы Жол» инфра-
құрылымды дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде Қызылорда 
қаласында 280 орынға арналған бала 
бақша құрылысын бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың  
15 мамырына 

дейін

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

22. 3 жасқа дейінгі балалар үшін мектепке 
дейінгі мекемелерде орындардың 
жетіспеушілігін азайту мәселесін 
шешуді қолға алу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 сәуіріне 

дейін

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

23. Жұмыс істеп тұрған балабақшаларда, 
оның ішінде жеке балабақшаларда 
да мүмкіндігі шектеулі балалар үшін 
мамандандырылған топ ашу бойынша 
шаралар қабылдау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 шілдесіне 

дейін

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

24. Халық саны үш мыңнан асатын 
барлық елді мекендерде жұмыс жасап 
тұрған әлеуметтік нысандар базасында 
қосымша білім беру орталықтарын 
ашу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 қыркүйегіне 

дейін

«ҚО ББ» ММ
 (Б. Сайлыбаев)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
Жастар саясаты

25. «2014-2015 жылдарға арналған Қы-
зылорда облысында жастар саясатын 
дамытудың Жол картасын»  іске асыру 
бойынша, оның ішінде жастарды шек-
теуге жол берілмеуіне ерекше кө ңіл 
бөле отырып, жұмыстарды жал-
ғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІСБ» ММ
 (Г. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

26. Жастар жұмыссыздығын төмендету 
мақсатында жастар кәсіпкерлігін 
дамытудың Жол картасын жүзеге 
асыруды бастау, жастарды 
көгалдандыру мен абаттандыруға тарту 
бойынша «Жасыл ел» еңбек жасақтарын 
ұйымдастыруды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІСБ» ММ
 (Г. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

27. «Нұрлы жол» жаңа экономикалық 
саясатты жүзеге асыруға жастарды 
барынша көптеп тартуды қамтамасыз 
ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІСБ» ММ
 (Г. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

Жоғары білімді және ғылымды дамыту
28. Қорқыт Ата атындағы «Қызылорда 

мемлекеттік университеті» (одан 
әрі – Университет) шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны базасында 
халықаралық стандарттар бойынша 
кадрларды дайындауды қамтамасыз 
ететін алдыңғы қатарлы өңірлік 
жоғарғы оқу орнын құру бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУ»

 (Қ. Бисенов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

29. Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігімен бірлесіп, 
Университетте тау кен - метал лур-
гиялық бағыт бойынша маман дықтар 
мен кафедра ашу мәселесін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУ»

 (Қ. Бисенов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

30. Университетінің ғалымдарының қа-
тысуымен, өңірлік компаниялармен 
ғылыми зерттеулер және тәжірибелік-
конструкторлық ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарды жүргізулеріне ықпал жасау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУ»

 (Қ. Бисенов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы 

31. Қазақстан Республикасының алдың-
ғы қатарлы техникалық жоғар ғы оқу 
орындарымен және шетелдік уни-
верситеттерімен ынтымақтас тық ты 
ке ңейту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУ»

 (Қ. Бисенов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

Денсаулық сақтау
32. Жалағаш ауданы Жалағаш кентіндегі 

аусымы 250 келушіге арналған  емха-
на құрылысын және Арал ауданы 
Сексеуіл кентіндегі аусымына 100 
келушіге арналған ауылдық емхана 
құрылысын, сондай-ақ, наркологиялық 
диспансердің «А» блогын қайта 
жаңғыртуды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

33. Тасбөгет кентінде туберкулезге қарсы 
қалалық диспансердің ғимаратын күр-
делі жөндеуден өткізу жұмыстарын 
аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

34. Қызылорда қаласындағы 200 төсек-
орындық облыстық балалар ауруха-
насының құрылысын жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

35. Жаңақорған ауданы Жаңақорған кен-
тіндегі 250 келушіге арналған емхана 
құрылысын салуды бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

36. Қазалы ауданы Әйтеке би  кентіндегі 
150 төсек орындық орталық аудандық 
аурухана, Арал ауданының Сексеуіл 
кентіндегі, Жаңақорған ауданының 
Төменарық және Қармақшы ауданының 
III - Интернационал елді мекендеріндегі 
ауылдық ауруханалар, сонымен қатар 
21 дәрігерлік амбулатория құрылы-
сының жобалық-сметалық құжаттарын 
әзірлеуді аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

37. Арал ауданы Арал қаласындағы 150 
төсек – орындық аудандық орталық 
аурухана құрылысының жобалық-
сметалық құжаттарын әзірлеуді бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

38. Қызылорда қаласындағы Облыстық 
медициналық орталықты күрделі 
жөндеу бойынша жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеуді бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

39. Қызылорда қаласындағы 175 орындық 
онкологиялық аурухананың құрылысы 
бойынша жобаалды жұмыстарын (тех-
ни ка-экономикалық негіздеме) аяқтау 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

40. Медициналық көмек көрсетудің 
қолжетімділігін және сапасын 
қамтамасыз ету үшін:
күндізгі стационар және үйде ем деу 
стационары арқылы халыққа меди ци-
налық көмек көрсету көлемін кеңейту;
Қызылорда қаласында жедел жәрдем  
кардиореанимациалық бригадасын 
құру;
ауылдық ауруханалар қызметін қалпы-
на келтіру бойынша жұмыстарды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

41. Ауруды ерте бастан анықтау және 
алдын-алу мақсатында қант диабеті, 
қан айналым аурулары, глаукома, жа-
тыр мойнында, емшекте, қуық безінде, 
өңеш, асқазан, бауырда жаңадан пайда 
болған ісіктерді анықтау бойынша 
скринингтік зерттеулер жүргізуді 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

42. Туберкулездің мультирезистентті түрі-
мен ауыратын ауруларды сауықтыруға 
10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 
ай сайын әлеуметтік көмек төленуін 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

43. Лейкоз және апластикалық анемиямен 
ауыратын балаларды қалпына келтіру 
үшін дәрілік препараттардың алдын-ала 
берілуін қарастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

44. Облыстық емдеу-алдын алу мекемелері 
базасында жоғары мамандандырылған 
медициналық көмектің жаңа түрлерін 
ендіру, оның ішінде иық буынын 
эндопротездеу, кифопластика, бүйрек 
және ірі тамырларды стенттеу, сондай-
ақ жүрек ақауын эндоваскулярлы жабу 
(окклюдером)

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы 

45. Облыстық перинаталдық орталықтың 
базасында жасанды ұрықтандыру әдісін 
енгізу бойынша жұмыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

46. Облыстың денсаулық сақтау ұйым-
дарын медициналық құрал-жабдық-
тармен жабдықтауды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

47. Қазалы ауданы Бекарыстан би елді 
мекеніндегі қайта ашылған ауылдық 
аурухананың жұмысын ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 мамырынан 

бастап

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

48. Облыстық медицина мекемелері база-
сында тиімді перинаталдық техно-
логия, жүрек жетіспеушілігінің со-
зыл малы түрінен асқынған жүрек 
дертімен  ауыратын ауруларды құрам-
дастырылған клапандармен хирур-
гиялық емдеу, микрохирургия, тубер-
кулезді ертерек анықтау және емдеу 
бойынша алғашқы медициналық көмек 
көрсететін дәрігерлер және басқа да 
өзекті мәселелер бойынша 14 мастер-
класс өткізуді ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде 

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы
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№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 

нысаны
Орындалу 

мерзімі
Жауапты 

орындаушылар
49. Кем дегенде 300 дәрігер мен 995 

орта буын медицина қызметкерлерін 
біліктіліктерін көтеруге жіберу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДСБ» ММ
 (С. Рахменшеев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

Спорт
50. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, 

бұқаралық спортты дамыту мақса-
тында халықты дене шынықтыру және 
спортпен тұрақты түрде айналысумен 
қамтуды 25 пайызға дейін жеткізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ДШСБ» ММ
 (С.Мұстафаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

51. Облыс спортсмендері және мүгедек 
спортсмендер үшін (халықаралық 
және республикалық жарыстардың 
және турнирлердің жүлдегерлері мен 
жеңімпаздары) шәкіртақы көлемін 
ұлғайтуды қарастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 қаңтарынан 

бастап

«ҚО ДШСБ» ММ
 (С.Мұстафаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

52. Қазалы ауданының Әйтеке би, 
Жаңақорған ауданының Жаңақорған 
канттеріндегі дене шынықтыру-сау-
ықтыру кешендерінің, сонымен қатар,  
Сырдария ауданы Н. Ильясов елді 
мекеніндегі стадион құрылыстарын 
аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Мәдениет және тілдерді дамыту
53. Облыстың мәдени мұраларын 

ЮНЕС КО дүниежүзілік мұралар ті-
зіміне енгізу бойынша жұмыстарды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ММҚБ» ММ
 (Е. Абдрахманов)

 
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
54. Қазақ хандығының 550 жылдығын, 

Конституцияның 20 жылдығын және 
Қазақстан халқы Ассамблеясын құру, 
сонымен қатар, Ұлы Отан соғы-
сындағы Жеңістің 70 жылдығын, «Бай-
конур» космодромының 60 жылдығын 
және тағы басқа мерекелеуді өткізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ММҚБ» ММ
 (Е. Абдрахманов)

 
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
55. Халық ақыны, әнші композитор Нар-

тай Бекежановтың 125 жылдығына, 
мемлекет қайраткері Мұстафа Шоқай-
дың 125 жылдығына, Бекарыстан би 
Амалдықұлының 250 жылдығына 
арналған шаралар ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ММҚБ» ММ
 (Е. Абдрахманов)

 
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
56. Қоғамдық келісімді және достық-

ты нығайту мақсатында Ы. Алтын-
сарин атындағы кинотеатрдың ғи-
ма ратын Қазақстан халықтары Ас-
самблеясының «Достық үйі» ретінде 
қайта ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
 (Л. Торешова)

 
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
57. Сығанақ, Жанкент, Шірік-Рабат қала-

шықтарына археологиялық зерттеулер 
жүргізуді жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ММҚБ» ММ
 (Е. Абдрахманов)

 
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
58. Қармақшы ауданы Жосалы посел-

кесіндегі кітапханасы бар мұражай құ-
рылысын, сондай-ақ, 7 ауылдық клуб 
құрылысын аяқтау, оның ішінде:
Арал ауданының  Қамыстыбас елді 
мекені, Сексеуіл кентінде;
Қазалы ауданының Абай  елді 
мекенінде;
Сырдария ауданының Іңкәрдария, 
Сейфуллин елді мекендерінде;
Шиелі ауданының Төңкеріс елді 
мекенінде;
Жаңақорған ауданының Талап 
стансасында

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

59. Жергілікті атқарушы органдардың 
құжат айналымдарында мемлекеттік 
тілді қолдануды 100 пайызға жеткізу 
бойынша жұмыстар жүргізуді жал-
ғастыру, оның ішінде «Қазтест» бағ-
дарламасы шеңберінде мемлекеттік 
қыз метшілерді мемлекеттік тілге 
оқыту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІСБ» ММ
 (Ғ. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

60. Үкіметтік емес ұйымдардың қаты-
суымен мемлекеттік тілдің қолдану 
аясын кеңейту, Қазақстанда тұратын 
халықтардың тілі мен мәдениетін, 
салт-дәстүрлерін насихаттау бойынша 
жұмыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІСБ» ММ
 (Ғ. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

61. Мемлекеттік тілдің дәрежесін көте-
ру мақсатында Қазақстан халқы тіл-
дерінің күні мерекесіне орай «Ана 
тілім – қасиетім, ардағым» облыстық 
фестивалін ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
қыркүйек 

айы

«ҚО ІСБ» ММ
 (Ғ. Жарқынбаев)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Р.Кенжеханұлы

Өңір экономикасын әртараптандыруға бағытталған басымды жобаларды жүзеге асыру
62. Тау-кен металлургиялық өндірістерді 

құру мақсатында: 
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамымен бірлесіп, 
Шалқия кенішінде тау-кен - байыту 
комбинатының құрылысын салудың 
жобаалды құжаттарын әзірлеу
ферроқорытпа зауыты құрылысының 
жобалық-сметалық құжаттарын 
әзірлеуді аяқтау;
Шиелі ауданындағы Бала-Сауысқандық 
кенішін игеруге және Қызылорда 
облысының тау-кен металлургиялық 
кешенін дамыту бойынша Жол карта-
сында қаралған басқа да іс-шараларды 
жүзеге асыруға ықпал жасау 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

63. Қызылорда облысының минералды-
шикізаттық базасын дамыту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

64. Табақша әйнек шығару, машина жасау 
зауыттарының құрылыстарын бастау, 
сонымен қатар, «Қызылорданың ша ғын 
тонналық мұнай өңдеу зауыты» жауап-
кершілігі шектеулі серіктес тігінің мұ-
най өңдеу зауытын кеңейту бойынша 
жо баны жүзеге асыру мәселесін 
пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

65. «РМЗ - Шапағат» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің «Қызылорда 
қаласында үй құрылысы комбинатын 
ұйымдастыру» жобасын жүзеге 
асыруды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
2-тоқсаны

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

66. «Қызылорда қаласында керамикалық 
кірпіш өндіретін зауыт құрылысын 
салу» және «Эко сервис - К» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігінің 
«Пено полиуретан оқшаулау труба-
ларын өндіруді ұйымдастыру» жобала-
рын жүзеге асыруды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

67. Жобаларды жүзеге асыру үшін 
инвестор тарту  және жаңа өндірістер 
құру мақсатында V және VI «Байқоңыр» 
инвестициялық форумдарын өткізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

68. Сыртқы экономикалық байланыстарды, 
оның ішінде Евразиялық экономикалық 
одақ елдеріндегі әріптестермен қарым-
қатынасты жандандыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
 (Г. Төребаева)

Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
69. Еуропалық даму және қайта жаңғырту 

банкімен әріптестікті дамытуды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
 (Г. Төребаева)

Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
70. Азия даму банкі және Ислам даму 

банкісімен ынтымақтастықты дамыту 
мәселелерін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
 (Г. Төребаева)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
71. Жобаларды жүзеге асыру үшін инвес-

торлар тарту бойынша жұмыстарды 
ұйымдастыру:
Қызылорда қаласында ірі торапты 
электр батырмалы қондырғыларды 
жинақтау өндірісін құру;
Жаңақорған ауданында цемент 
зауытының құрылысын салу;
Қызылорда қаласында көмірсутекті 
ши кізатты өңдеу бойынша шағын га-
баритті өндірістік-тәжірибе қондыр-
ғысы құрылысын салу.

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

72. Қармақшы, Жаңақорған және Сырдария 
аудандарында индустриалдық инфра-
құрылым құру бойынша жұмыстарды 
жандандыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

73. Қызылорда қаласындағы индустриал-
дық зонаға қажетті инженерлік инфра-
құрылым тарту бойынша жұмыстарды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

74 Арал, Қазалы, Жалағаш және Шиелі 
аудандарының индустриалдық зона-
ларында жаңа өндірістер құру бойынша 
жұмыстарды бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

75. Қазақстан Республикасының  
Президенті  Н.Ә. Назарбаевтың  «Нұрлы  
жол – болашаққа бастар жол» атты  
Жолдауы шеңберінде кәсіпорындарға 
өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпкерлік 
субъектілерін жеңілдікпен несиелеуге 
және индустриалды инфрақұрылымды 
дамытуға бөлінетін қаржыны алуға 
ықпал жасау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

«ҚО КжТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 
нысаны

Орындалу 
мерзімі

Жауапты 
орындаушылар

76. Облыстың ірі жүйе құраушы 
кәсіпорындарымен тауарлар, жұмыстар 
және қызметтер сатып алуда жергілікті 
мазмұн үлесін ұлғайту бойынша 
қосымша шаралар қабылдау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

77. «Байқоңыр» (Байконур)» Әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық 
Компаниясы» акционерлік қоғамы 
арқылы басымды инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ИИДБ» ММ
(М. Имандосов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Ғ. Әміреев

Шағын және орта бизнесті дамыту
78. Қызылорда қаласының индустриалық 

аймағында шағын және орта бизнес 
нысандарын орналастыруды жал-
ғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

79. «Бизнестің жол картасы 2020» бағ-
дарламасы шеңберінде пайыздық 
тө лемдерді субсидиялау, несиелер 
бой ынша ішінара кепілдендіру, валю-
талық тәуекелдерді төмендету, грант-
тар бөлу, сондай-ақ, кәсіпкерлердің 
биз нестерін жүргізуге сервистік қыз-
мет көрсету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

80. «Қызылорда» Өңірлік инвестицялық 
орталығы» арқылы шағын және 
орта бизнестің басымды жобалары 
бойынша қаржылық қолдау көрсету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

81. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автокөлік дәлізінің бойында жол бойы 
сервистік нысандарды салу бойынша 
жұмыстарды жалғастыру. 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

82. Трассаның Қызылорда бөлігінде 
заманауи көліктік-логистикалық орта-
лық (алғашқы өңдеумен және тауар-
ларды қалталаумен) құру мәселесін 
пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

83. Әкімшілік кедергілерді төмендету 
және шағын кәсіпкерліктің өңір эко-
но микасындағы ролін арттыру мақ-
сатында оның жалпы өңірлік өнімдегі 
үлесін арттыру өңірлік кәсіпкерлер 
палатасымен бірлесіп, 2015-2016 
жыл дарға арналған кәсіпкерлікті 
дамы тудың Жол картасын, сонымен 
қатар, 2015-2016 жылдарға арналған 
мемлекеттік-жеке әріптестікті дамы-
тудың Жол картасын әзірлеу және 
жүзеге асыруды бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

84. Өңірді дамытуда екінші деңгейлі 
банктердің ролін арттыру бойынша 
қосымша шаралар қабылдау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

85. Туризмді дамыту мақсатында  «Қор-
қыт ата – Космостық гавань» ту-
ристік маршрутын, сондай-ақ, Арал 
ауданында ««Қамыстыбас» демалыс 
аймағы» жобасын жүзеге асыруды 
жалғастыру 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО КТБ» ММ
(Т. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

Ауыл шаруашылығы
86. Жанар-жағармай, ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілерге су жеткізіп 
беру қызметі, мал шаруашылығы 
өнімдерінің өнімділігін және сапасын 
арттыру, тыңайтқыштар құнын 
арзандату және тағы басқаларын 
субсидиялау бойынша жұмыстарды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

87. «Ы. Жахаев атындағы Қазақтың кү-
ріш ғылыми зерттеу институты» жау-
апкершілігі шектеулі серіктестігі кү-
ріштің бәсекеге қабілетті жаңа сортын 
шығару, заманауи технологиялар 
тә жі рибесін ендіру бойынша ғылыми 
жұ мыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

88. Ауыл шаруашылығы тауар өндіруші-
лерін отандық өнімділігі жоғары, бә-
секеге қабілетті күріштің тұқымымен 
50 пайызға дейін қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

тұрақты «ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

89. Егісті әртараптандыру үшін жем-
шөп дақылдарының егісі – 56,5 мың 
гектарға дейін, майлы дақылдар – 1,6 
мың гектарға дейін, бақша дақылдары 
– 7,4 мың гектарға дейін, сондай-
ақ, картоп – 5,8 мың гектарға және 
көкөніс – 5,0 мың гектарға дейін 
ұлғайту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

90. Пайдаланылмай жатқан ауыл шаруа-
шылығы жерлерін айналымға тарту 
бойынша жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖҚБ» ММ 
(Ш. Қойшыбаев)

Координатор: 
заместитель 

акима области
С. Қожаниязов

91. Тамшылатып суаруды дамытудың 
пай далылығын ескере отырып, осы 
тех нологияны қолдана отырып өсі-
ретін жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру 
шығындарын субсидиялауды ұлғайту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

92. Мал шаруашылығын дамыту мақса-
тында «Алтын асық», «Құлан» бағ-
дарламаларын жүзеге асыру бой-
ынша «ҚазАгро» акционерлік қоға мы 
қаржылық институттарымен  жұ-
мыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

93. Басымды тәртіп бойынша ірі қара 
малдың отандық тұқымын - қазақтың 
ақбас және әулиекөл тұқымдарын са-
тып алуды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

94. Қазалы ауданындағы және Қызылорда 
қаласындағы 500 басқа арналған ірі 
қараны бордақылау алаңдарының 
құры лысын салуды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

95. Қызылорда қаласында қуаттылығы 
жылына 110 миллион дана жұмыртқа 
шығаратын құс фабрикасының, сон-
дай-ақ, сағатына 12 тонна күріш 
өң дейтін зауыт құрылысын салу мә-
селесін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

тұрақты «ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

96. Ауыл шаруашылығы малдарының 
және құстарының өте қауіпті ауру-
ларының алдын алу мақсатында эпи-
зо отиялық іс-шараларды жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ВҚБ» ММ
(Е. Апетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

97. Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің қажеттігіне назар 
аудара отырып, сондай-ақ, негізгі 
тамақ өнімдеріне бағалардың едәуір 
өсуіне жол бермеу  мақсатында ма-
ңызды азық-түлік өнімдерінің тұрақ-
тандыру қорын қалыптастыру және 
олардың әлеуметтік дүкендер арқылы 
сатылуын жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО АШБ» ММ
(Д. Абуов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

Экологияны жақсарту
98. «Сырдария өзенінің арнасын реттеу 

және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау»  жобасының екінші фазасын  
жүзеге асыруды жеделдетуге ықпал 
жасау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ТРТПРБ» 
ММ (Е.Бекжанов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

99. Арал теңізінің құрғаған ұлтанында 
фитомелиоративтік жұмыстарды жал-
ғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ТРТПРБ» 
ММ (Е.Бекжанов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

100. Шиелі ауданындағы Жаңашиелі 
магистралды каналының сумен қам-
тамасыз етілуін жақсарту бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ТРТПРБ» 
ММ (Е.Бекжанов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

101. Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде 
тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны 
құрылысын салуды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ТРТПРБ» 
ММ (Е.Бекжанов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

102. Еуропалық қайта жаңғырту және 
даму банкісімен бірлесіп, Қызылорда 
қаласында тұрмыстық қатты қал-
дықтар полигонының құрылысын салу 
бойынша жобаны жүзеге асыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ТРТПРБ» 
ММ (Е.Бекжанов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
С. Қожаниязов

Инфрақұрылымды дамыту
Көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту

103. Қызылорда қаласында жаңа әуе-
жай жолаушы терминалының құры-
лысын салуды, сондай-ақ, жаңа 
авиа рейстер мен бағыттар, оның 
ішін де халықаралық рейстер ашуды 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н.Әлібаев

104. Қызылорда қаласындағы Сырдария 
өзені арқылы өтетін көпір құрылысын 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 
нысаны

Орындалу 
мерзімі

Жауапты 
орындаушылар

105. Облыс орталығының көліктік 
инфрақұрылымын жақсарту және  
жолаушыларды тасымалдау сапасын 
аттыру мақсатында:
Қызылорда қаласындағы Қорқыт 
ата көшесінен бастап Хон Бен Дон 
көшесіне дейінгі Торайғыров көшесін 
қайта жаңғыртуды; 
Сұлтан Бейбарыс көшесінен бастап 
Тасбөгет қыстағындағы Сапарбаев 
көшесіне дейінгі айналма жолды  
орташа жөндеуді;
Сұлтан Бейбарыс көшесінен Ғ.Мұ-
ратбаев көшесіне дейін магистральды 
көшенің  құрылысын бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың
1 ші 

маусымынан 
бастап

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

106. Көлік құралдарының қауіпсіз қозға-
лысын және жаяу жүрушілер байла-
нысын қамтамасыз ету мақсатында:
Қазалы ауданындағы аудандық ма-
ңыздағы «Қазалы – Қожабахы- Бозкөл 
– Каукей» автожолындағы көпір 
құрылысын;
Арал ауданындағы «Самара – Шым-
кент - Қамыстыбас – Аманөткел – 
Бөген» автокөлік жолындағы көпірді 
қайта жаңғыртуды;
Қазалы ауданындағы «Қазалы 
– Қо жабахы- Бозкөл» автокөлік 
жолындағы сол  жағалау магистральды 
каналы арқылы өтетін көпірді қайта 
жаңғыртуды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 қыркүйегіне 

дейін

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

107. 2015-2019 жылдарға арналып әзір -
ленген «Нұрлы жол» инфра құ ры-
лымды дамытудың мемлекеттік 
бағ дарламасын шеңберінде респуб-
ли калық маңызды «Қызылорда – 
Жез қазған» автокөлік жолын қайта 
жаңғыртуды пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

108. Аудандық маңызы бар Қазалы ау-
да нындағы «Бозкөл-Тасарық» авто-
мо биль жолын қайта жаңғырту 
жұ мыстарын бастау, аудандық ма-
ңыздағы «Самара-Шымкент-Бек бау-
ыл» автомобиль жолының құры лысы 
мәселесін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н.Әлібаев

109. Қазалы ауданының аудандық маңыз-
дағы «Бекарыстан би - Қожабақы» 
жолының 18 шақырымына орташа 
жөндеу жұмыстарын аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
3-тоқсаны

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

110. Қазалы ауданында Жанқожа батыр 
және Жалағаш ауданында Мәдениет, 
Сырдария ауданында Ақжарма тіректі 
елді мекендерінің көшелеріне күрделі 
жөндеу жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
3-тоқсаны

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н.Әлібаев

111. Жеке инвестиция тарта отырып, 
Қызылорда қаласында автовокзалдың, 
Шиелі және Жосалы кенттерінде 
авҲтотұрақтың және Жаңақорған 
ауданының Шалқия кентінде, Шиелі 
ауданының Жөлек   елді мекенінде,    
Қазалы     ауданының  Ғ.Мұратбаев 
елді мекенінде жолаушыларға қызмет 
көрсететін пункттердің құрылыстарын 
бастау мәселелерін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЖКАЖБ» 
ММ

(М. Бәйімбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

112. Коммуналдық қызмет сапасын 
жақсарту мақсатында кәсіпорындарға 
инвестициялық тариф бекітуді 
қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

113. Еуропаның қайта жаңғырту және 
даму банкісімен электр желілерін, 
сумен және жылумен қамтамасыз ету 
жүйелерін жаңғыртуға, облыс орта-
лығын жарықтандыруға қаржы тарту 
бойынша жұмыстарды жалғастыру.
Басқа да халықаралық банктерден, 
атап айтқанда Ислам даму банкі, Азия 
даму банкі және басқаларынан қаржы 
тарту мәселелерін пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Электр энергиясымен қамтамасыз ету
114. Өңірді электрэнергиясымен қамта-

масыз ету мәселелерін шешу мақ-
сатында, қуаттылықты ұлғайтудың 
нұсқаларын пысықтау: 
Ұлттық қор қаржысы есебінен қуат-
тылығы 450 мВт-қа дейін жаңа жылу 
электр орталығының құрылысы, 
Еуропаның даму және қайта жаңғырту 
банкісімен қоса қаржыландыру шар-
тымен  немесе Қазақстанның даму 
бан кісінің желісі бойынша инвестиция 
тарта отырып, жұмыс жасап тұрған 
жы лу электр орталығын қайта 
жаңғырту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

115. Арал ауданындағы «Аральская» 
қосалқы стансасын қайта жаңғырту 
бойынша жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

116. Қазалы ауданындағы «Ново-Каза-
линск» қосалқы стансасын, сондай-
ақ, облыс орталығындағы жұмыс 
істеп тұрған трансформаторлық қо-

салқы стансаларды (қуаттылығы 35 
кВт) қайта жаңғырту жұмыстарын 
жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

117. Иесіз қалған энергетикалық инфра-
құрылым объектілерін «Қызылорда 
электр тарату компаниясы» акцио-
нерлік қоғамына басқаруға беру бой-
ынша жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

118. Облысты электрэнергиясымен қамта-
масыз ету мәселелерін кешенді ше-
шу үшін, облыс орталығының сол 
жақ жағалауын дамыту және ірі ин-
дустриалдық нысандар құруды есепке 
ала отырып, 2020 жылға, келешекте 
2025 жылға дейінгі электр желілерін 
дамыту Схемасын әзірлеуді бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

119. Аудандарды облыс орталығымен 
бай ланыстыратын желілерді қайта 
жаң ғырту бойынша дайындық жұ-
мыстарын бастау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 мамырына 

дейін

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Жылумен қамтамасыз ету
120. 2015-2019 жылдарға арналып әзірлен-

ген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде Қызылорда қаласындағы 
кварталаралық және магистральдық 
жылу желілерін қайта жаңғырту

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Сумен қамтамасыз ету
121. Елді мекендерді сапалы ауыз сумен 

қамтамасыз ету мақсатында сумен 
жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту 
және кеңейту бойынша жобаларды 
жүзеге асыруды қамтамасыз ету:
 Қармақшы ауданында – Жосалы кенті, 
Ақай, Тұрмағамбет елді мекендері;
Сырдария ауданында - Ақжарма, 
Бесарық, Аманкелді елді мекендері;
Жаңақорған ауданында - Түгіскен елді 
мекені

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

122. Қызылжарма жер асты су қорын одан 
әрі игеруді қаржыландыру мәселесін 
пысықтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Газдандыру
123. Облыстың елді мекендерін және 

Қызылорда қаласын газбен 
қамтамасыз ету мақсатында:
Қызылорда қаласындағы Қызылжарма 
елді мекені және Тасбөгет кентін 
газбен жабдықтау бойынша 
жұмыстарды;
Арал қаласын, Әйтеке би кентін, 
Шиелі, Жаңақорған кенттерін және 
Байқоңыр қаласын газбен жабдықтау 
бойынша жұмыстарды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

124. Сексеуіл және Жосалы кенттеріне 
ав томаттандырылған газ тарату стан-
сасын  орнатумен «Бейнеу-Шымкент» 
магистралды газ құбырынан газ 
құбыры-бұрыпының құрылысы» 
жобасы бойынша жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеуді аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

125. Сырдария ауданының Тереңөзек 
кен тінде, Арал ауданының Қамыс-
тыбас елді мекенінде, Шиелі ауда-
нының Шоқай, Қазалы ауданы Ақ-
суат, Жаңақорған ауданы Бесарық, 
Арал ауданы Ақеспе елді мекен-
дерінде автоматтандырылған газ 
тара ту стансасын орната отырып 
«Бей неу-Шымкент» магистралды газ 
құбырынан газ құбыры-бұрып құ-
рылысын салу бойынша, сондай-ақ, 
Сырдария ауданының Тереңөзек, Арал 
ауданы Жақсықылыш кенттерінің, 
Қазалы ауданының Қазалы қаласында 
Шиелі ауданының Шоқай елді 
мекенінде кіреберіс газ құбырларын 
және кварталішілік газ тарату желі-
лерінің құрылысы бойынша жобалық-
сметалық құжаттамасын әзірлеу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015-2016 
жылдар
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Тұрғын үй құрылысы, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және абаттандыру
126. Қызылорда қаласында 660 отбасы 

үшін тұрғын үй, оның ішінде жас 
отбасылар үшін 120 пәтерлік 2 
арендалық үйдің және 540 пәтерлік 11 
ипотекалық үйдің, сондай-ақ, облыс 
орталығындағы және аудандардағы 
158,4 шақырым инженерлік-ком му-
ни кациялық инфрақұрылым жұмыс-
тарын аяқтау 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

№ р/н Іс-шараның атауы Аяқталу 
нысаны

Орындалу 
мерзімі

Жауапты 
орындаушылар

127. 2015-2019 жылдарға арналып әзірлен-
ген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде, төмен пайызбен сатып 
алу және сатып алмау құқығымен 
ха лыққа делдалсыз ұзақ мерзімге 
арен даға беру мақсатымен халық тың 
әр түрлі категориялары үшін жа  ңа 
арендалық үйлер салуға респуб ли-
калық бюджеттен қаржы тартуды 
қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

128. Облыстың аудандары мен Қызылорда 
қаласында 35 көп қабатты тұрғын 
үйлерді күрделі жөндеу бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭТҮКШ» 
ММ

(Е. Әбдіқалықов)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары
Н.Әлібаев

129. Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Ши-
елі және Жаңақорған аудандарында 
мемлекеттік қалақұрылысы кадаст-
рының автоматтандырылған ақпарат-
тық желелерін құруды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
130. Ішкі істер органдарының материал-

дық-техникалық базаларын нығай-
туды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

131. Жедел басқару орталығын қайта жаң-
ғырту бойынша жұмыстарды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

132. Жасөспірімдер қылмыстығының 
алдын алу және ескерту бойынша 
кешенді шараларды іске асыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

133. Қоғамдық тәртіп бұзушылықтың кез-
кел ген түрлеріне «шыдамаушылықты» 
насихаттау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

134. Қазалы ауданының Жанқожа Батыр, 
Жалағаш ауданының Мәдениет, 
Сыр  дария ауданының Ақжарма, 
Ши  елі ауданының Еңбекші, Жаңа-
қорған ауданының Түгіскен тіректі 
елді мекендерінде учаскелік поли ция 
бөлімшелерінің және Арал ау дан дық 
ішкі істер бөлімшесінің әкім шілік 
жазаға тартылғандары үшін арнайы 
қабылдау ғимаратының құрылыс-
тарының жобалық-сметалық құжат-
тарын әзірлеуді аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
15 мамырына 

дейін

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

135. Ішкі істер органдарының жедел 
басқару орталықтарының пультіне 
шығу үшін қылмыс-түзету жүйелері 
мекемелерінің шоғырланған 
жерлеріне бейнебақылау камераларын 
орнатуды қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ІІД» ММ
(Ж. Сүлейменов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

Жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды дамыту
136. Орталық мемлекеттік органдардан 

об лыстық деңгейге берілген, білім, 
ден саулық сақтау, спорт, ауыл шаруа-
шылығы, ветеринария, жер ресурс-
тары, сәулет және қала құрылысы, 
энергетика және басқа да 261 функ-
цияны қабылдау бойынша;
облыстан аудандық деңгейге берілген 
білім, спорт, құрылыс салалары және 
басқа да 14 функцияны беру бойынша 
іс-шараларды аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 тоқсаны

«ҚО ЭБЖБ» ММ
(С. Құлымбетова)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Годунова

137. Жаңадан берілген қызметтердің тиімді 
атқарылуын ұйымдастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
2 тоқсаны

«ҚО ЭБЖБ» ММ
(С. Құлымбетова)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Годунова

138. Ауыл әкімдерінің экономикалық 
дербестігін кеңейтуді қарастыратын 
жергілікті басқаруды одан әрі дамы-
тудың екінші кезеңін іске асыруды 
бастау 

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ЭБЖБ» ММ
(С. Құлымбетова)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Годунова

139. Мемлекеттік қызметкерлердің, оның 
ішінде ауылдық округ әкімдерінің 
аппараты қызметкерлерінің 
біліктілігін көтеруді жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
(Е. Бакиров)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
140. Халыққа сапалы мемлекеттік қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ету, әкімшілік 
рәсімдерді жеңілдету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
(И. Ақжігітова)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
141.  «Е-лицензиялау» және «Электронды 

әкімдік» ақпараттық жүйелеріндегі 
электронды қызметтер үлесін  арт-
тыру. «Электронды Үкімет» порталы 
арқылы көрсетілетін электронды 
қызметтердің үлесін арттыру бойынша 
жұмыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
(И. Ақжігітова)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
142. Тұрғындардың компьютерлік сауатты-

лық деңгейін 58 пайызға дейін көтеру
«Қызылорда 

облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ӘА» ММ
(И. Ақжігітова)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
143. Қызылорда облысы әкімдігінің Си-

туациялық орталығы ақпараттық-ана-
литикалық жүйесін басқармаларға ен-
гізуді аяқтау және оның салалар бой-
ынша мониторингісінің толыққанды 
жұмыс жасауын қамтамасыз ету

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың                 
1 тоқсаны

«ҚО ӘА» ММ
(И. Ақжігітова)
Үйлестіруші: 
облыс әкімі 

аппаратының 
басшысы 

Қ.Жайсанбаев
144. Мұрағат құжаттарын сандық форматқа 

көшіру бойынша жұмыстарды жал-
ғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ММжҚБ» 
ММ

 (Е. Абдрахманов)
Үйлестіруші: 

облыс әкімінің 
орынбасары

Р.Кенжеханұлы
Қаржы және бюджет

145. Облыстың дамуындағы ең өзекті 
мәселелерді шешу, барлық әлеуметтік 
міндеттемелерді уақтылы орындау 
мақ сатында салық салу базасын ке-
ңейту бойынша мақсатты бағытталған 
жұмыстар жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО МКД» ММ
 (С. Мұстафаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова

146. Басталған әлеуметтік нысандар 
құрылыстарының тоқтап қалуына жол 
бермеу. Бұл үшін барлық резервтерді 
жұмылдыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚСҚБ» ММ
(М. Тлеумбетов)

Үйлестіруші: 
облыс әкімінің 

орынбасары
Н.Әлібаев

147. Кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай 
жасаумен қатар, шағын және орта 
бизнес субъектілерінен салық жинау 
бойынша басқарудың сапасын 
арттыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО МКД» ММ
 (С. Мұстафаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова 

148. Ауылдық округтерде салық төлеу-
шілер терминалдарын орнатуды 
аяқтау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жылдың 
1 сәуіріне 

дейін

«ҚО МКД» ММ
 (С. Мұстафаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова 

149. Қаржылық тәртіпті мүлтіксіз сақ тау, 
бюджет қаражатының тиімді жұм-
салуын көтеру бойынша шаралар 
қабылдау

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚБ» ММ
 (Т. Жақыпбаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова

150. 2014 жылдың 30 маусымындағы «Қа-
зақстан Республикасының азамат-
тары, оралмандар және олардың 
мүлік терін жария етуге байланысты 
Қазақстан Республикасында тұруға 
бұрыштамасы бар азаматтарға 
рақым шылық жасау туралы» Қазақ-
стан Республикасының Заңына сәй-
кес облыс халқының капиталын 
және мүлкін жария ету бойынша 
жұмыстарды жалғастыру

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚБ» ММ
 (Т. Жақыпбаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова

151. Кестеге сәйкес, жүргізіліп отырған 
мемле кеттік саясат шеңберінде 
коммуналдық меншіктегі нысандарды  
жекешелендіру бойынша жұмыстар 
жүргізу

«Қызылорда 
облысы 
әкімінің 

аппараты» 
ММ-не 
ақпарат

2015 жыл
ішінде

«ҚО ҚБ» ММ
 (Т. Жақыпбаев)

Үйлестіруші: 
облыс 

әкімінің 
орынбасары
Н.Годунова

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

«ҚО АШБ» ММ – «Қызылорда облысының ауыл шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ӘА» ММ – «Қызылорда облысының әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ББ» ММ – «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ВҚБ» ММ – «Қызылорда облысының ветеринариялық қадағалау басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ДСБ» ММ – «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ДШСБ» ММ – «Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі;
«ҚО ЕСББ» ММ – «Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ЖҚБ» ММ - «Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ЖКАЖБ» ММ – «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ЖҚҮӘББ» ММ – «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ИИДБ» ММ – «Қызылорда облысының индустриалды-инновациалық даму басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі;
«ҚО КТБ» ММ – «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ҚБ» ММ – «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ҚСҚБ» ММ – «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі;
«ҚО ММҚБ» ММ – «Қызылорда облысының мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі;
«ҚО МКД» ММ – «Қызылорда облысының мемлекеттік кірістер департаменті» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ТРТПРБ» ММ – «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 

басқармасы» мемлекеттік  мекемесі;
«ҚО ІІД» ММ – « Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының Ішкі істер департаменті» мемлекеттік 

мекемесі;
«ҚО ІСБ» ММ – «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ЭБЖБ» ММ – «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесі;
«ҚО ЭТҮКШ» ММ – «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаршылығы 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі;
АҚ – Акционерлік қоғам;
ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіптестігі;
ЖСҚ – Жоба- сметалық құжаттама;
ТЭН – Техника – экономикалық негіздеме
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Кеңес Одағы тұсында кескілескен 
әскери шайқастарға қатысып, ерлік 
көрсеткен генерал шенді бес қазақ 
болды. Бірінші – Шәкір Жексембаев, 
одан кейін – армия генералы Сағадат 
Нұрмағамбетов, генерал-майор Нұр-
лы бек Байкенов және Баһадүрбек 
Бай тасов. Солардың қатарына біз сөз 
еткелі отырған өзге ұлтқа телінген 
қа зақ генералы Сабыр Рақымовты 

(1902-1945) да жатқызамыз.
Генерал, жаужүрек жауынгер, 

дарынды сардар Сабыр Омарқұлұлы 
Рақымов жастайынан талай қиын шы-
лықты басынан өткерген. Буыны қат-
паған бозбала жесiр қалған анасына 
көмектесем деп ауыр жұмыстар іс-
тей ді. Бiрақ оның білім алуға деген 
құл шынысы зор болатын. Қайтпас 
қай сар қалайы жігіт 1920 жылдардың 
басында әскери мамандықты игеруге 
кіріседі. Әскери жаттығуларда, әсі ре-
се ат спортында Сабыр өзінің шебер-
лігін көрсететін. Сондай бiр сынаққа 
төрешi болып қатысқан М.Фрунзе: 
“Паh, паh, мынау дала қазағы астын-
дағы атпен бiрге туғандай ғой”, – деп 
жас жігітке таңырқапты. 

Сабыр Омарқұлұлы 1941 жылға 
дейін түрлі әскери мекемелерде қыз-
мет істеді. Соғыс басталғанда полк, 
кейін дивизия қолбасшысы болды. 
1943 жылы көктемде С.Рақымовқа 
ге нерал-майор атағы беріледі. Ке-
ңес елінің маршалы А.Гречко қазақ 
ге не ралының әскери талантын жо-
ға ры бағалаған. И.В.Сталиннің өзі 
Сол түстік Кавказды фашист басқын-
шы ларынан азат етудегі ерлігі мен 
әс кери шеберлігіне тәнті болып Са-
быр Рақымовты «темір тегеурінді 
гене рал» деп атаған. (Тіпті, даңқ ты 
батырдың 1945 жылдың 21 қаңта рын-
да дүниеге келген егіз перзенті (бір 
ұл, бір қыз) Роман мен Дариконың 
атын Сталиннің өзі қойған екен.) 
1944-1945 жылдары жау әскерін Шы-
ғыс Пруссия, Польша жерінен қу ып, 
күйрете талқандайды. 1945 жы лы 
26 наурызда Польша жеріндегі шай-
қаста қаза табады. 1965 жылы 6 ма-
мырда КСРО билігінің шешімімен 
оған Кеңес Одағының Батыры атағы 
бе ріледі. 

ҚАЖЫЛЫҚҚА БАРҒАН 
ҚАҺАРМАН

Материалды дайындау барысын-
да Павлодар қаласындағы академик 
С.Бейсембаев атындағы ғылыми кі-
тап ханадан 2009 жылы жарыққа шық-

қан «Мәдениет» журналын алдырт-
тым. Онда Т.Бекжанұлы есімді ав-
тор дың Кеңес Одағы тұсындағы 
ді ни ғұлама Ғабдырахман Расулев 
ту ра лы жазған мақаласы бар еді. Со-
ның ішінен бұрын-соңды көпшілік 
ести қоймаған құнды дерек ұшыраса 
кетті. Әйгілі генерал Сабыр Рақымов 
қажылыққа барған...

Әңгімені әріден қозғайық. Екінші 
дүниежүзілік соғыс өрті өршіген шақ-
та, 1936 жылдан 1950 жылға дейін 
КСРО-ның еуропа-басқармасының 
төр ағасы болған (мүфтиі), хазірет 
Ғабд рахман Расулевті Сталин ша-

қыр тады. Дәлірек айтсақ, бұл кезде 
1942 жылы неміс фашизмінің шабуы-
лы үдеп, жау Сталинградқа тақап, 
май дандағы жағдай мүлде қиындап 
кет кен еді. Аты аңызға айналған дін-
басын Сталин ерекше ықыласпен 
қа былдап, өз қолымен шай да құй-
ып берген. Сталин ел басындағы 
қи ындықты баяндайды, имамның 
пі кірін сұрайды. Имам түбінде Ке-
ңес әскері жеңетінін, ол үшін дін ге 
қысымшылық көрсетуді қою керек-
тігін айтады. Генерал Паулюстің 
қара құрым әскерін тұтқындау үшін 
дұға қылады. Майданда не бола ты-
нын, женіске калай жетерін бол жап 
береді. Сол жолы Сталин мұсыл ман-
дарға кеңшілік жасайды, тіпті, Мек-

кеге барып дұға қылу үшін ар найы 
ұшақ беріп, 16 мұсылманды Ғаб д-
рахманға бастатып, қажылыққа жі-
береді. Ал оларды Меккеге Сталин-
нің тапсырмасымен алып барған ге-
нерал Сабыр Рақымов болатын. 

Жалпы, Сабыр Рақымов дініне 
берік болған көрінеді. 1943 жылы Бас 
Штабтағы оқуын бітірген соң Сабыр 
Рақымов жары Құралай Натул ла е-
вамен бірге Қазан вокзалында Мә лік 
Ғабдуллин мен Бауыржан Мо мыш-
ұлымен кездескен екен. Олар Ал-
матыға барып, о жақта орталық ко-
митеттің хатшысы Шаяхметов күтіп 
алып, дастарқан жайған. Сол үйде 
отырғанда Сабыр: «Қап, дастарқанға 
Құран оқып жіберетін ақсақалдың 
жоғын қарашы», – деп күрсініпті...

ӘЛЕМДІ АРАЛАҒАН 
ӘЛІБИДІҢ АМАНАТЫ

Сабыр Рақымовтың жары Құ-
ра лай Натуллаева – әлемді құжат-
пен ресми түрде емін-еркін аралап 
шыққан қазақтың тұңғыш саяхатшы-
сы, мемлекет қайраткері Әліби Жан-
гелдиннің туған қызы. 

2006 жылы Экспресс-К газетінде 
Құралай Әлібиқызының сұхбаты 
жа рияланған. Сонда ол әкесінің бір-
неше рет отбасы құрғанын айт қан. 
Ә.Жангелдин екінші әйелі Гүлбар-
шын қайтыс болғаннан кейін қызы 
Құралайды Қызылорда қаласындағы 
балалар үйіне береді. «Нұрғиса Ті-
лен диев те менімен бірге балалар 
үй інде тәрбиеленді. 37 жылы бізге 
әйгілі ақын Жамбыл, Дина және әкем 
келді. Жамбыл Жабаев маған өзінің 
домбырасын сыйға тартты. Оны әлі 
күнге дейін сақтап келемін. Сосын 
мені әкем Ташкентке алып кетіп, фе-
льдшер-акушерлік факультетке оқуға 
түсірді», – дейді естелікте. 

Ташкентке қызын оқуға апарған 

Әліби Жангелдин шайханада өз бек 
елінде «Сабыр қазақ» деп ата лып 
кеткен ұзын бойлы офицер С.Ра қы-
мовпен танысып, Құралайды аманат 
етіп тапсырыпты. «Менің қызымды 
көрдің бе?» – депті Сабырға Әліби. 
– Бұл ең әдемі қазақ қызы. Сен оны 
қамқорлығыңа ал. Егер оның басы-
нан бір тал шашы түссе, сені жердің 
астынан болса да тауып алам», – 
деген екен. Ал Сабыр тұрып: «Жақ-
сы. Ол менің үйімде тұрсын. Әйтпе-
се, жатақханада өзбектер оны ұрлап 
әкетер», – дейді. Осылай уағдаласады. 

Бір жылдан кейін Әліби Жангел-
дин Ташкентке қайта келеді. Сол 
сапарында Сабырға жолыққанда: 

– Сен неден жасқанып жүрсің? 
Менің қызыма үйлен, – деп төтесінен 
айтыпты.

Сөйтіп, Сабыр мен Құралай той 
жасап, отбасы құрады... Сабыр Рақы-
мов өзінің аманатына адал болып 
өтті, ал жары Құралай апа да аманатқа 
адал болды. Ол аманат генералдың 
қазақ екенін еліне жеткізу еді...

ӨЗГЕГЕ ТЕЛІНГЕН ҚАЗАҚ

Баспасөз беттерінде 2000 жылдар-
дан бері Ұлы Отан соғысының даңқты 
батыры Сабыр Рақымовтың ұлты 
қа зақ екені жөнінде жиі жазылды. 
Нақты дәлелдер де табылды. Бірі 
білсе, бірі білмес, Кеңес Одағының 
Батыры Расул Есетовтің де ұлты 
құжатында «өзбек» деп қате жазылып 
кеткен. Бертінде ғана дүние салған 
Р.Есетов соғыстан аман оралып, 
сол қателікті өзі қолымен жөндеп, 
«қазақ» деп өзгерткен. Бұ жағынан 
келгенде Сабыр Рақымовтың жайы 
күрделірек. Ұзақ жылдар бойы өзбек 
халқы оны өзінің ұлттық батыры, 
өзбектен шыққан тұңғыш генерал 
деп құрметтеп келді. Батырға арнап 
елінде ескерткіштер орнатты, есімін 
Ташкенттегі метро станциясына, ел-
ді мекендерге, мектептерге берді. Ол 
туралы пьеса да, көркем фильм де 
түсірді. Бұлай болуы заңдылық та еді. 
Өйткені, олар көпке дейін генералды 
Ташкентте туылған өзбекстандық 
деп жүрді. Бірақ мұны жоққа шыға-
руға көптеген зерттеушілері үлес 
қосты. Бұған қоса, еліміздің ресми 
би лігі де мәселені мемлекеттік дең-
гейде қозғай бастады. Ал басты куә-
гер – генералдың жары Құралай На-
туллаева өмірден озғанша жұбайы-
ның қазақ екенін айтып өтті. Сабыр 
өзімен бірге майданда болған жұбайы 
Құралайға «Менің арманым – қазақ 
болып өлу» деп үнемі айтып жүреді 
екен. Құралай апа жұбайын қайта 
қазақ қылу үшін 50 жылдай ізденіп, 
мақсатына жетеді. Сөйтіп, 2006 
жылы өмірден озады. 

Қалай десек те, даңқты қолбасшы 
қазақ және өзбек еліне, керек десеңіз, 
күллі посткеңестік елдерге ортақ тұл-
ға. Алайда, өзбек ағайынның әй гі лі 
генералға құрметін тоқтатып, хал-
қының жадынан есімін өшіруге жұ-
мыс істей бастағаны қынжылтады. 
Ескерткішін алып тастады, метро 
стансасы атауын ауыстырды және т.б. 
Әлде қазақтардың Сабыр Рақымовқа 
«ортақтасқаны» өзбек билігіне ұна-
ма ды ма? Не болса да, өзбек керек 
қылмаған генералды қазақтың өзі 
лайықты ұлықтауы тиіс...

Бір қуантарлығы, генерал Сабыр 
Рақымовтың есімін ұлықтауда жер-
шіл дік пен рушылдыққа жол беріл-
мей, мемлекеттік һәм елдік мүдде 
тұрғысынан қаралып, игі бастамалар 
мен іс-шаралар жасалып жатыр. 
Осындай құтты қадам ұзағынан 
болғай!

Дәурен ОМАРОВ.

Қазақтан шыққан 
«ТЕМІР ГЕНЕРАЛ»

Уақыт бояуымен сарғыш тартқан 
жазбаларымның арасынан “Айтбай Жаппасбаев – 
Ұлы Отан соғысына бастан-аяқ қатысқан гвардия 
аға сержанты. Аса қуатты құпия қару – БМ-13 
қондырғылары орнатылған автокөлікпен, яғни 
Катюшамен сонау Берлинге дейін аман-есен 
жеткен санаулы ғана қандастарымыздың бірі” деген 
айшықты жолдар көзіме оттай басылды. Ойлана 
келе, осы құнды дүниені оқырмандар назарына 
қайта ұсынғанды жөн көрдім. Өйткені, ұзақ жылдар 
бойғы журналистік қызметімде Катюшамен сырлас 

болған бірде-бір қандасымызды кезіктірмеген 
екенмін.

– Шырағым, біздің жарық дүниеге келуіміз 
де, азамат болып қалыптасуымыз да нар белін 
қайыстырарлықтай ауыр кезеңдермен тұстас келді. 
Қазан төңкерісі, азамат соғысы, мал мен жанды 
қынадай қырып, күллі қазақты адам айтқысыз 
аштыққа ұшыратқан жұт та, кешегі сұрапыл соғыс 
та бір-бірімен қабаттасып, басымызға қайғы мен 
қасірет бұлтын үйірумен болды ғой. Жетімдік 
дегеніңіз қиын екен. Әке-шешемнен айырылып, 
қараусыз қалған соң кісі есігінен гөрі өз бетімше 
өмір сүргенді қолай көрдім. Содан не керек 
Жосалы стансасынан жүк пойызына отырып, 
Орынбордан бір-ақ шықтым. Кімге барып, кімді 
паналайтынымды да білмеймін. Жұмысқа тұрсам, 
аш болмайтыныма сенімдімін. Сөйтіп жүргенімде 
маған бейтаныс бір орыс азаматының мейірімі 
түссе болар ма?! Өзі революциялық көзқарасы 
үшін осы жаққа жер аударылған теміржол инженері 
екен. Қарауына алды. Ақ гвардияшылардың белең 
алып тұрған кезі еді ғой. Күндіз жұмыс істесек, 
түнімен теміржол бекеттерін күзететінбіз. Бетпе-
бет шайқасқан сәттеріміз де аз болған жоқ. Сөйтіп 
автокөлік жүргізушілерін даярлайтын оқуды 
бітіріп, Қармақшыға қайтып оралдым. Бұл 20-шы 
жылдардың аяқ кезі болатын. Қарсақбай, Жезқазған 
кен орындарының ашылуына орай барлық құрал-
жабдықтар мен құрылыс материалдары – әуелі 
Жосалы теміржол тұйығына түсіріліп, осы жерден 
шалғайдағы кен орындарына тасымалданатын-
ды. Сол жылдары бұл жұмысқа 500 жүк 
машинасы, мыңдаған түйелер жұмылдырылған 
еді. Жүргізушілердің барлығы дерлік ресейліктер 
болатын. Сенесіз бе, осы 500 жүргізушінің ішінде бір 
ғана қазақ жігіт болды. Ол мен едім. Архангельский, 
Иванов, Богданов, Бурлицкий сияқты әріптестерім 
сен жер жағдайын жақсы білетін жергілікті жердің 
адамысың деп, мені ылғи колоннаның алдына 
ұстап отыратын. Осында жүріп қой стахановшы 
атанғаным, шырағым.

– Сіз кезінде Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің хатшысы Жұмабай Шаяхметовтің 
қызмет көлігін жүргізіп, үлкен кісінің туған інісіндей 
сыйлы болған көрінесіз деген сауалыма: – Оның рас, 
айналайын, деп әңгімесін жалғастырған еді. 

“Ел құлағы елу” деген. Жосалы жағында темір 
тұлпардың қыр-сырын жетік білетін бір қазақ жігіті 
бар екен деген хабар Алматыға да жетіп үлгерсе керек. 
Бір күні мені аудандық партия комитетінің басшысы 
суыт шақыртыпты.  Ол кезде партия мүшелігіне 
кандидат едім. Барсам, бюро мүшелері күтіп отыр 
екен. Әлгілердің әңгіме ауанына қарағанда мені 
Алматыға аттандырып, Жұмабай Шаяхметов сынды 
үлкен басшының қолғанаты, яғни жүргізушісі 

болуымды қолай көріп отырғандықтарын аңғардым. 
Сірә, екі жақтың да ортақ шешімі осылай болса 
керек. Ойпырмай, мынау бір өте жауапты жұмыс 
екен. Үлкен кісінің ойынан шыға алсам жарар еді-
ау деп іштей толқып та қоямын. Содан не керек, 
Алматыдан бір-ақ шықтым. Келген бойда жайлы 
пәтерге орналастырып, барлық жағдайымды 
жасады. Көп ұзамай бала-шағамды да көшіріп 
алдым. Сөйтіп, мен республика басшысының 
“ЗИС” маркалы қызмет көлігінің тізгінін ұстадым. 
Жұмыстың қауырттығы соншалық бізде демалыс 

деген ұғым болмайтын. Жаспыз ғой, шаршауды 
білмеуші едік. Шынымды айтсам, бұл жер мен үшін 
шыңдалу, есею, азамат болып қалыптасу мектебі 
болды. Осы 4-5 жыл көлемінде қаншама зиялы 
жандармен, мемлекет қайраткерлерімен сапарлас 
болдық десеңізші! Сол бір бақытты шақтарымды 
әлі күнге дейін аса бір ризашылық сезіммен еске 
алып отырамын. Осы жұмысымды жалғастыра 
беруіме болатын еді. Бірақ, Нәзігүл есімді жеңгең 
Алматыға көндіге алмай, ата-жұртына қайтып 
оралғанша байыз таппаған соң соғыс басталар 
алдында Қызылордаға қайта көшіп келіп,  облыстық 
партия комитетінде өз мамандығым бойынша 
жұмысымды жалғастыра бердім. Араға бір жылдай 
уақыт салып, 1942 жылдың жазында майданға 
аттанып, генерал Панфиловтың 8-ші гвардиялық 
дивизиясының құрамында шайқасқа түстім. 1943 
жылға қарай маған сол кезеңнің аса қуатты отты 
қаруы, яғни БМ-13 қондырғысы орнатылған 
Катюшаның тізгінін ұстатты. Мұндай құпия 
қарудың маңайына кез келген жауынгерді жуыта 
бермейтін-ді. Ол тек өте сенімді, өз Отанына шын 
берілген, барынша адал, қауіпсіздік комитеттерінің 
бірнеше мәрте сүзгісінен өткен азаматтарға ғана 
сеніп тапсырылатын. Бұл жерде менің Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінде, Ж.Шаяхметов 
сынды мемлекет қайраткерінің құзырында қызмет 
істегенім кәдеге асқан болуы керек деп ойлаймын. 
Аталмыш қарудан фашистер зәре-құты қалмай 
өлердей қорқатын. Амалын тапса қолға түсіруге 
құштар еді. Бірақ біздер аса сақтық жасап, бұған 
жол бермеуге күш салатынбыз. Егер қауіп-қатер 
туындай қалса, жарып жіберуге де әзір тұратынбыз. 

Катюша іске қосылғанда аспаннан үсті-үстіне 
найзағай жауғандай көз жетер жер от болып, 
алаулап жататын. Отты жебелердің ышқынған 
ғаламат үнінен қара жердің өзі қалшылдап тұрушы 
еді. Несін айтасың Катюша ұрыс даласының теңдесі 
жоқ тәңірісі еді ғой.

– Айтеке, мен сіздің омырауыңыздан “Қызыл 
Жұлдыз”, ІІ және І дәрежелі Отан соғысы ордендері 
мен көптеген әскери медальдарды көріп отырмын. 
Бұған қоса, жоғарғы ставканың 12 алғысы да бар 
көрінеді. Осылардың өзі-ақ көп жайды аңғартып 
тұрған сыңайлы.

– “Қызыл Жұлдыз” ордені Гомель қаласын азат 
етудегі ерлігім үшін берілген-ді. Оқиға былайша 
өрбіген-ді. Дзоттары өте мықты жау бекінісін алуға 
суыт тапсырма алдық. Алдымыз ашық алаңқай 
болғандықтан тікелей шабуылға шығу мүмкін 
емес-тін. Сондықтан, біз орағытып, фашистердің ту 
сыртынан келіп шүйіліп, әлгілердің тас-талқанын 
шығардық. Ал ІІ дәрежелі Отан соғысы ордені 

Варшава-Берлин аралығындағы байланыс жүйелерін 
істен шығарғанымыз, қайтар сапарымызда 7 тіл 
әкелгеніміз үшін табыс етілген-ді. І дәрежелі Отан 
соғысы орденін “Берлин операциясы” үшін берген 
болатын.

– Естуімізше, ұрыс даласында Жаппасбаевтар 
отбасынан өзіңізден өзге тағы да екі бауырыңыз 
шайқасқанға ұқсайды. Бұл кісілердің де былайғы 
тағдыры жайлы айта отырсаңыз...

– Жарайды, шырағым. Долдаш есімді үлкен ағай 
жаяу әскер сапында болды. Батыс Еуропа жеріне 
табаны тигенше бір-бірімізбен үзбей хат алысып 
тұрдық. Алла нәсіп қылса, Берлинде қауышып, 
Жеңіс тойын бірге тойлармыз деп уағдаласқан 
едік. Өкінішке орай бұл күнге жете алмай кетті. Ал, 
өзіме тетелес інім Сүлеймен болса, әскери ұшқыш 
болатын. Жауға деген өшпенділігі мен үстемдігін 
әуеден жүргізетін. Жалын боп келіп, жалын боп өтті 
ғой мына өмірден. Өте жүректі азамат еді. Қайтейін, 
тағдырдың ісіне не шара бар дейсің? Ендігі жерде 
ел аман, жұртымыз тыныштықта өмір сүрсе екен, 
қанды шайқастар ешқашанда қайталанбаса екен деп 
тілейміз. 

Катюшамен от ойнатқан жерлесіміз Айтбай 
Жаппасбаев ағамызды мәңгі есте қалдыру шаралары 
қалай да мықтап ойластырылуы қажет-ақ. Өйткені 
бұл кісіге қандай құрмет көрсетсек те жарасып-ақ 
тұрғандай.

Ахат ЖАНАЕВ,
Қазақстанның Құрметті журналисі,

Қазақ радиосының үздігі, 
дербес зейнеткер.

КАТЮШАМЕН 
БЕРЛИНГЕ КІРГЕН

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы жа-
қын даған сайын жүрегім лүпілдеп, 
жүзі мейірім төккен әкемді еске 
аламын. Бар болмысынан жылы шуақ 
есіп тұратын асыл жан біздің жастау 
кезімізде көз жұмды. Ол кісінің 
қанды қырғындағы жорықтарын өз 
аузынан ести алмағаныма өкінемін. 

Қолымдағы деректер бойынша, 
әкем Сейіл Молдашұлы 1919 жылы 
15 қазанда Жалағаш ауданындағы 
16-шы ауылда дүниеге келіпті. Ол 
әскерге 1939 жылы Тереңөзек ау-
да нынан аттанған екен. Әскери би-
летінде жазылғандай, 1939 жылдан 
ат қыштар қатарында өзінің борышын 
өтеп, елге қайтамын деп тұрғанда 
Ұлы Отан соғысы басталған. Солай-
ша, әкем 6 жылдан астам уақыт бойы 
елден жырақ жүрді. Атышулы Ле-
нинград майданында шайқасып, ме-
даль алған. Оған қоса, Ұлы Жеңістің 
20-25-30 жылдық құрметіне орай 

медальдармен марапатталған. 
Бір білетінім, анам Нәзира Кө-

шерқызы (ауылдағылар «Торғайша» 
деп атаған) әкемнің ерліктерін еске 
салатын орден, медальдарын қатты 
бағалап, төрге іліп қоятын. Біз бала 
кезімізде жарқырап тұрған орден, 
медальдарға қызыға қарайтынбыз. 
Ол кезде олар аталмыш дүниелер 
жап-жаңа еді. Қазір қарасам, тот 
басып, уақыт өрнегін салған секілді. 

Әкем болса, 1944 жылы 15 сәу-
ірде басынан ауыр жараланып, әс-
кери емхананың төсегіне таңылған. 
Со ғыстан оралған соң, 1945 жылы 
12 қыркүйекте анамыз Нәзирамен 
отау құрып, қазіргі Жалағаш ауда-
ны ның Мақпалкөл ауылында өзі 
ма манданған агрономдық жұмысты 
қажырлы еңбекпен атқарды. 1975 
жылы Халық шаруашылығы көрме-
сіндегі жетістігі үшін медалімен, Құр-
мет белгісі орденімен марапатталды. 

Бейбіт өмірдің де майталманы 
болған әкем үшін мақтанамын. Қа-
зірде сүттей ұйыған шаңырақтан 
7 бала түлеп ұшып, әртүрлі сала да 
еңбек етуде. Үлкен ағамыз Әбіл-
хан азамат жасында өмірден оз-
ды. Қалған ұрпағы әкеміз бен ана-
мыз дың шырағын өшірмей, ата-
анамыздың ұлық тәрбиесімен өмір-
ден өз орнымызды таптық. Тұ тас 
ауылға тұлға бола білген әкем Сейіл 
Молдашевтың ұрпағы 7 баладан 
та раған 23 немере, 50 шө беремен 
Ұлы Жеңістің  70-ші көк темін қар-
сы алмақ. Біз жеңісті күнді жа қын-
датқан жауынгер әкенің ұрпағы бол-
ғанымызды мақтан тұтамыз. Қадірлі 
әке мен аяулы анамызды әрдайым 
ардақ тұтамыз. 

Күлпан МОЛДАШОВА, 
№253 мектеп мұғалімі. 

Қызылорда қаласы.

ЖАУЫНГЕР ҰРПАҒЫ БОЛҒАНЫМЫЗҒА МАҚТАНАМЫЗ

ОТЫЗ ЖЫЛ ОҚПЕН 
ЖҮРГЕН

1941-1945 жылдар ара-
лы ғындағы қан ды қыр-
ғынның жеңіспен аяқтал-
ғанына 70 жыл толып 
отыр. Ел үшін ерлік жа са -
ған отан сүйгіш қа һар ман-
дар ешқашан да ұмы тыл-
майды. Осы ретте Же ңісті 
жақын датқан жан дар дың 
бір – Тұрсынбай Бо ра нов-
ты еске алуды жөн са на-
дық. 

Тұрсынбай Сәуленбай-
ұлы 1924 жылы дүние ге 
кел ген. Әкесі Сәулен бай 
мен ана сы Бибіажар қара-
пайым еңбек адамдары 
бол ды. От басында екі іні-
сі – Дауылбек пен Қабыл байларға аға ре тінде қамқор 
бола білді. Ол Қызылорда қаласында 8 жыл дық мектепті 
тәмамдаған соң 1942 жылы 18 жасында өзі сұ ранып Ұлы 
Отан соғысына аттанған. 

Майданға барған жас жігіт Тұрсынбай 6 ай соғыс 
тәсілдерін игеріп, лейтенант шенін алады. Осы әскери 
атақты иеленген соң әскери ротаны басқарып, жау шебіне 
қарсы шабуылдаған. 1943 жылы қан кешудің бірінде 
тамағынан оқ тиіп, жүректің сыртқы қабығын жаралаған. 
Әскери госпитальға жатып, ем-дом алады. Оқты сол 
кездің дәрігерлері қатырып тастайды. Сол жарақатымен 
елге оралып, 1975 жылға дейін өмір сүрді. Дәлірек 
айтқанда, 1973 жылы Алматыдағы әскери госпитальға 
барып, емделіп, оқты магниттік әдіспен алмақшы болады, 
алайда, ол сәтсіз шығып, осы жарақатынан 1975 жылы 
дүние салады.

Тұрсынбай Боранов Қонысова Ақтай Бектұрған-
қызымен отау құрады. Екеуі төрт бала тәрбиелейді. 
Бүгінде Тұрсынбай әкейдің қызы Гүлжаһан Боранова 
Қызылорда облысындағы төтенше жағдайлар 
департаментінің коменданты қызметін атқарады. Ал 
немересі Игорь да бүгінде өрт сөндіру саласының 
маманы. «Борановтар әулеті жыл сайын 9 мамыр – Жеңіс 
күнінде ата аруағына құран бағыштап, еске алып, кейінгі 
ұрпақтарына үлгі қылып келеді. Биыл да сол дәстүр 
жалғастығын табады», – дейді атайдың қызы, әріптесіміз 
Гүлжаһан Тұрсынбайқызы.

Айгүл НҰРМАНОВА, 
Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар 

департаментінің Мемлекеттік тіл және 
ақпарат тобының бас маманы.

Ұлы Отан соғысына қатысып, 
парызын адал орындаған жандардың бірі 
Қармақшы ауданының азаматы – Торыбай 
Аманжолов. Ол майданға аттанғанда 
небәрі он сегіз жаста еді. 1942 жылы 
тамызда жауынгер жолдастарымен бірге 
Түркіменстан қаласына барады. Мұнда 
№7 сержанттар мектебіне қабылданып, 
алты ай бойы жаумен шайқасудың 
түрлі тәсілін үйренеді. Содан кейін 
Тәжікстанның Ордакербаз қаласына 
барып, үлкен әскери дайындықтан өтеді. 
Душанбе қаласында төрт ай қатардағы 
сарбаздарды үйретіп, 1943 жылы маусым 
айында №38 гвардиялық 110-полкіндегі 
кіші сержант Торыбай Аманжолов 
Кеременчук, Таганрог қалаларын азат 
ету ұрыстарына қатысады. Шайқастардың бірінде мина 
жарылып, денесі бес жерден жарақаттанады. Рязань 
қаласындағы госпитальда емделіп, жарасы жазылған 
соң №268 гвардиялық атқыштар полкінің жаяу әскерлер 
тобына қосылып, Украинаның батысындағы Припять 
өзені бойындағы майданда соғысады. 

1944 жылдың наурызында дивизия Украинадан 
1-Белоруссия майданындағы 70-армиясының қарамағына 
жіберіледі. Сол айдың аяғында дивизия Волынск 
облысының Маневечи темір жол станциясы, Выжевка 
өзенінің шығыс бетіндегі қорғаныс шебін қабылдайды. 
Мұнда жүктелген міндет – Брест тас жолы жақтан Ковель 
қаласына жау әскерін жібермеу. Выжевка өзенінің 
батысына өтіп, Старовыжевск, Родно қалаларын неміс 
фашистерінен азат етеді. 1945 жылдың қаңтарында 
Польшаны, әсіресе Варшава қаласын жау әскерлерінен 
тазарту жолындағы шайқастарда айқасады. Торыбай 
Варшава түбіндегі кескілескен ұрыс кезінде ауыр 
жараланып, Берлинге жеңіс туын тігуге қатыса алмады. 

1945 жыл 7 мамыр күні «Соғыс аяқталды!» деген 
хабарды Мәскеу түбіндегі Алобин станциясында 
естіп, жауынгер жолдастарымен шинельдерін аспанға 
лақтырып, қуаныштан көздеріне жас алады. Сөйтіп, 
Мәскеу түбінде даңқты жеңісті тойлайды. 

Торыбай Аманжолов 1946 жылы қыркүйекте елге 

оралды. Ол бейбіт өмірдегі еңбегін 
1948 жылдан темір жолда слесарь, 
одан вагон қарау пунктінде жұмысшы 
қызметінен бастайды. Соғыстан кейінгі 
халық шаруашылығын қалпына келтіру 
кезеңіндегі жұмыстың қауырттығы 
майдандағы күндерден кем болған жоқ. 
Торыбай ағамыз күндіз-түні дерлік темір 
жол бойында жүріп, пойыздардың қауіпсіз 
жүруіне өз үлесін қосты. 

Адал еңбегі еленіп, басшы аза-
маттардың сеніміне кірді. 1951 жыл дан 
аға вагон қараушы, 1971 жылдан мастер 
болып істеді. Өз жұмысына жауынгерге 
тән жауапкершілікпен қараған Торыбай 
темір жол сала сында 36 жыл қызмет 
етіп, 1984 жылы құрметті зейнеткерлікке 

шығады. 
Торыбай Аманжоловтың қажыр лы қызметін ескеріп, 

1975 жылы оған үшінші дәрежелі “Еңбек даң қы” ордені 
табыс етілді. Сондай-ақ Жеңістің 20, 30 жылдық, КСРО 
Қарулы күштерінің 50, 60 жылдық медалдарымен 
марапатталды. Шойын жол бойында тер төккен тарлан 
Торыбай ағамызға «Құрметті теміржол» атағы да берілді. 

Отбасында Ұрқия апамызбен сегіз бала тәрбиелеп 
өсірді. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Барлығы да 
еңбекке қызу кіріскен. Ұл-қыздарынан тараған немере-
шөберелері аталарының әрбір ерлік істерін өнеге тұтып, 
еске алып отырады. Торыбай ағамыздың ұлы Жаяхмет 
Аманжолов әке жолын қуып, темір жолда Қорқыт 
станциясының басшысы қызметін атқарды. Осы Жаяхмет 
пен жары Бақыттан тараған немерелері Алмат пен Сарман 
би де ата жолына түсті, қазіргі таңда үздік теміржолшылар. 
Сондай-ақ Торыбайдың туған інісі Мырзалы Аманжолов 
та темір жол саласында отыз жылдай қызмет етіп, 
зейнеткерлікке шықты. 

Сөз соңында айтарымыз, Жеңістің 70 жылдығында 
соғыста һәм бейбіт өмірдің еңбегінде ерлік көрсеткен 
Торыбай Аманжоловтың өмір жолы ұрпаққа өнеге. 

Тұрсын АМАНЖОЛОВ.

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР ЖОЛЫ

Қызылорда қалалық комсомол 
комитеті 1965 жылы 22 мың шамасында 
өз мүшелерінің басын біріктіретін. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 20 
жылдығы құрметіне орай арнайы жос-
пар жасалып, ол барлық бастауыш ұй-
ым дарда атқарылатын мерекелік шара-
лардың бастамашысы болды. Еңбек 
озаттарын, үлгілі студенттер мен оқу-
шыларды өз қатарына салтанатты жағ-
дайда қабылдап, комсомол билеттерін 
тапсыру Кеңес Одағының Батырлары 
мен майдангерлердің қатысуларымен 
ұйымдастырылатын.

Еңбек ұжымдарында комсомол-
жастар бригадалары жасақталып, өзара 
социалистік жарыс өткізу етек алды. 
Қала жастары мереке қарсаңында жап-
пай ағаш отырғызып, көше мен ау ла 
тазалықтарына белсене қатысты Ол 
кездерде темір қалдықтарын жи нап, 
мемлекетке өткізу негізінен комсо-
мол және пионер ұйымдары арқы лы 
жүргізілетін. Осы саланы басқа ратын 

Кеңес Одағының Батыры Петр Ми-
хайлович Артемов болатын. Содан 
бо лар, ол кісі қалалық комсомол коми-
тетімен тығыз байланыста жұмыс 
жасады. Олардың жиындарына қаты-
сып, майдандағы ерліктері жайлы қы-
зықты естеліктер айтатын, жаңа қа-
былданған жастарға өз қолымен ком-
сомол билеттерін табыстайтын.

Мерекелік шаралардың қоры-
тын дысы 1965 жылы 9 мамырда ор-
талық алаңда өтті. Жиын соңында 
жас тар алаңнан бастау алатын Карл-
Маркс көшесімен қалалық саябаққа 
дейін қолдарына факел ұстап, шеруге 
қатысты. Ол кезде қала көшелерінде 
жарық болмайтын. Сондықтан бұл от-
ты шеру қызылордалықтарға естен кет-
пес ерекше әсер қалдырды.

Болат ҚАРҒАБАЙ,
еңбек ардагері, 1963-1965 

жылдардағы Қызылорда қалалық 
комсомол комитетінің бірінші 

хатшысы.

ҚАЛА ЖАСТАРЫ 
ЖЕҢІСТІҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫН 
ҚАЛАЙ ҚАРСЫ АЛДЫ?
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ЖОБА

«Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» жауапкершілігі 
шектеулі  серіктестігінің жер учаскелеріне күзет 

аймағын белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы                 жəне «Магистральдық құбыр туралы» Қазақстан Республикасының  2012 жылғы 22 маусымдағы 
Заңдарына сəйкес Қызылорда облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сəйкес экспликация бойынша «Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің жер учаскелеріне күзет аймақтары белгіленсін.

2. Осы қаулының 3-қосымшасына сəйкес күзет аймақтарының шекарасы белгіленсін.
3. Осы қаулының 4-қосымшасына сəйкес күзет аймақтарындағы жерді пайдалану режимі айқындалсын.
4. Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандарының, Қызылорда қаласының 

əкімдері жəне «Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шаралары қабылдансын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
6. Осы қаулы əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді жəне алғашқы ресми 

жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының əкімі                                                                            Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы əкімдігінің  2015 жылғы 
« ___ » ____________ № ____қаулысына 1-қосымша

Күзет аймақтары белгіленетін жер учаскелерінің экспликациясы
 

№ Аудан (қала) 
атауы

Жер санаты Жалпы көлемі 
(гектар)

1 2 3 4
1 Арал ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 166,6563

елді мекен жері 103,559
өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметi, қорғаныс, ұлттық 
қауiпсiздiк мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер  

1,2584

босалқы жер 1177,3522
Жинағы: - 1448,8259

2 Қазалы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 42,3194

елді мекен жері 77,0340
орман қорының жері 132,0386
босалқы жер 324,0982

Жинағы: - 575,4902
3 Қармақшы өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметi, қорғаныс, ұлттық 

қауiпсiздiк мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер

0,1663
орман қорының жері 233,1531
босалқы жер 767,3161

Жинағы: - 1000,6355
4 Жалағаш босалқы жер 159,8511

Жинағы: - 159,8511
5 Сырдария өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметi, қорғаныс, ұлттық 

қауiпсiздiк мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер  

0,3645
орман қорының жері 203,5179
босалқы жер 354,4308

Жинағы: - 558,3132
6 Қызылорда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 4,5271

босалқы жер 96,2684
Жинағы: - 100,7955

7 Шиелі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 133,1502

өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметi, қорғаныс, ұлттық 
қауiпсiздiк мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер  

0,9455
орман қорының жері 431,521
босалқы жер 231,5825

Жинағы: - 797,1992

8 Жаңақорған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 166,0991

өнеркəсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметi, қорғаныс, ұлттық 
қауiпсiздiк мұқтажына арналған жер жəне ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жер  

15,3723
орман қорының жері 168,1599
босалқы жер 241,4323

Жинағы: - 591,0636
Барлығы: 5232,1742

Қызылорда облысы əкімдігінің  2015 жылғы 
« ___ » ____________ № ____қаулысына 3-қосымша

Күзет аймақтарының шекарасы

№ Нысан атауы Пикет аралықтары Жерге орналастыру құжаттамасына сəйкес       күзет 
аймағының көлемі

Күзет аймақтарының өлшемдері 
осьтен немесе екі жағалауынан 

(метр)

Жалпы көлемі 
(гектар)

оңға солға
1 2 3 4 5 6 7

Арал ауданы бойынша
1 желілік бөлігі 3657 5178+80 25 25 761,9265

2 жер үсті нысаны 5178+80 5181+81
ТҚҚҚШТ-4 қоршауынан 

50  метр қашықтықта 4,7282
3 желілік бөлігі 5181+80 5423+60 25 25 121,7663
4 желілік бөлігі 5423+60 5426 50 50 2,3993
5 желілік бөлігі 5426 5551+70 25 25 63,5145
6 желілік бөлігі 5551+70 5563+20 50 50 11,6855
7 желілік бөлігі 5563+20 5636+20 25 25 36,4983
8 желілік бөлігі 5636+20 5639+20 50 50 3,0651
9 желілік бөлігі 5639+20 5767 25 25 64,0298
10 желілік бөлігі 5767 5769+40 50 50 2,3428
11 желілік бөлігі 5769+40 6038+70 25 25 135,1228
12 желілік бөлігі 6038+70 6129+10 50 50 91,8735
13 желілік бөлігі 6129+10 6433 25 25 149,8733
1 2 3 4 5 6 7

Жинағы: 1448,8259
Қазалы ауданы бойынша

1 желілік бөлігі 6433 6798+40 25 25 183,1796
2 желілік бөлігі 6798+40 6860 50 50 67,5498
3 желілік бөлігі 6860 6948+60 25 25 41,613
4 желілік бөлігі 6948+60 6964+60 50 50 16,1344
5 желілік бөлігі 6964+60 7036+70 25 25 35,8056
6 желілік бөлігі 7036+70 7055+50 50 50 19,0514
7 желілік бөлігі 7055+50 7061 25 25 2,734
8 желілік бөлігі 7061 7090+10 50 50 29,303
9 желілік бөлігі 7090+10 7205+90 25 25 57,669
10 желілік бөлігі 7205+90 7250+80 50 50 45,0549

11 жер үсті нысаны 7250+80 7253+60
ТҚҚҚШТ-5 қоршауынан 

50  метр қашықтықта 4,7495
12 желілік бөлігі 7253+60 7280+70 50 50 27,2296
13 желілік бөлігі 7280+70 7371+60 25 25 45,4164

Жинағы: 575,4902
Қармақшы ауданы бойынша

1 желілік бөлігі 7371+60 7970+40 50 50 596,652
2 желілік бөлігі 7970+40 8066 25 25 48,0974
3 желілік бөлігі 8066 8066+20 50 50 0,1302
4 желілік бөлігі 8066+20 8121+5 25 25 27,6832
5 желілік бөлігі 8121+5 8353+70 50 50 233,1531
6 желілік бөлігі 8353+70 8370 25 25 8,1896
7 желілік бөлігі 8370 8370+20 50 50 0,0361
8 желілік бөлігі 8370+20 8542+75 25 25 86,6939

Жинағы: 1000,6355
Жалағаш ауданы бойынша

1 2 3 4 5 6 7
1 желілік бөлігі 8542+75 8861 25 25 159,8511

Жинағы: 159,8511
Сырдария ауданы бойынша

1 желілік бөлігі 8861 8896+70 25 25 19,5248
2 желілік бөлігі 8896+70 9103+20 50 50 203,5179
3 желілік бөлігі 9103+20 9202+25 25 25 49,6699

4 желілік бөлігі 9403+80 9438+50 25 25 18,5517

5 жер үсті нысаны 9438+50 9441+30
ТҚҚҚШТ-6 қоршауынан 

50  метр қашықтықта 4,863
6 желілік бөлігі 9441+30 9517+50 25 25 38,2153
7 желілік бөлігі 9517+50 9517+60 50 50 0,241
8 желілік бөлігі 9517+60 9519+40 25 25 0,9314
9 желілік бөлігі 9519+40 9519+50 50 50 0,02
10 желілік бөлігі 9519+50 9544+80 25 25 12,9334
11 желілік бөлігі 9544+80 9545+70 50 50 0,0432
12 желілік бөлігі 9545+70 9879+40 25 25 167,1903
13 желілік бөлігі 9879+40 9880 50 50 0,0423
14 желілік бөлігі 9880 9964+30 25 25 42,569

Жинағы: 558,3132
Қызылорда қаласы бойынша

1 желілік бөлігі 9202+25 9403+80 25 25 100,7955
Жинағы: 100,7955

Шиелі ауданы бойынша
1 желілік бөлігі 9964+30 10243+80 25 25 139,9173
2 желілік бөлігі 10243+80 10374+40 50 50 131,2453
3 желілік бөлігі 10374+40 10399+10 25 25 12,1262
4 желілік бөлігі 10399+10 10666+50 50 50 267,505
5 желілік бөлігі 10666+50 10740 25 25 36,6666
1 2 3 4 5 6 7
6 желілік бөлігі 10740 10772+90 50 50 32,7707
7 желілік бөлігі 10772+90 10832 25 25 29,3835
8 желілік бөлігі 10832 10833+30 50 50 1,4411
9 желілік бөлігі 10833+30 10891+50 25 25 30,6954
10 желілік бөлігі 10891+50 10892 50 50 0,5239
11 желілік бөлігі 10892 11011+30 25 25 59,3751
12 желілік бөлігі 11011+30 11011+60 50 50 0,1294
13 желілік бөлігі 11011+60 11016+50 25 25 2,7353

14 жер үсті нысаны 11016+50 11019+50
ТҚҚҚШТ-7 қоршауынан 

50  метр қашықтықта 4,8016
15 желілік бөлігі 11019+50 11026+20 25 25 3,2918
16 желілік бөлігі 11026+20 11026+40 50 50 0,241
17 желілік бөлігі 11026+40 11115+10 25 25 44,35

Жинағы: 797,1992
Жаңақорған ауданы бойынша

1 желілік бөлігі 11115+10 11348+80 25 25 117,1048
2 желілік бөлігі 11348+80 11355 50 50 6,1612
3 желілік бөлігі 11355 11383+40 25 25 14,212
4 желілік бөлігі 11383+40 11411+40 50 50 28,0391
5 желілік бөлігі 11411+40 11419+30 25 25 3,9723
6 желілік бөлігі 11419+30 11419+70 50 50 0,3849
7 желілік бөлігі 11419+70 11528+45 25 25 54,6527
8 желілік бөлігі 11528+45 11529+10 50 50 0,3506
9 желілік бөлігі 11529+10 11546 25 25 8,4217
10 желілік бөлігі 11546 11547+50 50 50 1,5858
11 желілік бөлігі 11547+50 11633+70 25 25 42,836
12 желілік бөлігі 11633+70 11740+80 50 50 107,1552
13 желілік бөлігі 11740+80 11802+50 25 25 30,9164
1 2 3 4 5 6 7
14 желілік бөлігі 11802+50 11802+70 50 50 0,1001
15 желілік бөлігі 11802+70 11926+50 25 25 60,2199
16 желілік бөлігі 11926+50 11962+40 50 50 35,5204
17 желілік бөлігі 11962+40 12004+60 25 25 21,1303
18 желілік бөлігі 12004+60 12004+80 50 50 0,1002
19 желілік бөлігі 12004+80 12019+20 25 25 58,2

Жинағы  591,0636
Барлығы: 5232,1742

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ТҚҚҚШТ  – тазалау қондырғыларын қабылдап қосу шүмек торабы
 

Қызылорда облысы əкімдігінің 
2015 жылғы « ___ » ____________ № ____қаулысына

3-қосымша

Күзет аймақтарындағы жерді пайдалану режимі

№ Күзет аймағының атауы Күзет аймақтарындағы жерді пайдалану режимі
1 2 3

Магистральды 
құбырлардың 

күзет аймақтары

          1. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаға зиян келтіруді 
болдырмау жəне магистральдық құбырды қауіпсіз пайдалану үшін жағдайлар 
жасау мақсатында төселім түріне қарамастан оның трассасы бойында, сондай-
ақ магистральдық құбыр объектілерінің төңірегінде магистральдық құбырдың 
қауіпсіздігі жөніндегі техникалық регламент талаптарына сəйкес жергілікті 
жерлерде арнайы белгілермен белгіленетін күзет аймақтары орнатылады;

      2. Магистральдық құбырдың күзет аймақтары:
     1) мұнайды, мұнай өнімдерін, табиғи газды, мұнай жəне жасанды көмірсутек 
газдарын тасымалдайтын магистральдық құбыр трассалары бойында – 
құбыр осінің əрбір жағынан елу метр жерден өтетін шартты сызықтармен 
шектелген жер учаскесі түрінде; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде 
магистральдық құбырдың күзет аймағы құбыр осінің əрбір жағынан жиырма бес 
метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектеледі;
   2) сұйытылған көмірсутек газдарын, тұрақсыз бензин мен конденсатты 
тасымалдайтын магистральдық құбыр трассалары бойында – құбыр осінің əрбір 
жағынан жүз метр жерден өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі 
түрінде;
       3) бір техникалық дəлізде төселген көпжелілі құбырлар 
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трассалары бойында – тасымалданатын өнім түріне байланысты шеткі 
құбырлар осьтерінен осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген 
қашықтықтарда өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі түрінде;
      4) суасты өткелдері бойында – өткелдердің шеткі желілері осьтерінің əрбір 
жағынан жүз метрге кейін қалатын қатар жазықтықтар арасында орналасқан су 
бетінен түбіне дейінгі су кеңістігі учаскесі түрінде;
       5) конденсатты сақтауға жəне газсыздандыруға арналған сыйымдылықтар, 
өнімді авариялық шығаруға арналған жер қамбалары төңірегінде – аталған 
объектілер аумақтары шекарасынан барлық жаққа елу метрге кейін қалатын 
тұйықталған сызықпен шектелген жер учаскесі түрінде;
      6) өнімді тасымалдауға дайындаудың технологиялық қондырғылары, 
бас жəне аралық айдау жəне құю сорғы станциялары, резервуар парктері, 
компрессорлық жəне газ тарату станциялары, өнім өлшеу тораптары, құю жəне 
қотару эстакадалары, газды жерасты сақтау станциялары, мұнайды, мұнай 
өнімдерін қыздыру пункттері төңірегінде – аталған объектілер аумақтарының 
шекараларынан барлық жаққа жүз метрге кейін қалатын, тұйықталған сызықпен 
шектелген жер учаскесі түрінде орнатылады.
        Магистральдық құбырдың күзет аймақтарына: орман қорғау аймақтары, 
ғимараттардың, құрылғылар мен басқа да объектілердің сақталуын, төзімділігі 
мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті жер учаскелері, қызметтік 
жолдар, сондай-ақ сел қаупі, көшкін қаупі бар аймақтарда жəне басқа да қауіпті 
əсерге ұшырауы ықтимал жерлерде орналасқан, магистральдық құбырдың бөлу 
белдеуіне іргелес жер учаскелері кіреді.
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      3. Магистральдық құбырдың күзет аймағында:

       1) өткелдерді, қара жолдарды жəне магистральдық құбыр  трассасы мен 
оның күзет аймағын өзге де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің 
орналасу орындарын, салу, жайластыру жəне пайдалану тəртібін магистральдық 
құбырдың меншік иесімен келіспей, орнатуға;
       2) бағбандыққа жəне орман өсіруге, сондай-ақ жер жырту  тереңдігі отыз бес 
сантиметрден аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін 
агротехникалық жұмыстар кешенінен басқа, магистральдық құбырдың меншік 
иесімен келісілмеген кез келген жұмысты орындауға;
      3) магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жайластырған, 
магистральдық құбырға қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын 
қамтамасыз етуге арналған жолдарды рекультивациялауға, сондай-ақ 
магистральдық құбырда өртке қарсы жəне күзет функцияларын орындайтын 
қызметкерлердің осы жолдармен қозғалысына, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, кедергі келтіруге;
         4) кез келген құрылыстар мен ғимараттар салуға;
      5) автомобиль көлігі құралдарының, тракторлар мен механизмдердің 
тұрақтарын ұйымдастыруға;
          6) мелиоративтік жер жұмыстарын жүргізуге, суару жəне құрғату 
жүйелерін салуға;
          7) магистральдық құбырдың меншік иесінің келісімінсіз тау-кен, құрылыс 
салу, монтаждау жəне жару жұмыстарын жүргізуге, жерді тегістеуге;
          8) ұңғымалар, тікқазбалар орнатуға жəне топырақ сынамаларын (топырақ 
үлгілерінен басқа) алуға байланысты геологиялық түсіру, 
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іздеу, геодезиялық жəне басқа да іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым 
салынады.
       4. Магистральдық құбырдың меншік иесіне не операторға магистральдық 
құбырдың күзет аймағы шекараларының шегіндегі жер жəне су учаскелерін 
меншікке немесе пайдалануға сатып алу міндетін жүктеуге жол берілмейді.
       5. Оператордың магистральдық құбырдың күзет аймақтары шегінде 
магистральдық құбырды жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі 
жұмыстарды, сондай-ақ жердің меншік иелерін (жер пайдаланушыларды) 
алдын ала хабардар етіп жəне оларға келтірілген залалдың орнын кейіннен 
толтыра отырып, ал төтенше жағдайды жою кезінде – алдын ала хабарлаусыз, 
келтірілген залалдың орнын кейіннен толтыра отырып, төтенше жағдайлардың 
алдын алу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге құқығы бар.
       6. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында магистральдық құбырға 
жатпайтын кез келген объектіні құрылыс нормалары мен қағидаларында 
белгіленген ең аз қашықтық шегінде салуға тыйым салынады.  

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРСҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы  мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі №1, анықтама үшін телефондары: 8(7242) 605361, факс 8 (7242) 605362 prd@
korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Қаржы шаруашылығы бөлімінің бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтіміне 
арналған демалыс уақытында 1.11.2015 жылға дейінгі аралықта (D-О-4 санаты - 1 
бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

1. Негізгі функционалдық міндеттері: 
Басқармаға бағынысты мекемелерде қаржы-экономикалық жұмысты жəне 

бухгалтерлік есептілікті жүргізу; жинақталған бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті 
жасау; бюджеттік тапсырмаларды, төлемдер мен міндеттемелерді қаржыландыру жоспа-
рын жасау, жергілікті бюджетті қаржыландыру бойынша айлық, тоқсандық жəне жылдық 
жоспарларын жасау, баланстарды, дебиторлық жəне кредиторлық қарыздарды құрастыру, 
статистикалық есептерді дайындау, еңбек ақыны жəне басқа да тиісті төлемдерді есеп-
теу, банк операцияларын жүргізу; басқарманың шаруашылық қызметін қамтамасыз ету; 
келіп түскен тапсырмалардың, ұсыныстардың, хаттардың, жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерінің мерзімінде жауап берілуін қамтамасыз ету.

Заңнамамен жүктелген басқа да функцияларды атқару.
1. Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес (экономика, қаржы, мемлекеттік жəне 

жергілікті басқару, есеп жəне аудит) мамандығы бойынша жоғары білім.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты 

лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, экономика жəне басқару (экономика, 
есеп жəне аудит, қаржы, менеджмент) білімі барларға рұқсат етіледі.

3. Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сəйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куəландырылған 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 куəлігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сəтінде шекті мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені 

туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты куəландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне 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 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне жəне беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың 
кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-
қол тəртіпте 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 берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
жəне «Сыр бойы» басылымдары) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 236 каби-
нетте қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия шешім қабылдаған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына 
жəне ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен «Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалану-
ды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі №1 233 бөлмеде əңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жауапты хатшы) кон-
курс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Са-
рапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмай-
тын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі 
бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.  
«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан Ре-

спубликасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл  
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өс ке мен, Орал, Пе-
тропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, Тал дықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тап-
сырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.  

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

«Қызылорда облысының табиғи ресурстар жəне 
табиғат пайдалануды реттеу  басқармасы» мемлекеттік

 мекемесінің  конкурстық комиссиясы.
***

«Қызылорда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 
1, Облыстық мекемелер үйі, 3-қабат, анықтама алу телефондары: 8 /7242/ 60-53-05, 
факс: 8 /7242/ 60-53-03, a.yerdigalikova@korda.gov.kz, «Б» корпусының бос мемлекеттік 
əкімшілік лауазымына орналасуға ашық конкурс жариялайды:

«Қызылорда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің əкімшілік бөлімінің басшысы (D-О-3). Қызмет атқарған жыл-
дарына байланысты лауазымдық жалақысы 84 563,00 теңгеден 114 032,00 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
Басқарма басшысы мен орынбасарларының тарапынан берілетін тапсырмаларды орын-

дайды;
бөлімнің жұмысына басшылық жасайды;
бөлімнің жұмыс жоспарларын жасайды, оның орындалуын қадағалайды; 
басқарманың əкімшілік, ұйымдастыру жəне шаруашылық жұмыстарын жүргізеді;
басқарма аппаратындағы құқықтық оқу сағаттарының жоспарын дайындайды, 

ұйымдастырады;
еңбек, техникалық, өрт қауіпсіздігі жөніндегі жұмыстарды жүзеге асырады;
мемлекеттік құпия құжаттармен жұмыс жасайды;
басқарма қызметкерлерінің мерзімді баспасөзге жазылуын ұйымдастырады; 
бұйрық жобаларын заңға сəйкес əзірлейді;
азаматтардың арыз-шағымдары мен өтініштерін тіркейді жəне олардың қарау 

мерзімдерінің сақталуын бақылайды, 1-ОЛ есебін уақтылы тапсырады;
басқарма басшылығының жеке тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкiлдерiн 

қабылдауын ұйымдастырады;
сала бойынша кадрлық құрамға мониторинг жасап, басқарма басшылығына ұсыныс 

енгізеді;
басқарманың істер номенклатурасын дайындайды, құжаттардың номенклатураға 

сəйкес жүргізілуін қадағалайды;
сала бойынша терроризм мен діни экстремизмге қарсы шараларды жүзеге асырады;
басқармаға келіп түскен Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Респу-

бликасы Мемлекеттік хатшысының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Респу-
бликасы Президенті Əкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің 
жəне облыс əкімдігінің актілері мен тапсырмаларының уақытылы орындалуын бақылайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Құқық немесе білім мамандықтары бойынша жоғары білімі.
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жыл-

дан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес облыстар-

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

4) жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Республика-
сы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде не-
месе шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық 
комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дəрежесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының 

Президенті туралы», «Қазақстан Республи касының Парламенті жəне оның депутаттарының 
мəртебесі ту ралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конс титуциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мем лекеттік қызмет туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Нормативтік-
құқықтық актілер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі ту-
ралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сəйкес облыстардағы 
қа ты настарды реттейтін Қазақстан Республикасының норма тив тік-құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қа лыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратеги-
ясын білуі.

Мемлекеттік жəне орыс тілдерін білу.
Конкурс «Мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс өткізу жəне кон-

курс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері агентігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 
бұйрығына сəйкес өткізіледі. (Қазақстан Республикасының əділет министрлігінде 2013 
жылдың 20 наурызында №8380 болып тіркелді).

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесі құжаттарды тапсырады:
1) нысанға сəйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауалнама;
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куəланды рылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куəландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау минист лігінің 2010 жылғы 23 

қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуликасының нормативтік 
құқықтық актілерінің тізімінде 2010 жылғы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті органмен белгіленген шекті мəннен төмен 

емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қоланыстағы сертификат (немесе нотариалдық 
куəландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс жарияланған бос лауа-
зым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайда 4)-тармақшада 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) жəне 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың 
персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби шеберлігіне жəне беделіне қатысты 
(біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың 
көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың 
кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. 
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілген мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-
қол тəртіпте немесе пошта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Сыр бойы» жəне «Кызы-
лординские вести» газеттерінде) соңғы жарияланған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы» мемлекеттік 
мекемесіне, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, «Б» блогы, 3-қабат, 
332-кабинетке тапсырылады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сы арқылы хабарланады. Хабарландыру қатысушының электрондық мекен-жайларына жəне 
ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысының мəде ниет, мұрағаттар жəне 
құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 1, «Б» блогы, 3-қабат, 332-кабинетте əңгімелесуге шақырған күннен ба-
стап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясының қорытынды мəжілісі əңгімелесу өткізілгеннен кейін екі 
жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасына белгіленген тəртіпте акредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлғалар 
əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірілмей персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тиесілігін растайтын құжаттарының түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысымен (жауапты хатшы) кон-
курс комиссиясының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Са-
рапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмай-
тын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі 
бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Ас тана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар,Тараз, Өске мен, Орал, Петро-
павл, Қостанай, Қарағанды, Қызылорда, Тал ды қорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент 
қалаларындағы аймақ тық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-3 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасы Конституциясы (15сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» (15 сұрақ), Қазақстан Республикасы конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік 
рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын білуге 
арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облысының мəдениет,  мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

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

Саяси партиялармен, үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс жасау 
бөлімінің бас маманы  (D-О-4), индекс №05-1-3. Қызмет атқарған жылда-
рына байланысты лауазымдық жалақысы 64063,14 теңгеден 86485,24 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Үкіметтік емес ұйымдармен, 
Қазақстан Республикасындағы Гендерлік теңдік стратегиясын іске асы-
ру. Аймақтағы этносаралық қатынастарды нығайту бойынша іс-шаралар 
ұйымдастыру жəне атқарылған жұмыстар туралы ақпарат дайындау. 
Үкіметтік емес ұйымдардың əлеуметтік маңызы бар жобалары бойын-
ша мемлекеттік сатып алу конкурстарын өткізу, жобалар бойынша есепті 
тексеру жəне қабылдау. Азаматтардың құқықтық мəдени деңгейін артты-
ру бойынша шаралар ұйымдастыру. Қазақстан халқы облыстық Ассамбле-
ясы хатшылығымен бірлескен іс-шаралар өткізу. Ғылыми-тəжірибелік кон-
ференцияларды, «дөңгелек үстел» отырыстарын, кездесулерін жəне өзге де 
қоғамдық-саяси маңызды іс-шараларды ұйымдастыру, құжаттарын əзірлеу. 
Облыстағы кəсіподақтармен жұмыстарды үйлестіру, қызметтеріне монито-
ринг жүргізу. Этномəдени бірлестіктер жəне олардың жетекшілері, үкіметтік 
емес ұйымдар жəне олардың жетекшілері туралы мəліметтер базасын 
қалыптастыру жəне ай сайын жаңарту. Облыс əкімдігі жанындағы үкіметтік 
емес ұйымдармен бірлескен іс-қимыл жəне ынтымақтастық жөніндегі кеңес 
қызметін ұйымдастыру. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс мониторингісінің 
жүргізілуі қамтамасыз ету, əлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асы-
ратын əлеуетті өнім берушілердің реестрін қалыптастыру. Этномəдени 
бірлестіктердің ұлттық мерекелерін ұйымдастыруға ықпал жасау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Гуманитарлық ғылымдар немесе білім немесе құқық (құқықтану) немесе 

əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес немесе техникалық ғылымдар 
жəне технологиялар (есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету) 
мамандықтары бойынша жоғары білім.

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы 
нақты лауазымның функционалдық бағытына сəйкес облыстарда екі жылдан 
кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі білім беру немесе 
құқық (құқықтану) немесе қызмет көрсету , экономика жəне басқару немесе 
байланыс, телекоммуникация жəне ақпараттық технологиялар (есептеу тех-
никасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету) білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламентi жəне оның депутаттарының 
мəртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына 
сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді орын-
дау 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 куəландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куəландырылған 

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 куəлігінің көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті органмен белгіленген шекті 

мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сер-
тификат (немесе нотариалды куəландырылған көшірмесі).     

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының олар-
ды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы тармақтың 3) жəне 4) 

тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куəландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тəжірибесіне, кəсіби шеберлігіне жəне 
беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар 
берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми 
жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, біліктілігін сипаттай-
тын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда 
аталған құжат тігілетін мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма-қол 
тəртіпте 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 əңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылордин-
ские вести» жəне «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. 

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

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

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде 
Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне барлық деңгейдегі мəслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тəртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси партиялық өкілдері, 
уəкілеттіорганның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін 
тұлғалар əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін 
тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куəландыратын 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 бо-
лып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес об-
лыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне мəслихат депу-
таттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына үміткерлер 
Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік қызмет істері  жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, 
Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен 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 Конституци-
ясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық заңы, «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тəртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

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

Қызылорда қаласына қарасты 
Белкөл кенті құрамындағы Бір-
қа зан елді мекенінде жаңадан 
“Тағзым” мемориалының құрылы-
сы жүргізілуде. Мемориал тақ тай-
шаларында ауыл маңындағы Қы зыл 
егінші, Тасарық колхоздарынан, 
Көкжиде, Ақтоған, Жалғыз тал, 
14-бекет, Мардан бөлімшелерінен 
кезінде соғысқа аттанып, қайтып 
оралмаған азаматтардың аты-
жөндері жазылады. 

Ұрпаққа ұлағат сыйлайтын 
ескерткіш № 145 орта мектебінің 
қасы нан орын алмақ. Оның құры-
лысы ауыл тұрғындарының жи на-
ған қаражатына жəне демеушілік 
көрсетуге ниет білдірген кəсіп-
кер лер Бағдаулет Ысқақов, 
Бұхар бай Есенбек, Орынбасар 
Көшімбетовтердің қолдауымен 
жүргізілуде. Оған бас демеуші бо-
лып, жобасын жасаған «Инте-
грострой» ЖШС. Оны Бағдəулет 
Ысқақов басқарады. “Тағзым” ме-
мориалын Отан қорғаушылар мере-
кесі қарсаңында ашу жоспарлану-
да.

Əділ ƏЙТПЕНБЕТ.

БІРҚАЗАНДА 
“ТАҒЗЫМ” МЕМОРИАЛЫ САЛЫНУДА 

Көктем басталысымен облыста 
кенеге қарсы дəрілеу жұмыстары 
қолға алынады. Үстіміздегі жылы 
да аталған шараларға мəн беріліп 
отыр. 

Мамандардың айтуынша, біз-
дің өңірдегі бүгінгі 106 елді ме-
кенде кененің табиғи ошақтары 
есепке енгізілген. Ондай орын-
дар облыстың барлық ауданын-
да бар екені анықталған. Осыған 
байланысты кенеге қарсы дəрілеу 
жұмыстарына назар аударылуда.  
Облыс əкімі аппараты жанындағы 
«Жұмылдыру жұмыстары жəне 
дағ дарыс жағдайындағы шұғыл 
тал дау орталығы» МКК бас ма-
маны Əнуар Махамбетовтің айту-
ынша, биыл осы бағытта 160 млн. 
теңге шамасында қаржы қаралған. 
Қазіргі таңда дəрілеу шараларын 
«Қызылорда дезинфекция» ЖШС 
атқарып отыр. 

Бұл бағытта облыстың барлық 
аудандарында қажетті іс-шаралар 

қолға алынған. Серіктестік ма-
мандары Жаңақорған, Шиелі, 
Жалағаш, Сырдария аудандарын-
да орын тепкен 40-қа жуық елді ме-
кенде қажетті шараларды атқарды. 
Ал бүгінгі күннің беделінде қалаға 
қарасты Айнакөл, Қызылжарма, 
Талсуат, Абай ауылдарында кене-
ге қарсы дəрілеу шарасы жасалуда.

«Қызылорда дезинфек-
ция» ЖШС директоры Гүлбадан 
Битілеуованың айтуынша, жасалып 
жатқан шаралар нəтижесі жоғары 
болып отыр. Жұмыс атқарған 
аймақтарда кенеден келетін 
кеселдің қаупі жоқ деуге болады. 

Өткен жылы облыста кенелі 
аймақ қатарына 116 елді мекен 
жатқызылған еді. Дер уақытында 
өңдеу шаралары жүргізілуіне бай-
ланысты үстіміздегі жылы олардың 
қатары біршама қысқарды. 

Ə.ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ.     

Қызылорда облысы ішкі істер 
департаменті миграциялық поли-
ция басқармасының қызметкерлері 
қаладағы құрылыс алаңдарында 
заңсыз жұмыс істеп жатқан 
шетелдіктерді əшкерелеу мақса-
тында рейд ұйымдастырды. 

Нəтижесінде Өзбекстаннан 
келген жиырмадан астам еңбек 
мигрантының Қазақстанның ше-
карасын заңсыз кесіп өткендігі 
анықталды. Олардың жұмыс жəне 
тұрғын жайлары талапқа сай емес 

болып шықты. Бір жерде тамақ 
ішеді, ұйықтап түнейді, кір жуа-
ды, жуынады, ас əзірлейді. Тазалық 
атымен жоқ. Техника қауіпсіздігі 
мүлде сақталмаған. 

Заңсыз жүрген еңбек мигрантта-
ры енді заң алдында жауап береді. 
Ал олардың еңбегін заңсыз пайда-
ланып, жұмысқа тартқан құрылыс 
компаниясы басшылары да заңға 
сəйкес жазасын алатын болады. 

Дəурен ОМАРОВ.

ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ МЕН 
АУДАНДАРЫ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне автомобиль жол-
дары басқарма басшысы Бəйімбетов Марат Серікбайұлы 2015 жылы 17 
сəуір күні сағат 10.00 ден 12.00-ге дейін облыстық «Нұр Отан» партия-
сы филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде «Электрондық партия» 
жүйесі арқылы облыс тұрғындарына жеке қабылдау жүргізеді.

Қабылдау өткізілетін мекен-жай: Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі 
н/з, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының қоғамдық қабылдау 
бөлмесі. Байланыс телефондары: 40-08-90, 26-46-28, 60-54-76.

Жеңістің 70 жылдығы мерекесі жақындап келеді. Атаулы мейрамды 
барша жұрт үлкен дайындықпен қарсы алуды жоспарлап отыр. Ауыл-
ауылдағы “Тағзым” алаңдары жөнделіп, кейінгі ұрпақтың аталар ерлігіне 
бас иетін қасиетті орнына айналды. Сондай игілікті іс Бірақазан ауылында 
да жарқын көрініс табуда. 

ЗАҢСЫЗ КЕЛГЕН ЕҢБЕК 
МИГРАНТТАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

ÊÅÍÅÃÅ ҚÀÐÑÛ ÄӘÐІËÅÓ ØÀÐÀËÀÐÛ 
ÆÀÑÀËÓÄÀ



Қызылорда облысының
қаржы басқармасы.

22758

Электронды оқылым 28000.
371

Бейсенбі, 16 сәуір, 2015 жыл
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СБДӘУIР

ҚАЗАҚ-ТҮРІК 
ЛИЦЕЙІ 6-СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫН 
ҚАБЫЛДАУ 

ЕМТИХАНЫ АУДАН 
ОРТАЛЫҚТАРЫНДА 

ӨТЕТІНДІГІН 
ХАБАРЛАЙДЫ

• Арал ауданы
№260 орта мектеп.
• Қазалы ауданы
№216 орта мектеп.
• Қармақшы ауданы
№250 орта мектеп.
• Жалағаш аудына
№246 орта мектеп.
• Сырдария ауданы
№35 орта мектеп.
• Шиелі ауданы
№45 мектеп-гимназия.
• Жаңақорған ауданы
№11 мектеп-гимназия.

Барлық сұрақтар бой-
ынша байланыс телефоны:  

22-85-95, 21-28-91. 

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120000, Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 
16 үй, анықтама үшін телефондары:  8(7242) 400953, 400954, 
pеrson.kadr2013@mail.ru «Б» корпусы бос әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

«Қалалық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас ма-
маны (E-R-4 санаты - 1 бірлік) . Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 56376 – 76235 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Білім ұйымдарындағы тәрбие жұмысын ұйымдастырады, 

талдау жұмыстарын жүргізеді. «Қазақстан Республикасындағы 
білім мекемелеріндегі комплексті тәрбие бағдарламасының» 
орындалуы бойынша жұмысты, мәдени-көпшілік іс-
шараларды ұйымдастырады. Білім беру ұйымдарындағы тәрбие  
бағыттарының мазмұнын қамтамасыз етеді. Тәрбие саласы  
бойынша  тиісті  орындарға есеп, ақпарат  береді. Аула клуб-
тары  жұмыстарын жүргізеді. Мектептен тыс мекемелердің 
жұмыстарына сараптама  жасайды. Оқушылардың жазғы де-
малыс шаралары, «Сырдария» тынығу лагерінің  жұмысын 
ұйымдастырады.  Тәрбие  жүйесінің  басқару  әрекетін және 
әдістемелік жағдайын талдайды. Мектептегі психологиялық 
қызмет жұмысын бақылайды. Құқық бұзушылық және 
жасөспірімдер арасында болатын қылмыстық әрекеттердің ал-
дын алу жұмыстарын жүргізеді. Мектептегі медициналық 
қызмет санитарлық-гигиеналық талаптарының орындалу-
ын үйлестіреді. Мөлтек аудандар  бойынша  ата-аналармен, 
қоғамдық ұйымдармен бірлесіп жұмыстар  жүргізеді. Жол 
қауіпсіздігі іс-шараларын жүзеге асырады. Балалардың құқығын 
қорғау департаменті, ішкі істер, ішкі саясат бөлімімен және 
қоғамдық ұйымдармен бірлескен жұмыстарды ұйымдастырады. 
Гендерлік және отбасылық-демографиялық саясатты іске асы-
ру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырады. Заң тәртібіне  
сәйкес  білім  қызметкерлерінің,  ата-аналардың хаттарын, 
арыз-шағымдарын  қарау, олардың  заңды  талаптары мен  
өтініштерін орындауды  қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары 
педагогикалық 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 білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының «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.

Мемлекеттік тілді білуі, компьютерде және интернетте 
жұмыс істеу қабілеті.

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

толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
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 өкілетті органмен 
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және кон-
курс 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 өздерінің білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби 
деңгейі және беделі жайлы (кәсіби біліктілігін арттырғаны 
жайлы, ғылыми атағы және дәрежесін алғандығы тура-
лы құжаттардың, мінездемелерінің, ұсыныстардың, ғылыми 
жарияланымдардың және тағы басқа көшірмелері) қосымша 
ақпарат ұсына алады.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120000, 
Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев көшесі, 16 үй, мекен-жайы бой-
ынша қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесі, (Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев 
көшесі, 16 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 Республикасы 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 партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысы-
на 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 басшысы-
мен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысы-
на 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 бой-
ынша 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.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр-
ма); 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 туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

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

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Айтмағанбетқызы Жаннаның атына Қызылорда облысы, Сырдария ау-

даны, Тереңөзек кенті, Бауыржан Момышұлы көшесі, 99 А үйге берілген са-
тып алу-сату келісім-шарты (№2-2-1585 31.05.2013 ж.), техникалық паспор-
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тулегенова Гульзира Сырлыбаевнаның атына Қызылорда облысы, 

Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Бірлік ауылындағы №102 орта мектепті 
20.06.2004 жылы бітіргені жөнінде берілген №0691956 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Рахметов Рустам Рахметұлының атына Қызылорда қаласындағы №1 

кәсіптік лицейдің «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету» мамандығы 
бойынша 02.07.2012 жылы бітіргені жөнінде берілген ТКБ №0307702 ди-
пломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Елеусізов Әділбектің атына Қызылорда қаласы, Макаренко көшесі 

(қазіргі Кенесары) №172 үйге берілген жер учаскесіне меншік құқығын, 
тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-017-
902, №0022877) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Курмантаев Сахидың атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 

«КБИ» ауданы, 329 кварталы, №13 учаскесіне берілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-022-858, №0091446) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ХАБАРЛАНДЫРУ
Облыстық ішкі сая-

сат басқармасының тапсыры-
сы негізінде «Болашақ жаста-
ры» жастар қоғамдық бір лестігі 
«Оралмандарды бейім деу және 
ықпалдастыру ор талығы жұмысын 
үйлестіру» әлеуметтік қызметі 
аясында өз жұмысын бастады. 
Бұл орталықта облыс аймағына 
қоныстанушы оралмандардың 
өзекті мәселелеріне байланы-
сты әдістемелік көмек көрсету, 
олардың мамандық алуына ықпал 
жасау, бейімділігіне сәйкес орна-
ласуына бағыт-бағдар беру және 
тегін құқықтық кеңес беру, ашық 
есік күндері, көпшілік акциялар, 
тілдік ерекшелігіне қарай семинар-
лар мен қоғамдық тыңдау өткізу 
қарастырылған.

ЕГЕР СІЗ КЕҢЕС АЛҒЫҢЫЗ 
КЕЛСЕ, ОНДА БІЗДІҢ ОРТА-
ЛЫҚҚА КЕЛІҢІЗ!

Біздің мекен-жайымыз:
Қызылорда қаласы, 

Ғ.Мұратбаев көшесі №13, 
«БАБАС» бизнес орталығы 

2-ші қабат, 224-кабинет.

2015 жылдың 14 сәуірдегі  мүлікті 
жария етуге байланысты

 есептіліктің қорытындысы
Аудан Келіп түскен 

өтініштер 
саны

Орны

Қызылорда қаласы 266 1
Қармақшы ауданы 50 2

Жаңақорған ауданы 39 3
Шиелі ауданы 17 4

Жалағаш ауданы 14 5
Қазалы ауданы 13 6

Сырдария ауданы 11 7
Арал қаласы 9 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 0 10

– Нұреке, биыл Қызылорданың 
астана атанғанына 90 жыл то-
лады. Орынбордан көшкен ел 
ордасының Сырға қоныс тебуі 
қандай себептерге байланысты 
болды?

– 1920 жылдың 26 тамызындағы 
Ресей Кеңестік Федеративтік 
Социалистік Республикасының 
Халық Комиссарлар Кеңесінің Қыр-
ғыз (Қазақ) АССР-ін құру жөніндегі 
қазақ ұлттық мемлекеттілігін 
заң түрінде бекіткен декреті 
шыққанымен, Жетісу және Сырда-
рия облыстары Қазақстан құрамында 
емес, Орта Азия территориясындағы 
халықтарды қамтитын Түркістан 
Республикасының  құрамында 
болды. 1924 жылы Орта Азияда 
ұлттық мемлекеттік шекараларды 
белгілеу нәтижесінде Өзбекстан, 
Түркіменстан республикалары, 
Қырғыз, Тәжік автономды облыста-
ры кұрылды.

Қазақ Автономды Кеңестік 
Рес публикасын құруға дайындық 
және ол құрылғаннан кейінгі 
алғашқы жылдары Қазақстанның 
әкімшілік-саяси орталығы ретінде 
талаптарға басқалардан гөрі Орын-
бор қаласы сай келген еді. Алайда 
территорияның ұлғаюы мен әсіресе 
шығыс, оңтүстік облыстардың 
қашықтығы жаңа орталық құруға 
мәжбүр етті. Орынбордан орталық 
қала ретінде республикалық және 
басқа да деңгейдегі мемлекеттік 
органдардың қызметіне, аймақ-

тардың шаруашылық, мәдени 
өміріне басшылық жасауды толық 
қамтамасыз ете алмады. Астананың 
бір қиырда орналасуы Қазақстан 
өкіметінің де жергілікті жерлердегі 
партия, кеңес, шаруашылық 
ұйымдарымен тығыз байланысына 
едәуір қиындық келтірді, сондықтан 
астананы ауыстыру мәселесі күн 
тәртібіне көтерілді. 

Түркістан республикасының 
ішкі істер халық комиссары Халық 
ағарту комиссары, жер-су халық 
комиссары, Орталық Атқару 
Комитеті төрағасының орынбасары 
қызметтерін атқарған және сол тұста  
межелеу комиссиясының мүшесі 
болған Сұлтанбек Қожанұлы  әуелгі 
кезекте елдің астанасын өзінің 
сөзімен айтқанда, «отар қала – 
Орынбордан» қалың казақтың орта-
сына көшіру қажеттігін ресми жи-
ындарда, газет-жорнал беттерінде 
жиі көтерді.

Ол «Қазақтың астанасы 
орыстың туы тігілген қалада емес, 
қаласы жоқтықтан қазақтың киіз 
ауылында болса да, қазақ ұлты 
жұртшылығына жуық болуы ке-
рек» деген ұстанымда болды. Сол 
кезеңде республикамыздың аста-
насы мәртебесін алуға ұсынылған 
қалалардың ішінде Ақмешітпен 
қатар Ақтөбе, Ақмола,  Әулиеата, 
Семей, Шымкент қалалары да 
болған еді.

1925 жылдың 15-19 сәуірінде 
Кеңестердің V Республикалық съезі 

болып, оған бірінші рет Сырдария 
және Жетісу облыстарының өкілдері 
қатысты. Съезд республиканың 
«қырғыз» атын «қазақ» атауына 
өзгертіп, Қазақ АКСР-нің астанасы 
боп белгіленген Ақмешіт қаласын 
бұдан былай Қызылорда қаласы деп 
атау жөнінде қаулы қабылданды.

– Сол кездегі қайраткерлердің 
жаңа орталықта қазақ руханиятын 
қалыптастырудағы еңбегінен хаба-
рымыз бар. Әйтсе де Ақмешіттің 
астана болған кезеңіне қатысты 
жұрт назарынан таса қалған тың 
мәлімет бар ма? Сол кезең жайлы 

Ресей мұрағаттарында сақталған 
деректерден не бар? 

– Қала тарихына қатысты 
бірнеше еңбектер жарыққа шықты. 
«Тау алыстаған сайын биіктейді» 
дегендей,  тарих жазуда бірқатар 
олқылықтар орын алып отыр. 
Бұған авторлар тобының бір 
кездері құрамында болған менің 
де қатысым бар. Десек те, шынайы 
тарихтың түзілуі бірнеше нұсқа-
жобалардан соң барып жөнделеді. 
Бірден толыққанды тарих жазыла 
қоймайды. Осыдан барып тарихи 
еңбек жазарда жаңаша әдістемелік 
көзқарас қажет дейтін пікір туын-
дайды. Бұған дейінгі өлке тари-
хына қатысты кітаптардың басым 
көпшілігінде «тарихты тұлғалар 
жасайды» деген ұстаным шет-
те қалып қойған. Яғни, жаңаша 
шешімдерге бұрынғы көзқарас 
арқылы жетеміз деген әдіснамалық 
бағыт үстем болды. Оның үстіне 
өмір тек экономикалық болмыс 
негізінде ғана дамиды деген  таны-
мал түсінік рухани болмыстың тари-
хи даму үдерісіндегі рөлін ескеруге 
мүмкіндік бермеді. Осыдан барып 
тарих мемлекеттік идеологияның 
құрамдас бір бөлігі ретінде мейлінше 
саясиландырылды. Тарихтағы адам-
дар бейнесі тек оларды мақтап-
мадақтау үшін немесе қаралау үшін, 
ия болмаса мысалдар келтіруге ғана  
қажет түсініксіз сұлбаға айналып 
кетті. Яғни, мемлекеттің өткені шы-

найы тұлғаларсыз сипатталды. Қала 
тарихы бойынша да осыны айтуға 
болады. Бұдан шығатын қорытынды 
қазір «күнделікті тарих» деп атала-
тын жаңа бағытты батыл қолданысқа 
енгізу керек. Сонда адам да, оның 
әрекетінің оң және теріс нәтижесі 
де және басқа да күнделікті өмірде 
орын алған құбылыстар «тіріліп» 
назардан тыс қалмайды. Басқаша 
айтқанда, әрбір қоғам мүшесі күні 
ертең-ақ тарихтан өз бағасын алаты-
нын үнемі  сезінуі тиіс.

– Кезінде Қызылорданың астана 
болған кезін еске түсіретін тарихи 

ғимараттар көп еді. Екімыңыншы 
жылдардың басында солардың көбі 
қиратылды. Баға жетпес қазынаға 
ешкімнің ара түспегені қалай?   

– Басты себебі мынада деп ойлай-
мын. Менің пікірімше, біз қалалық 
мәдениетке толық төселіп немесе 
оның кейбір нормаларын қабылдап 
болған жоқпыз. Біздің санамыз-
да әлі күнге көшпелі мәдениеттің 
сарыны басым. Бұның бір дәлелін 
ертең көшіп кететіндей, отырған 
үйіміздің ауласын көгалдандыруға 
ынтамыздың төмендігінен бай-
қауға болады. Қаладағы бір-
неше жылдар бойы әсемдік 
пен тарихилықтың нышанын-
дай болып келген ғимараттардың 

маңызын түсінбегеніміздің өзі 
отырықшылық өмір-салтына 
кіріге алмай отырғанымызды 
білдіреді. Біз сол орнын сипап 
қалған ғимараттарымызды мәдени-
архитектуралық құндылық деп 
бағалай алған жоқпыз. Ал құндылық 
дегеніміздің өзі  нақтылы түрде та-
рихи өмір сүріп жатқан қоғамның өзі 
дәріптейтін, соған қарай ұмтылатын 
мән-маңызы зор құбылыс емес пе?! 

Демек, қадірін білмеген ны-
санды кім және не үшін, қалай 
қорғайды? Оның үстіне дәстүрлі 
құндылықтарды (салт-дәстүр, 
әдеп-ғұрып және т.б. моральдық 
нормалар) өмірінің мәніне ай-
налдыруды танымдық тұғыр ет-
кен консервативтік ұстанымнан 
гөрі либеральдық ұстанымға 
(жаңашылдыққа бейімділік) бейім 
қазақтар ескінің орнына қаланың 
атын көкке көтеретіндей керемет 
жаңа ғимараттар бой көтереді деп 
күткен болуы керек. Кім білген 
көбісінің сауда нүктелері ғана болып 
шығатынын. Бұл келесі бір қырынан 
қарасаңыз, жергілікті биліктің 
тұрғындармен санаспағанын да 
байқатады. «Неге қиратып жа-
тырсыздар?» деп батыл үн қатқан  
үкіметтік емес ұйым немесе жеке-
леген тұрғындар болған жоқ. Бол-
са да олардың даусы көпшілік 
қолдауына ие бола алмады. Осы 
жасқаншақтық, немкеттілік жаңа 
үйлер салуға арналған тендерлер-
ден «қолдарын жылытуды күткен» 
комерсанттар мен құрылысқа 
қатысты мемлекеттік органдардың 
ғимараттарды орынды немесе орын-
сыз қиратуына жол ашты.

– Қаланың арғы-бергі тарихын 
түгендеген ғалымның бірі Мәди Ке-
реев  еді. Қазір сол кісінің жолын 
жалғастырушы бар ма?  

– Қала тарихымен марқұм 
Мәди ағамыздай кәсіби айналысып 
жүргендер жоқ десе де болады. Бізде 
тарих ғылымына тек мерейтой-
лар тұсында ерекше көңіл бөлінеді. 
Сол  мүмкіндікті пайдаланып қалуға 
ұмтылып жүргендер баршылық. 
Бірақ біздің қатарымыздан Сыр 
өңірінің орталық қаласы жайын-
да толымды тарих жазатын кәсіби 
мамандар әлі шығады. Оған мен 
сенімдімін.

– Сұхбатыңызға рахмет.

Сұхбаттасқан 
Мұрат ЖЕТПІСБАЕВ.

АСТАНА БОЛҒАН АҚМЕШІТ

СЫРДЫҢ БАС ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ
ТОЛЫМДЫ ТАРИХ ӘЛІ ЖАЗЫЛАДЫ

Осыдан тура 90 жыл бұрын сәуір айының 14-19 
аралығында Қызылордада Қазақ кеңестерінің V съезі бо-
лып өтті. Оған төрағалық еткен Сұлтанбек Қожанұлы 
күн тәртібіне екі мәселе енгізді. Делегаттардың бірауызды 
шешімімен ұлтымыздың “қазақ” деген шын атауы 
қайтарылды және Ақмешіт қаласының аты Қызылорда 
болып өзгертілді. Сұлтанбектей қайраткер «отар қала» 
атандырған Орынбордан көшіп, Алаштың Ақмешітіне 
қоныс тепкен орталық дария жағалауындағы шағын шаһар 
тірлігіне үлкен өзгеріс алып келді. Сырдың бас қаласының 
елордасы болған кезеңі жайлы тарих ғылымдарының кан-
дидаты, белгілі өлкентаушы Нұрлыбек Мыңжастың да ай-
тары аз емес.

Бұл көркем туынды қазақ елінің 
тәуелсіздігі үшін жаужүрек мың бала-
ны ұйымдастырып, Жоңғар жаулау-
шылары мен Хиуа басқыншыларына 
қарсы жанқиярлықпен шайқасқан ба-
тыр әрі би Сартай Байжанұлы жайлы 
тарихи шығарма.

Арғы атасы Қосқұлақ шаруа 
ыңғайымен Ташкент, Хиуа, Бұхара 
жағында тұрып, билік құрған, елшілік 
қызметті де көп жыл атқарған. Өз әкесі 

Байжан да әке ізін қуып би болған. 
Туындыда Сартай батыр және оның 
жолдастарының ерлігі мен туған жер 
үшін күрескен батырлығы шынайы су-
реттелген. 

Жарық көріп отырған кітап 
оқырманы қызыға оқитын рухани 
дүниеге айналары ақиқат.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ТЫҢ ТУЫНДЫ

ТАРИХҚА
ҚАЛАМ ТЕРБЕГЕН

Қазақстан және Халықаралық Жазушы-
лар одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері 
Бегімбай Ұзақбаевтың “Сартай батыр” атты 
жаңа шығармасы оқырмандарға жол тарт-
ты. Алматы қаласындағы “АRNА-B” баспасы-
нан жарық көрген туындының таралымы мың 
дана.

“БОЗТОРҒАЙ”
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ МАРАПАТТАЛДЫ

Өткен аптада облыстық халық шығармашылығын дамы-
ту орталығында облыстық “Бозторғай” балалар байқауының 
жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Шара барысында қатысушылар 
мен ұстаздарға дипломдар мен арнайы алғыс хаттар табысталды. 
“Бозторғай” балалар байқауы алғаш рет 1999 жылы жоба жетекшісі Қарлығаш 

Әбдікәрімованың ұйымдастыруымен алматы қаласында өтті. 2003 жылдан 
бері халықаралық деңгейде ұйымдастырылып келе жатқан байқаудың биылғы 
бағдарламасы Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып отыр. 

Марапаттау рәсімінде бірінші орынға ие болған қатысушылар Алматыда 
өтетін халықаралық “Бозторғай” балалар байқауына жолдама алды.

Барлық қатысушылардың талабы өте жоғары. Тек кейбірінің ұстаздары ән 
таңдауда қателік жіберген. Келесіде осыны ескерсе екен деймін. Жеңімпаздарға 
алдағы өтетін халықаралық сайыстан жеңіспен оралуларына тілектеспін” – деді 
қазылар алқасының мүшесі Рамазан Тайманов

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ. 

Алғашқы астанаға қадам.


