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Еліміздің білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында барлық оқушыларды са-
палы біліммен қамтамасыз ету алға қойылған. Бұл бағдарламада 
Отандық білім беру жүйесін əлемдік білім кеңістігіне ендіру 
үшін педагог кадрлардың мəртебесін арттыру, олардың кəсіби 
біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, мемлекеттік қолдау мен 
ынталандыруды арттыру мəселелеріне басты назар аударылған. 

Елбасының Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы Жол-
дауларында Қазақстандық оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын арттыруға, алған білімдерін күнделікті өмірде 
пайдалана алуларына айрықша көңіл бөлінген. Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын жетілдіру өз кезегінде 
мұғалімдердің кəсіби құзыреттілігін арттыруды қажет етеді. 
Қазіргі таңда мұғалімдердің кəсіби құзыреттілігін арттыру – 
білім жетілдіру курстарының басты міндеттерінің біріне  ай-
налуда. Мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі оның ұстаздық кəсіби 
шеберлігі, оқытудың жаңа əдістерін жəне инновациялық техно-
логияларды сапалы меңгеруімен өлшенеді. Мұғалім қаншалықты 
білімді, шығармашыл тұлға болса, оның құзыреттілік қабілеті де 
соншалықты кең болмақ.

Биылғы жылы облыс əкімі Қырымбек Көшербаевтың бас-

та масымен Қазақстан Республикасы жəне Ресей Федерация  сы 
Үкіметтерінің арасында 2015-2016 оқу жылынан бас тап Бай қо-
ңыр қаласындағы 6 қазақ мектебінің қазақстандық оқу стандар-
тына көшу мəселесі шешілген болатын. ҚР Білім жəне ғылым 
министрлігінің келісімі бойынша Байқоңыр қала сындағы қа-
зақ мектептері ұстаздарын қазақстандық білім бе ру жүйесі 
ерек шеліктерімен жəне Отандық білім жүйесінде кеңі нен қол-
данылып жүрген жаңа технологиялармен таныстыру мақ са-
тында 6-16 сəуір аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ  филиалы 
Қы зылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
бі  ліктілігін арттыру институтының ұйымдастыруымен «Білім 
бе  ру мазмұнын жаңарту жағдайында тарих пəні мұғалімінің 
кə  сі би құзыреттілігін дамыту» тақырыбында тарих пəні мұға-
лім деріне арналған біліктілікті арттыру курсы өткізілді. Курсқа 
қала мектептерінен 25 тыңдаушы қамтылды. Жалпы, биыл ғы 
оқу жылының аяғына дейін физика, математика жəне қазақ тілі 
мен əдебиеті пəні мұғалімдеріне арналған біліктілік арттыру 
курс  тарына барлығы 100 тыңдаушы қамтылады деп жоспарла-
нуда.

Курс барысында институт директоры Бауыржан Елеусінов 
қазіргі білім берудің өзекті мəселелері, білім беруге қойылатын 

негізгі талаптар, оқу процесін жетілдіру мен дамытудың маңызды 
мəселелері, Байқоңыр мектептерінің ҚР білім стандартына 
көшуіне байланысты алдағы уақытта атқарылатын ауқымды 
істер жөнінде кеңінен мағлұматтар берді. Сондай-ақ, институт 
профессор-оқытушылары мен əдіскерлері курс тыңдаушыларына 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарты», «ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы», тақырыптары 
бағытында дəрістер оқыды. Курс барысында «Назарба-
ев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығы жəне Кембридж университетінің Білім факультеті 
(Ұлыбритания) бірлесе дайындаған мұғалімдерге арналған 
деңгейлік курс бағдарламасының негізгі элементтері жəне 
басқа да өзекті тақырыптар қамтылды. Тыңдаушылардың бел-
сене қатысуымен «Тарих пəні мұғалімінің педагогикалық кəсіби 
құзыреттілігін дамыту жолдары» тақырыбында курсішілік кон-
ференция жəне «Тарих пəнін оқытудың тиімді əдіс-тəсілдері» 
тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізілді. Соңында барлық 
тыңдаушыларға біліктілік  сертификаты табыс етілді.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Мал мен егін – қазақтың ата 
кəсібі. Біздің облыста да мал мен 
егін шаруашылығы негізгі саланың 
бірі болып есептеледі. Соның 
ішінде аймағымызда соңғы жыл-
дары төрт түлік малды өсіруге 
ерекше көңіл бөлінуде. Соның 
бір көрінісі мал шаруашылығын 
дамытуға тұрақты түрде мемлекеттік 
қолдаудың нəтижесінде облыста 
мал басы айтарлықтай өсіп, олар-
дан өнім өндіру тұрақтанып келеді. 
Өткен жылы асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуға, сондай-
ақ мал шаруашылығы өнімінің 
өнімділігі мен сапасын арттыруға 
жергілікті бюджеттен бөлінген 
1 млрд 524 млн теңге субсидия 
толықтай игерілді. Биылғы жылға 
осы мақсатқа 2 млрд 250 млн теңге 

қаржы бөлінді. Бұл қаржы өткен 
жылмен салыстырғанда 726,8 млн 
теңгеге немесе 47,7 пайызға артық 
екенін білдіреді.

Елбасының отандық өнімді 
өндіруді ұлғайта түсу тапсырмасына 
орай үстіміздегі жылы “Ірі қара мал 
етінің экспорттық əлеуетін артты-
ру” жобасы аясында облыс бойынша 
100 тонна ірі қара мал етін экспорт-
тау жөнінде ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігі мен “ҚазАгро” ҰБХ 
акционерлік қоғамы жəне об-
лыс əкімдігі арасында үшжақты  
меморандумға қол қойылды. Осы 
меморандумға сəйкес биылғы жыл-
дан бастап алыс та жақын шетелдер-
ге етті экспортқа шығару мақсатында 
Қызылорда қаласынан “Ет-сүт өңдеу 
орталығын” құру ісі қолға алын-

ды. Қазіргі күні бұл орталықтың 
құрылыс-монтаж жұмыстары толық 
аяқталып, оған қажетті құрал-
жабдықтар алынуда. Сондай-ақ, 
өндірілетін ет өнімдерін экспорттауға 
келіссөздер де жүргізілуде.

Дегенмен де, сыртқа өнім 
шығарудың талаптары жоғары бо-
латыны да белгілі. Соның ішінде ет 
өнімдерін экспорттау үшін буферлік 
аймақтар, яғни ауру ошақтары 
бар жерлер болмауы керек. Осы 
мақсатта облыста ветеринариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен 
тұрақтылықты сақтау үшін кең 
көлемдегі жұмыстар жүргізілді. 
Экспортқа шығаратын өнімнің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
орай халықаралық эксперттік бю-
росы облысымызға келіп, зерттеу 

жұмыстарын жүргізді. Сөйтіп зерт-
теу нəтижесі бойынша халықаралық 
комиссия өзінің оң шешімін берді.

Енді бүгінде алдағы күзде іске 
қосылатын орталықты тұрақты 
түрде өніммен қамтамасыз ету 
мəселесі қолға алынуда. Соның бас-
тысы биылғы тамыз айында Қазалы 
ауданындағы “Сыр маржаны” ЖШС 
500 бас мүйізді ірі қара малына 
арналған мал бордақылау алаңын 
іске қосуды жоспарлап отыр. Со-
нымен қатар ет өндірісін дамыту 
мақсатында Жалағаш ауданындағы 
“МегаАгро” ЖШС мен Сырда-
рия ауданындағы “Шағанжер” 
ЖШС “ҚазАгроөнім” АҚ арқылы 
3 мың бас ірі қара малына арналған 
кешенді бордақылау алаңын салу-
ды жүзеге асырады. Қазіргі күні бұл 
бордақылау алаңдарына қажетті 
жер телімі бөлініп, оның сметалық 
жобалау құжаттары дайындалуда. 
Сондай-ақ, бордақылау алаңдарында 
малды жұғымды мал азығымен 
қамтамасыз ететін “Жан-Арай Жем” 
ЖШС құрама жем шығаратын зауыт-
ты осы сəуір айының соңына дейін 
іске қосатын болады.

“Ет-сүт өңдеу орталығы” ЖШС 
директоры Қуат Шəкизадаевтың 
айтуына қарағанда, бұл орталық 
бұрынғы “Арзан” базарының негізін-
де ашылады. Қазіргі күні бұл жерде 
ет пен сүт өнімдерін өңдейтін орынға 
бейімдеу жұмыстары жүргізілуде. 

Негізі алдағы уақытта азық-түлік 
кешеніне айналатын бұл орталықта 
малды союдан бастап дайын өнім 
шығаруға дейінгі бар жұмыстар 
автоматтандырылған түрде іске асы-
рылады. Соның ішінде мұнда таза 
халал өнімін шығару талаптары 
қатаң сақталады. Өйткені болашақта 
бұл орталықта өңделген ет пен 
шұжық секілді өнімдер Иран, Бах-
реин, Біріккен Араб Əмірлігі мен 
Түркия секілді елдерге жөнелтіледі 
деп күтілуде. Сондай-ақ, мұнда 
Қытайдан алынатын құны 120 млн 
долларлық қондырғыда кептірілген 
сүт пен қымыз да шығарылатын бо-
лады. Ал бұл өнімдерге еуропа-
лықтардың сұранысы жоғары. Өйт-
кені осы кептірілген сүт өнімдері 
емдік қасиеттерімен ерекшеленетін 
көрінеді. Сонымен қатар кептірілген 
сүттің сапалық деңгейі, яғни майлы-
лығы да жоғары болмақшы.

Сонымен, “Сыбаға” бағдарла ма-
сына орай облыстан етті экспортқа 
шығару алдағы күз айларынан бас-
тап айтарлықтай арта түспек. Осы 
мақсатта жұмыс істейтін “Ет-сүт 
өңдеу орталығы” əлемдік стандартқа 
сай жартылай дайын өнімнің бірнеше 
түрін шығаратын болады. Ал оның 
іске қосылуымен ондаған адам жаңа 
тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз 
етіледі.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

ЖАҢА ЖОБА 

өнімдерін экспортқа бағыттамақ
ЕТ-СҮТ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ СТАНДАРТТАРЫНА КӨШУ

БАЙҚОҢЫРДА  МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  БІЛІКТІЛІГІН  АРТТЫРУ  БАСТАЛДЫ

Мемлекет басшысы Алматы облысына жасаған жұмыс са-
пары аясында   Қарасай ауданында өткен «Ауылым – алтын 
бесігім» атты форумға қатысты.  

Жиналғандарға сөз арнаған Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде ел 
азаматтары үшін бүкіл əлемге есік ашық екенін, бірақ Қазақстан 
баршаның қайта оралуға тырысатын орны болып қала беретінін атап 
өтті.

– Қазақстандықтардың еңбегінің арқасында біздің республи-
камыз тарихи тұрғыдан қысқа мерзім ішінде ғаламат табыстарға 
жетті, Тəуелсіздігін нығайтып, танымал əрі беделді елге айналды. 
Бүгінде біздің ынтымағымыздан өзге мемлекеттер үлгі алып жатыр. 
Мен үшін бүкіл Қазақстан алтын бесік саналады, баршамызға да со-
лай болуға тиіс. Адам өзінің балалық шағы өткен жерді ешқашан 
ұмытпайды, Үшқоңыр – мен үшін осындай жер. Жетісудың саф ауа-
сы мен салқын самалын басқа жерден табу қиын. Ғажайып табиғат, 
сүйікті тауларымыз жылдар өтсе де, бұрынғыдай керемет, – деді 
Мемлекет басшысы. 

Қазақстан Президенті ғылым мен өнердегі жəне басқа 
салалардағы көптеген көрнекті тұлғалардың ауылдан шыққанына 
назар аударды.

Елбасы  мемлекеттің өңірлерді дамыту жөніндегі жүйелі 
саясатының нəтижесін бүкіл елден көруге болатынын айтты.

– Мен бұл өлкенің қалай гүлденіп келе жатқанын ұдайы наза-
рымда ұстаймын жəне шын қуанамын. Былтыр Алматы облысын-
да 20 мың жұмыс орны ашылды. Индустрияландыру бағдарламасы 
бойынша өңірде құны 283 миллиард теңге болатын 48 жоба жүзеге 
асырылды. Соңғы екі жылда жолдарды қалпына келтіруге бір мил-
лиард теңгеден бөлінді. «Орталық – Оңтүстік» жəне «Батыс Еуро-
па – Батыс Қытай» магистральдарының осы өңірдегі учаскелерінің 
құрылысына 50 мыңнан астам адам қатысатын болады. Былтыр 
облыста 27 денсаулық сақтау нысаны салынды, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысының əлеуметтік ахуалы 
жақсарғанын атап өтті.

Мемлекет басшысы ауылға деген қамқорлық елдің болашағына 
деген қамқорлықты білдіретінін айтты.

–  Биыл мемлекеттік деңгейде атап өтілетін тарихи даталармен 
бірге Сүйінбай ақынның да 200 жылдығы таяп келеді. Келер жылы 
Жамбылдың 170 жылдығы болады. Бұлар – осы өлкеде туған ірі 
тұлғалар. Өскелең ұрпаққа олардың өмірін үлгі ету үшін мерейтой-
ларын атап өткен жөн, –деді Қазақстан Президенті.

Форум барысында Алматы облысы жұртшылығының өкілдері 
сөз сөйлеп, ауылды дамыту мəселесіне көңіл бөліп отырғаны үшін 
Мемлекет басшысына алғыс айтты.

ПРЕЗИДЕНТ

АУЫЛДЫ ҚОЛДАУ ЖАЛҒАСА 
БЕРЕДІ

Үстіміздегі жылы Италия мемлекетінде «МИЛАН-ЭКСПО-2015» 
халықаралық көрмесі өтеді. «Планета үшін тағам, өмір сүруге қуат» 
тақырыбында өтетін бұл көрменің басты мақсаты əлем елдерінде 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелерін көтеруге 
бағытталған. Милан қаласында өтетін бұл ауқымды көрмені 2015 
жылдың 1 мамыры мен 31 қазан аралығында 20 миллионнан астам 
адам тамашалайды деп күтілуде.  «Сыр медиа» ЖШС жанындағы 
облыстық коммуникациялар орталығында өткен кезекті брифинг-
те «Астана ЭКСПО-2017» қоры бас директорының кеңесшісі Рим-
ма Тəжібаева Миланда болатын көрмеге қазақстандық агробизнес 
өкілдерінің қатысу мүмкіндіктері жайлы айтып берді.

Миландағы көрмеге 148 мемлекет қатысатын болса, соның 
ішінде Қазақстанға үлкен павильондардың бірі беріліп отыр. Ел-
басымыз Н.Назарбаевтың тапсырмасына сəйкес, Қазақстанның 
Италиядағы көрмеде бірінші міндеті өзін аграрлық мемлекет ретінде 
таныстыру болса, екінші міндет «ЭКСПО-2017» көрмесін насихат-
тау болып табылады. Р.Тəжібаева Миланда көрмені тамашалаушы-
лар назарына агробизнес саласындағы əлемдегі барлық соңғы тың 
инновациялар жəне жаңа технологиялар ұсынылатынын жеткізді. 
Бұл осы салада жұмыс істеп жатқан кəсіпкерлердің бизнесін дамы-
ту үшін жаңа идеялармен қарулануына зор мүмкіндіктер беретін бо-
лады. Өзінің мүмкіндіктерін таныстыра отырып, салаға инвестиция 
тарту бағытында жұмыс жүргізеді. Көрмеге қатысушылар өздері 
шығаратын өнімдердің модельдерін, суреттерін қою, дизайнын жа-
сау арқылы таныстыра алады.  

Р.Тəжібаева елімізде наурыз айының екінші жартысынан бастап 
«Қазақстанда жасалған» акциясын қолдау мақсатында  жалпыұлттық 
«Халық Маркасы» конкурсы басталғанын мəлімдеді. Бұл кон-
курс отандық тамақ өнімдерін өндірушілерді қолдау мақсатында 
жүргізілуде. Конкурс жеңімпаздары тұтынушылардың онлайн да-
уыс беруі арқылы анықталады. Номинациялар бойынша үздік бо-
лып танылған 30 жеңімпазды марапаттау 2015 жылғы 16 қазан күні 
Миландағы «ЭКСПО-2015» көрмесіндегі Қазақстан павильонында 
өткізіледі. Жеңімпаздар көрмеге тегін барады. Жалпы осы көрмеге 
қатысамын деген кəсіпкерлерге көптеген жеңілдіктер қарастырылып 
отырғаны туралы брифингте айтылып өтті. 

Ал жобаға қатысамын деушілер конкурс талаптарымен танысып, 
толтырған бланкілерін halykmarkasy@mail.ru электрондық поштасы-
на жібере алады. 

Ыдырыс ТƏЖІҰЛЫ.

БРИФИНГ

ÒÀҒÀÌ ӨÍÄІÐÓØІËÅÐÄІ 
«ÝÊÑÏÎ-2015» ÊӨÐÌÅÑІ ØÀҚÛÐÀÄÛ

Қызылорда қаласы
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай облыстық музей 

қорындағы мемлекеттік наградалардан (медаль, орден, т.б.) 
жəне жергілікті қылқалам шеберлерінің туындыларынан  «Та-
рих. Тағлым. Тағзым» атты көрме – 22 сəуір, 10 мамыр сағат 
11.00. Көркемсурет галереясы.

«Жеңіске рух берген əндер» атты əскери жəне соғыс 
жылдарындағы əндерді орындаушы балалар хор ұжымдарының 
облыстық фестивалі – 28 сəуір, сағат 11.00. А.Тоқмағамбетов 
атындағы мəдениет үйі.

«Бір шаңырақ астында» атты əдеби-əуенді кеш – 28 сəуір, 
сағат 11.00. Ə.Тəжібаев атындағы облыстық əмбебап ғылыми 
кітапханасы.

«Бір халық, Бір ел, Бір тағдыр» атты мерекелік шара – 29 
сəуір, сағат 10.00. Ə.Тəжібаев атындағы облыстық əмбебап 
ғылыми кітапханасы.

1 Мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне 
арналған театрландырылған қойылым, этно-мəдени 
орталық өкілдерінің концерті, спорттық жарыстар, вело-
шеру – 1 мамыр, сағат 10.00. Орталық алаң.

Қалалық демалыс паркінің жаз маусымына салтанатты 
ашылу рəсімі – 1 мамыр, сағат 11.00.

Отан қорғаушы күніне орай «Сыр сұлтаны» байқауы – 4 
мамыр, сағат 16.00. А.Тоқмағамбетов атындағы мəдениет үйі.

«Əскердегі бір күн» девизі аясында жастардың əскери 
өмірмен танысуы – 5 мамыр, сағат 09.00. Əскери бөлімдер.

Əскери бөлімдерде мектептің жоғары сынып оқушыларына 
арналған «Ашық есік» күні – 6 мамыр, сағат 10.00. Əскери 
бөлімдер.

Астана қаласындағы əскери парадты Қызылорда 
қаласының Орталық алаңындағы үлкен экраннан тамашалау, 
концерттік бағдарлама – 7 мамыр, сағат 11.00. Орталық алаң.

7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне жəне Ұлы 
Жеңіс күніне арналған мерекелік салтанат – 7 мамыр. 
Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры.

«Ұлы Жеңісті жырлаймыз» атты республикалық 
ақындар айтысы – 8 мамыр, сағат 11.00. Н.Бекежанов 
атындағы қазақ музыкалық драма театры. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған Кеңес 
Одағының Батыры Т.Көмекбаевты еске алуға арналған 
халықаралық мемориал – 8 мамыр, сағат 15.00. Қармақшы 
ауданы, Жосалы кенті.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған митинг, гүл 
қою рəсімі, концерттік бағдарлама – 9 мамыр, сағат 10.00. 
Тағзым алаңы.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік концерт 
(Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен) – 9 мамыр, 
сағат 19.00. Орталық алаң.

ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР ЖƏНЕ 
ҚАЛА ҚОНАҚТАРЫ!

Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесіне, 7 мамыр – Отан қорғаушы күніне, 
9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне орай Қызылорда облысы бойынша ұйымдастырылатын мерекелік 
іс-шараларға қатысуға шақырамыз.

Мерекелік іс-шаралар
БАҒДАРЛАМАСЫ
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БЕРЕКЕ БАСТАУЫ 
БІРЛІКТЕ

Кеше 20 сәуір күні Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат 
Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының мүшелері Солтүстік 
Қазақстан облысының активімен, аймақтағы еңбек ұжымдарымен және 
этномәдени бірлестіктердің мүшелерімен кездесті.

Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штаб басшысы Мұхтар Құл-
Мұхаммед, Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары  Анатолий 
Башмаков, Қазақстан Патриоттары партиясының төрағасы Ғани Қасымов, 
«Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев, «Бiрлiк» 
партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали, ҚР Парламентінің депутаттары 
Майра Айсина, Бақытжан Ертаев, Айгүл Соловьева және Абай Тасболатов, 
ҮЕҰ, ғылыми және шығармашыл зиялы қауым мүшелері, сондай-ақ белгілі 
қоғам қайраткерлері бар.

Н.Погодин атындағы орыс драма театрының залында облыс активімен 
кездесу өтті. Жиында тәуелсіз еліміздің дамуына Елбасының қосқан үлесі ерек-
ше екені атап өтілді. Аймақ жастары атынан кездесуде телекоммуникациялық 
компанияның қызметкері Елена Косенкова сөз сөйледі. Оның айтуынша, 
қазақстандықтардың жас ұрпағы Нұрсұлтан Назарбаевтың бағытын қолдайды.

«Президент жастарға ерекше көңіл бөледі. Біз үшін ол ең озық мектептер мен 
университеттерді салып берді, Елбасы  біз үшін «Болашақ» және «Дипломмен 
– ауылға!» бағдарламаларын жасады. Бүгінде қазақстандық жастарда әлемдегі 
ең үздік білім алуға, жақсы жұмысқа орналасуға мүмкіндіктері бар және олар 
өз болашағына сеніммен қарайды. Мемлекет басшысының бұл қамқорлығын 
бағалаймыз және тек қана Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беретінімізді 
бірауыздан жеткізгіміз келеді», – деп атап өтті Е.Косенкова.

Петропавл ауыр машина жасау зауытында РҚШ мүшелерімен кездесуде 
зауыт жұмысшылары өнеркәсіптік өндірістің қарқынды дамып келе жатқанына 
тоқталды. Мәселен, 2014 жылы Елбасының индустриялық-инновациялық даму 
бағдарламасы аясында СҚО-да  4,5 миллиард  теңгеге 4 нысан салынды. 
Мыңдаған жұмыс орны ашылды.

 «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ жұмысшысы Нина Щербинина 
былай деді: «Зауытта ұзақ жылдардан бері жұмыс істеймін. Бұл сайлауда да 
дауысымды біздің Көшбасшымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа беремін. 
Өйткені Президентіміздің тарапынан үнемі қолдауды сезінеміз! Жұмысшылар 
Елбасына дауыс береді».

Келесі кездесу барысында облыстағы этномәдени бірлестіктердің өкілдері 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқының бірлігін нығайтудағы ерекше 
рөлін атап өтті.

«Қазақстан – біздің Отанымыз, біз туған жеріміздегі бейбітшілік үшін  
жауаптымыз. Біз – этномәдени бірлестіктердің өкілдері – Президентімізге 
бірлік пен ауызбіршілік, келісім мен достық үшін ризамыз. Мен балаларым мен 
немерелерімнің бейбітшілік пен келісім ордасында өмір сүргендерін қалаймын. 
Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс беремін!» – деп атап өтті 
«Қазақстанның орыстар қауымы» облыстық филиалының төрағасы Николай 
Авдеев.

РҚШ мүшелерінің СҚО-ға жасаған сапары «Молпродукт» зауытында 
аяқталды. Оның жұмыскері Диана Хайрулина кәсіпорынның 2009 жылы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауының арқасында құрылғанын атап өтті. 

ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҢ 
ОРНЫ БӨЛЕК

Кеше Қазақстан Коммунистік Халық партиясы атынан ҚР Президенттігіне 
кандидат Тұрғын Сыздықов Щучинск қаласындағы «ҚТЖ ҰК» АҚ локомотив 
депосы жұмысшыларымен кездесті. 

Кездесуді аймақтық штабтың жетекшісі, Ақмола облыстық комитеттің бірінші 
хатшысы Б. Мәжитов жүргізді.

Кездесу барысында кандидат Сыздықов өзінің сайлауалды тұғырнамасының 
басты бағыттарымен таныстырды:

«Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясы марксизм-ленинизм ғылымы 
мен идеяларына және қоғамдық дамудың материалистік теорияларына 
сүйеніп қызмет атқарады. Кездесу кезінде кандидат батыстық стандарттар мен 
тұтынушылық мәдениеттің теріс ықпалына тоқталып өтті.

«Батыс мәдениеті бұл үлгі аларлық қағидат емес, өйткені батыстық 
құндылықтар, шындығына келгенде жалған. Тұтынушылыққа деген бетбұрыс 
жастардың бағдарын өзгертеді. Бұл Батыста дүниеқоңыздық туғызып, 
материалдық қажеттілікті қанағаттандыруды өмірдің мәні деп қарастыратын 
құндылықтарды қалыптастыруда», – деп бастады өз сөзін ҚР Президенттігіне 
кандидат. 

Кандидат Т.Сыздықов «Бейбітшілік, адамгершілік, интернационализм – 
адам заттың бүгінгі даму кезеңінде басты құндылықтарға айналуда. Жасам-
паздық және толеранттылық құндылықтары даму мен прогрестің басты жолдары 
ретінде әлем сахналарынан көптеп айтылуда. Әлемдік саясат барлық елдердің 
адамзат үшін бейбітшілікке ынтымақтасуын алдыңғы қатарға қойып отыр» деген 
пікірін жеткізді.

Жақыныңа деген сүйіспеншілік – бұл анамыздың сүтімен берілген халқы-
мыздың дәстүрі. Тарихи қонақжайлылық, ілтипаттылық, отбасылық құндылықтар 
мен үлкендерге деген құрмет бізді бүкіл әлеммен байланыстыруға мүмкіндік 
береді. Мұның барлығы біздің жерімізде қалыптасқан сенім мен жасампаздықты 
мазмұнға толтырады. Сондықтан тұрақтылық пен өркендеу одан әрі терең 
мағынаға және мазмұнға ие болады.

 

ҮГІТ ЖҰМЫСТАРЫ 
ҮЗДІКСІЗ ЖҮРГІЗІЛУДЕ 
Кеше ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовтың облыстық сайлауалды 

штабтары атқарылып жатқан жұмыстары туралы есеп берді.
«26 наурыздан бері облыстық сайлауалды штабы ҚР Президенттігіне үміткер 

Тұрғын Сыздықовты қолдауға бағытталған шаралар өткізілуде», – деп мәлім 
етті партияның Қызылорда облысы бойынша облыстық комитетінің жетекшісі 
Т.Телеубаев. 

Оның айтуынша, Т.Сыздықовтың сайлауалды баяндамаларында ерекше 
орын ғасырлар бойы қалыптасқан, халықтар мен ұлттар арасындағы бейбітшілік 
пен келісімділікті қамтамасыз ететін жалпы адамдық құндылықтарға арналған. 
Қоғамдық идеалдарды батыстық тұтынушылық стандарттардың алмастыруы 
жастарды «тоғышар тұтынушыға» айналдыруы мүмкін. 

Т.Телеубаев үгіт-насихат науқаны кезінде партияның басты назары батыстық 
мәдениет пен құндылықтардың кері әсеріне бөлініп отырғанын мәлім етті.

Павлодар облыстық комитет жетекшісі Г.Нұғманова да ҚКХП ұсынған ҚР 
Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовтың сайлауалды науқанының жоспарына 
сәйкес, сайлаушылар арасында үгіт-насихат жұмыстары қарқынды жүріп 
жатқанын айтып өтті. Үгіт-насихат жұмыстары штаттық жоспарға сәйкес, 
ешқандай кедергілерсіз өтуде.  

Сонымен қатар Г.Нұғманова Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды тұғыр-
намасының тезистерін назардан тыс қалдырған жоқ. 

ШТАБТАР ЖҰМЫСЫНА 
БАҒА БЕРІЛДІ
 

Кеше Астанада Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайыновтың аймақтық сайлауалды штабтары жетекшілерінің слеті өтті. Іс-
шараға Президенттікке кандидат Ә.Құсайыновтың барлық аймақтық сайлауалды 
штабтарының жетекшілері мен сенімді өкілдері қатысты.

Шараны Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттың республикалық 
сайлауалды штабы аймақтарда жүргізілген насихат жұмыстарының алдын 
ала қорытындысын шығару үшін ұйымдастырған болатын. Слет барысында 
Ә.Құсайынов шара қатысушыларына өңірлерде жүргізген жұмыстары жайлы 
және  жоспары туралы баяндап берді. Әбілғазы Құсайынов белсенді үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізіп, сайлаушылармен жоғары деңгейде кездесулер 
ұйымдастырғаны үшін аймақтық сайлауалды штабтардың жетекшілері мен сенімді 
өкілдеріне алғысын білдірді.

– «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңында 
бекітілген уақыт аралығында сіздердің қолдауыңызбен өз кандидатурамның 
үлесіне 132 мың дауыс жинап, тіркеуден сәтті өттім. Осы уақыттан бері 
ұйымдастырушылық жұмыстар қызу басталып, демалысқа да, мерекеге де 
қарамастан бірде-бір рет бәсеңсіген емес. Жолдың жартысынан көп бөлігін артқа 
тастадық, енді «сағаттарымызды теңестіріп», үгіт-насихат науқанының қалған 
уақытында атқарар жұмысымызды одан әрі жетілдіру үшін ескертулеріңіз бен 
ұсыныстарыңызды тыңдауға әзірмін, – деді Ә.Құсайынов.

Іс-шара барысында республикалық және аймақтық сайлауалды штабтардың 
жетекшілері баяндама жасады. Республикалық штаб жетекшісі Р.Жоламан ҚР 
Президенттігіне кандидат Ә.Құсайыновтың сенімді тұлғаларының белсенді 
жұмысына өз бағасын берді.

Сондай-ақ, Р.Жоламан аймақтардағы штабтардың жұмыс нәтижесін көрсететін 
кейбір сандарды мысалға келтіріп өтті.

Р.Жоламанның айтуынша, үгіт-насихат науқаны кезінде республика 
бойынша кандидаттың 36 билборды орнатылып, 25 мың плакаты ілінді, 10 мың 
бағдарламасы таратылды. Телеарналарда екі насихат ролигі көрсетіліп, 7 аймақта 
сайлаушылармен 18 кездесу ұйымдастырылды. Сонымен қатар 214 адамнан 
құралған сенімді өкілдер командасы құрылды.

Сөзін қорытындылай келе, Р.Жоламан алдағы уақытқа жоспарланған 
міндеттерді айқындап берді.

Сонымен қатар слетте кандидаттың Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, 
Қарағанды және Қостанай облыстарындағы сайлауалды штабтарының жетекшілері 
сөз алды.

Аймақтық сайлауалды штаб жетекшілерінің айтуынша, кандидат аймақтарда 
сайлаушылармен, жұмысшылар ұжымымен бірқатар кездесулер өткізіп, өз 
сайлауалды тұғырнамасына қатысты сұрақтарына жауап берді.

«Солтүстік Қазақстан облысында кандидат жұмысшылар ұжымымен үш 
кездесу өткізіп, онда экология және өнеркәсіптік қауіпсіздік тақырыптарына 
қатысты біраз күрделі әрі өзекті мәселелер көтерді. Атап айтқанда, Ә.Құсайынов 
«СевКазЭнерго» кәсіпорнының, «Қызылжар су» коммуналдық мекемесінің 
жұмысшы ұжымымен кездесті. Кездесуде сайлаушылар кандидаттың сайлауалды 
тұғырнамасының негізгі бағыттарымен танысты.

Сонымен қатар Әбілғазы Құсайынов аймақтағы штаб жұмысымен танысып, 
бірқатар тапсырмалар берді», – деді СҚО-дағы сайлауалды штабының жетекшісі 
Ольга Клишина.

«Қостанай облысында кандидат жергілікті жұртшылықпен кездесті. Кездесуге 
келгендер Ә.Құсайыновқа сайлауалды тұғырнамасына қатысты сұрақтар қойып, 
оған нақты әрі толымды жауап алды. Облыста жұмыс жалғасып жатыр», – деп атап 
өтті Қостанай аймақтық штабының жетекшісі Бауыржан Тибеев.

Қарағанды облысындағы аймақтық штаб жетекшісі Гүлжан Ақжолова да 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Ә.Құсайыновтың сенімді 
өкілдерінің белсенді жұмысын ерекше атап өтті.

«Біздің өңірде кандидатымыздың сайлаушылармен жеке кездесуі 
жоспарланбаған, соған қарамастан сенімді өкілдері оның сайлауалды тұғырнамасын 
түсіндіру бойынша белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Аймақтық штаб жұмысының 
қарқыны да жоғары. Барлық қажетті материалдар қолымызда бар. Жалпы, 
облыстың барлық аудандарындағы кандидаттың сенімді өкілдері сайлаушылармен 
жұмысын тиісті деңгейде атқарып жатыр», – деп атап өтті Гүлжан Ақжолова.

Іс-шара барысында аймақтық штабтар өзара тәжірибе алмасып, кездесуге 
қатысушылардың сауалдарына республикалық штабтың заңгерлері мен есепшілері 
жауап берді.

САЙЛАУ – 2015

КЕЛЕШЕККЕ НЫҚ ҚАДАМ
Күн санап Қазақстан Республикасы Президентін сай

лау сәті жақындап келеді. Бұл сайлауға бәріміз біркісі дей 
қатысып, өзіміз таңдаған кандидатқа дауыс берсек, елі
міздің болашағы жарқын,  экономикалық дамуы қарқын
ды болары, халқының әлеуметтік жағдайы жақсарары 
хақ. 

Президенттік сайлау өткізу – ел мүддесі үшін маңызды 
да  жауапты шешім. Бұл қадам еліміздің кемел келешегі мен 
баянды болашағын қалыптастыру жолында халқымыздың 
бірлігін арттырып, біртұтастығын  нақтылайтын кезең болып 
табылады. Жүзден астам ұлттар мен ұлыстар арасындағы 
татулық пен бірлікті, ынтымақ пен достықты нығайта отырып, 
кемел келешекке нық қадам  жасауға негіз қалайды. Тарихи 
Отанымыздың өткенін сараласақ, Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында ел басынан көптеген  қиындықтар өтті. Мәселен, 
зауыт-фабрикалар жабылып, ірі кәсіпорындар орны толмас 
шығынға ұшырады, құрылыс жұмыстары тоқтады. Солай 
болғанымен де  халық мойымады. Ертеңге деген сенімін 
жоғалтпай, еңбек ете білді. Көшін жүре түзеген Қазақ елі 
қазір әлем назарында. Алға қойған нақты  бағдарламалары, 
оны жүзеге асыратын еңбекшіл халқы бар ел ешқашан кері 
кетпейді. 

Өркениетті елдерге қарап даму сатысын нақтылап 
алған Қазақстанның алар асулары бұдан да биік, бұдан да 
күрделі бола берері хақ. Алдағы арайлы күндерге қол созған 
мемлекетіміздің өзге елдермен терезесі теңеліп, мәртебесі 
артсын десек,  әрбір сайлаушы сайлау күні  өз таңдауын жасауы 
тиіс. Сонымен қатар өз таныстары мен отбасы мүшелерінің, 
ағайын-туысының,  көрші-көлемінің сайлауға қатысуына мұ-
рын дық болғаны да абзал.

Зафура ЕРНАЗАРОВА,
“Бегім ана” балабақшасының

меңгерушісі. 

КЕЛЕР КҮННЕН 
ҮМІТ КӨП
Осыдан жиырма төрт жыл бұ-

рын еркіндік алған Қазақстан қазір 
әлеуметтік-экономикалық дамудың 
та бысты көрсеткішіне, бейбітшілік 
пен ынтымақ, бірліктің нағыз үлгі сіне 
айналды. Әрине, бұл жетістік оңай-
лықпен келген жоқ. Болашақты қапысыз 
бағдарлаудың арқасында бүгінгі биік-
ті бағындырдық. Мысалы, ширек ға-
сыр да өзім қызмет ететін теміржол 
саласы айтарлықтай өркендеді. Жолдар 
салынып, тұтас стансалар бой түзеді. 
Мамандарға баспана берілуде. Қай 
салада да осындай серпінді тірлік бар.

Бүгінде қазақ елін танымайтын ел 
кемде-кем деп толықтай айта аламыз. 
Тез қарыштап, дамып келе жатқан 
жас мемлекетке қызығушылықпен 
қарайтындардың қатары артуда. Аз 
уақыттың ішінде көптеген жетіс тік-
терге қол жеткізіп, мықты елге ай нал-
ды. Біз бұны мақтан тұтамыз. 

Сондықтан да болашағымыз үшін 
жауапкершілік жүгін шынайы арқа-
лап, әрбір қызылордалық  сайлау күні 
өз учаскесіне барып дауыс береді деп 
ойлаймын. 

Ақкенже СҮНДЕТОВА,
«ТұлпарТрансСервис» ЖШС 

мекемесінің технологы.

АЗАМАТТЫҚ БОРЫШЫМЫЗҒА 
АДАЛ БОЛАЙЫҚ
Еліміз үшін ең маңызды болып табылатын саяси оқиға – 

Қазақстан Республикасы Президентін сайлау күні де жақын 
қалды.  Бұл сайлау халқымызды жарқын болашаққа бастайтын 
нық қадам болмақ. Сондықтан барша қызылордалықтарды 
26 сәуірде өтетін Президент сайлауына біркісідей қатысып, 
кемел келешекке жетелейтін жарқын жолды бірге таңдауға 
шақырамын. 

Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар ішінде қаншама қиын-
қыстау кезеңдерден дес бермей, өзіндік өсіп-өркендеу жолынан 
өтті. Десек те, елімізді мекендеген бірнеше ұлттар мен ұлыстардың 
бірлігі мен татулығының және экономикалық өсуіміздің арқасында 
мемлекетіміз төрткүл дүниеге танылып, бұрын-соңды болмаған 
жетістіктерге қол жеткізді. Бүгінде Қазақстан саяси тұрақтылығы 
қалыптасқан, бейбітшіліктің бесігінде тербелген ел ретінде 
мойындалды. Еліміздің қай саласын алсақ та, ауыз толтырып 
айтатын табыстарымыз баршылық. Бір ғана медицина саласының 
өзінде аз ғана уақыт ішінде ауқымды жұмыстар атқарылып, 
қазақстандықтардың денсаулығын қорғауда табанды жетістіктерге 
жеттік. Соның ішінде біздің Сыр өңірінде де елеулі істер көп-
ақ. Мәселен, облыста алғаш рет бүйрек ауыстыру отасы өте сәтті 
жасалғаны белгілі. Осының нәтижесінде Қызылорда облысы 
республикада ағза ауыстыру операциясы жасалатын төртінші 
облыстың қатарына енді. Мұның барлығы елдегі берекелі істердің, 
халқымыздың ынтымағының арқасында орын алып отырғаны 
белгілі. Осындай игі істер алдағы уақытта да жалғасын таба 
беретініне сенімдімін. Осы орайда ел тағдырын айшықтайтын 
саяси науқан – Президент сайлауына қатысу әрбір қазақстандықтың 
борышы деп білемін. Сондықтан әрбір саналы азамат өз борышына 
адалдық танытса деген тілегім бар.

Темірхан КӨРЕГЕНОВ,
 облыстық медицина қызметкерлері 

кәсіподақ ұйымының төрағасы.

Бұдан бұрын ұлттық кәсіби музыка 
өнерінің қарашаңырағы, дүниежүзілік 
және халықаралық байқаулардың лау ре-
аты, Қазақстанның еңбек сіңірген ұжы мы, 
«Халықтар достығы» орденді Құр ман-
ғазы атындағы Қазақ мемлекеттік ака-
демиялық халық аспаптары оркестрінің 
Сыр еліне гастрольдік сапары басталғанын 
хабарлаған болатынбыз. Осыған дейін 
Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш жә-
не Сырдария аудандарында өнер көр-
сет кен ұжым жексенбі күні облыс ор-
та лығының өнерсүйер қауымына арнап 
кон церт қойды. «Сыр елі – жыр елі» 
атты гастрольдік сапар Қазақ ханды ғы-
ның 550 жылдығы, Қазақстан халқы Ас-
самблеясының 20 жылдығы, Ұлы Же-
ңістің 70 жылдығы және «Байқоңыр» 
ға рыш кешенінің 60 жылдығына орай ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігі мен 
Қызылорда облысы әкімдігінің қолдауы-
мен ұйымдастырылған. 

Композитор Ахмет Жұбанов негізін 
қалаған оркестр қазақтың музыка өне-
рін күллі әлемге  танытып жүр. Дүние нің 
қай түкпіріне барса да, ондағы тал ғампаз 
көрермен оркестрдің орындау ше берлігіне 
орындарынан тік тұрып қол со ғады. 
Даланы дүбірлеткен күйлерді, әлемдік 
классикалық музыканың інжу-мар жан-
дарын төгілткен оркестрдің концерті өте 
жоғары деңгейде өтті.  Оркестрдің бас 
дирижері мемлекеттік «Дарын» Жастар 
сыйлығының иегері  Арман Жүдебаев, 

дирижерлер Қазақстанның Еңбек сіңір-
ген қайраткері Жанас Бекентұров, Мә де-
ниет қайраткері Жексен Айсынның бас-
қаруымен оркестр Құрманғазы, Тәттім бет, 
Дәулеткерей, Ықылас, Қазанғап, Дина 
сынды күй алыптарының мұраларын 
орын дады. Қобыздан төгілген Қорқыт күй-
лері ұлы ұзанның тыныс тапқан мекенінде 
ерекше ықыласқа ие болды. Сонымен бірге 
ұжым Штраус, Пуччини шығармаларынан, 
Шәмші, Әсет әндерінен шашу шашты.

Концертте Мемлекеттік «Дарын» 
Жастар сыйлығының иегері Батыржан 
Мықтыбаев, халықаралық және респуб-
ликалық конкурстардың лауреаттары  
Тор ғын Смайлова, Қадыршат Сәтбаев, 
Ар дақ Итекеева, Асыл Сәдуақасқызы 
өнер көрсетті. Шашубайдың әнін айтқан 
дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалиға көрермен 
«Молдабайдың әнін» қоса орындауға 
қолқа салды. Осы кеште Ерланның орын-
дауындағы Шегенің термесі де кө рермен 
ықыласына бөленді. 

Концерт соңында көрермендер өнер 
ұжымының бай репертуарына, орын-
даушылық шеберлігіне, ұлттық өнерді 
саф алтындай жарқыратқан жаңашыл дық-
тарына құрмет көрсетіп, ұзақ қол шапа-
лақтады. 

Оркестрдің гастрольдік сапары одан 
әрі Шиелі және Жаңақорған аудандарында 
жалғасады. 

М.МЕРЕЙ. 

СЫР БОЙЫН КҮЙ САЗЫ ТЕРБЕДІ
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3НАЗАР
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №876 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
09.04.2015 жылы № 4940 тіркелген

2015 жылға аудандар және 
Қызылорда қаласы бойынша 

субсидиялар көлемдері туралы
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік 

реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына және 
«Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң 
шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай материалдарының және 
көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-
материалдық құндылықтардың құнын және ауылшаруашылық дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру шығындарын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 мамырдағы №575 қаулысына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылға аудандар және Қызылорда 
қаласы бойынша  субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік алаңдарының 
болжамды құрылымына қарай) белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«17» наурыздағы №876 қаулысына қосымша

2015 жылға аудандар және Қызылорда қаласы бойынша (басым дақылдардың егістік 
алаңдарының болжамды құрылымына қарай) субсидиялар көлемдері 

Аудандар (қала) Субсидия көлемі, мың теңге
Жаңақорған 479 194
Шиелі 327 974
Сырдария 532 345
Жалағаш 536 027
Қармақшы 385 090

Қазалы 248 130

Арал 10 729
Қызылорда қаласы 82 275
Барлығы 2 601 764

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №894 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
14.04.2015 жылы № 4955 тіркелген

2015 жылға өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауылшаруашылық 
дақылдарын өңдеуге арналған 

гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) және 

биопрепараттардың құнын 
арзандатуға арналған субсидиялар 

көлемдері туралы
«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған 

гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын суб-
сидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 
мамырдағы № 573 қаулысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылға өсімдіктерді қорғау мақсатында 
ауылшаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға арналған  субсидия-
лар көлемдері (басым дақылдардың егістік алқаптардың болжамды құрылымына қарай) 
белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары  
С.С. Қожаниязовқа  жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2015 жылғы «31» наурыз №894 қаулысына қосымша   

 
2015 жылға өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық дақылдарын өңдеуге 

арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың 
құнын арзандатуға арналған  субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың егістік 

алқаптардың болжамды құрылымына қарай)

Аудандар (қала) Барлық егіс көлемі, гектар Барлық субсидия көлемі, мың 
теңге

Жаңақорған 29070 1 709 
Шиелі 24095 7 448 
Сырдария 29792 50 074
Жалағаш 30000 38 813
Қармақшы 19632 31 477
Қазалы 17600 12 488
Арал 749 1 653 
Қызылорда қаласы 7055 5 056
Барлығы 157993 148 718

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №879 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
14.04.2015 жылы № 4954 тіркелген

Білім беру ұйымының ішкі  
тәртіптемесінің  Үлгі қағидаларын 

бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем ле кеттік басқару және өзін-өзі 

басқару тура лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңына, «Білім 
туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса берiлiп отырған білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесінің Үлгі қағидалары  
бекiтiлсiн.

2. Осы  қаулының  орындалуын  бақылау Қызыл орда облысы әкімінің орынбасары 
Р.Кенжеханұлына жүктелсiн.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«17» наурыздағы № 879 қаулысымен бекітілген

Білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесінің Үлгі қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесінің Үлгі қағидалары (бұдан әрі - 
Үлгі қағидалар)  «Білім туралы» Қазақстан Республикасының  2007  жылғы  27 шілдедегі 
Заңының 6-бабына  сәйкес әзірленді және білім беру ұйымының ішкі тәртібінің қағидасын 
әзірлеу және бекіту үшін негіз болып табылады.

2. Үлгі қағидалар білім беру ұйымының ішкі тәртіп қағидаларын әзірлеу және 
бекіту кезінде бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету мақсатында әзірленген.

3. Білім  беру  ұйымының  қызмет  режимін  ескере отырып  (білім алушылар мен 
тәрбиеленушілердің тәулік бойы болуы, олардың белгілі бір уақытта ғана болуы, оқу 
сабақтарының ауысымдылығы және білім беру ұйымының өзге де жұмыс ерекшелігіне 
қарай) білім беру ұйымының әкімшілігі білім беру ұйымының педагог және өзге де 
қызметкерлердің жұмыс және демалыс уақытының режимін белгілейді.

4. Ішкі тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында білім беру ұйымының әкімшілігі білім 
беру ұйымының кызметкерлерінің, сонымен қатар, білім беру ұйымының білім алушылар 
мен тәрбиеленушілердің білім беру саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
және білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесінің Үлгі қағидалармен жүктелген міндеттерді 
сақтауын қамтамасыз етеді. 

2. Білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесі

5. Білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесі қағидаларында:
1) білім беру ұйымының әкімшілігі және педагогтарының білім алушылармен және 

тәрбиеленушілермен өзара қарым-қатынасы;
2) оқу-тәрбие процесіне қатысушылардың тәртібі;
3) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің білім алуы және өмірі мен денсаулығын 

сақтау, балалардың құқықтарын қорғау үшін жағдайлар;
4) білім беру ұйымдарының еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы жағдайлары;
5) білім беру ұйым қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
6) білім беру ұйымы жұмысының басталу және аяқталу уақыты, олардың 

арасындағы үзілістер;
7) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу сабақтарының ұзақтығы қамтылуы 

тиіс.
6. Білім беру ұйымының әкімшілігі қызметкерлердің, білім алушылар мен 

тәрбиеленушілердің, сонымен қатар, олардың ата-аналарының немесе заңды өкілдерінің 
Білім беру ұйымының ішкі тәртіптемесінің қағидаларына қолжетімділігін және таныс-
тыруды қамтамасыз етеді.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №878 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
14.04.2015 жылы № 4953 тіркелген

Орта  бiлiм  беру ұйымдарында 
психологиялық қызметтiң жұмыс 
iстеу Қағидаларын бекiту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және  өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  Заңына, «Білім 
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса берiлiп  отырған орта бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң 
жұмыс iстеу Қағидалары бекiтiлсiн.

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

3. Осы қаулы алғашқы  ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

Қызылорда облысының әкімі                                              Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«17» наурыз № 878 қаулысымен бекітілген

Орта бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң жұмыс iстеу Қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қағидалар орта бiлiм беру ұйымдарында психологиялық қызметтiң (бұдан 
әрi – Психологиялық қызмет) жұмысын реттейдi.

2. Психологиялық қызмет көрсету Қазақстан Республикасының Конституциясы,  
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдедегi «Бiлiм туралы» Заңы, Бала 
құқықтары туралы Конвенция, сондай-ақ, осы Қағидалар шеңберiнде жүзеге асырылады.

3. Психологиялық қызмет орта бiлiм беру ұйымдарының құрылымдық бөлiмшесi 
болып табылады.

4. Психологиялық қызметтiң құрылымы бiлiм беру ұйымдарының тұрпатына, 
түрiне және қажеттiлiгiне, сондай-ақ, педагог-психологтар штатының бiрлiк санына қарай 
айқындалады.

5. Психологиялық қызметтiң құжаттамасы:
1) орта бiлiм беру ұйымдарында Психологиялық қызметтiң жұмысын ұйымдастыру 

қағидаларын;
2) орта бiлiм беру ұйымының басшысымен бекiтiлген Психологиялық қызметтiң 

күнтiзбелiк жұмыс жоспарын;
3) аталған орта бiлiм беру ұйымдарының басшылары бекiткен психологиялық 

диагностикалау бағдарламаларын (бұдан әрi - психодиагностикалау), психологиялық 
тренингтердi дамыту және түзету жұмыстарын;

4) бiлiм беру саласындағы  психологиялық сабақтардың, тренингтердiң және басқа 
да психологиялық жұмыс түрлерiнiң әдiстемелiк әзiрлемелерiн;

5)  психодиагностикалық әдiстемелердiң деректер банкi мен тiзбесiн;
6) бiлiм алушылардың психологиялық дамуының жеке карталарын, топтық 

психологиялық портреттерiн;
7) психологиялық  тексерудiң  нәтижелерiн,  қорытындысы мен ұсынымдарын;
8) орта бiлiм беру ұйымы басшысының мөрiмен бекiтiлген Психологиялық қызметтiң 

жұмыс түрлерiн (психодиагностикалық, дамыту, түзету, ағартушылық, сараптамалық, 
әдiстемелiк жұмыстарды, жеке және топтық консультация беру, психологиялық қызметке 
сұраныс беру) есепке алуды тiркеу журналын;

9) белгiленген кезеңдерге (тоқсан, жартыжылдық, бiр жыл) берiлетiн Психологиялық 
қызметтiң жұмысы туралы талдамалық есептердi қамтиды.

6. Психологиялық қызметтiң бір жылғы жұмыс қорытындысы орта бiлiм беру 
ұйымдарының есептiк құжаттамаларында қамтылады.

2.Орта бiлiм беру ұйымдарындағы Психологиялық қызметтiң 
мақсаттары мен мiндеттерi

7. Психологиялық қызметтiң мақсаты - орта бiлiм беру ұйымдарында бiлiм 
алушылардың психологиялық денсаулығын сақтау, қолайлы  әлеуметтiк-психологиялық 
жағдай жасау және бiлiм беру үдерiсiне қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету.

8. Психологиялық қызметтiң мiндеттерi:
1) бiлiм алушылардың тұлғалық және зияткерлiк дамуына ықпал ету, өзiн-өзi 

тәрбиелеу және өзiн-өзi дамыту қабiлетiн қалыптастыру;
2)  бiлiм алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам дамуында олардың табысты 

әлеуметтенуiне психологиялық  жәрдем көрсету;
3)  тұлғасын психологиялық-педагогикалық зерделеу негiзiнде әрбiр бiлiм алушыға 

жеке тұрғыдан ықпал ету;
4) психологиялық диагностиканы жүргiзу және бiлiм алушылардың шығармашылық 

әлеуетiн дамыту;
5) психологиялық  қиыншылықтар  мен  бiлiм  алушылардың проблемаларын шешу 

бойынша психологиялық түзету жұмыстарын жүзеге асыру;
6) психологиялық  проблемаларды  шешуде  және  оқу-тәрбие жұмыстарының 

қолайлы әдiстерiн таңдауда ата-аналар мен педагогтарға консультациялық көмек көрсету;
7) бiлiм беру үдерiсi субъектiлерiнiң психологиялық-педагогикалық 

құзыреттiлiгiн көтеру.
9. Психологиялық қызмет өз қызметін психодиагностикалық, консультациялық, 

ағартушылық-профилактикалық, түзету-дамытушылық және әлеуметтiк-диспетчерлiк 
бағытта жүзеге асырады.

10. Психодиагностикалық бағыттар:
1)  бiлiм алушыларды психологиялық диагностикалау;
2)  бiлiм алушылардың  бейiмделуi,  дамуы мен әлеуметтенуi мақсатында оларды 

кешендi психологиялық тексеру;
3) бiлiм алушылардың қабiлеттiлiгi, қызығушылығы мен икемдiлiгiн психологиялық 

диагностикалау;
4) психологиялық   диагностиканың   қорытындысы  бойынша психологиялық 

тұжырымдар мен ұсыныстарды дайындауды қамтиды.
11. Консультациялық бағыттар:
1)  бiлiм алушыларға, ата-аналар мен педагогтарға олардың сұранысы бойынша 

консультация беру;
2)  бiлiм  алушыларға,  ата-аналар  мен  педагогтарға  жеке  тұлғалық, кәсiптiк 

өзiн-өзi айқындау проблемалары және айналасындағылармен өзара қарым-қатынастар 
бойынша жеке және топпен консультация жүргiзу;

3) күйзелiстiк, жанжалдық, қатты эмоционалды күйзелiстiк жағдайда болып 
табылатын бiлiм алушыларға психологиялық қолдау көрсету;

4) тұлғааралық және топаралық жанжалдарды шешуде делдалдық жұмыстарды 
ұйымдастыруды қамтиды.

12. Ағартушылық-профилактикалық бағыттар:
1) бiлiм алушылар мен педагогтардың өзiн-өзi айқындауына, кәсiптiк өсуiне ықпал 

ету;
2)  бiлiм алушылар бейiмсiздiгiнiң психологиялық алдын алу;

3)  педагогтарды аттестаттауды әлеуметтiк-психологиялық қолдау;
4) әдiстемелiк   бiрлестiктер  мен  педагогикалық  кеңестiң  және медициналық-

психологиялық-педагогикалық консилиумдарының жұмысына ықпал етуді қамтиды.
13. Түзету-дамытушылық бағыттар:
1)  жеке тұлғалық өсуге арналған тренингтер өткiзу;
2) бiлiм  алушылар  мен  педагогтардың тұлғалық, зияткерлiк, эмоционалды-

жiгерлiк, шығармашылық даму үйлесiмдiлiгi бойынша психологиялық түзету және дамыту 
сабақтарын ұйымдастыру;

3)  жанжалдық тұлғааралық қатынастарды түзетуді қамтиды.
14. Әлеуметтiк-диспетчерлiк бағыттар:
1) педагог-психологтың  және кең көлемде талап етiлетiн мамандардың кәсiптiк 

құзыреттiлiгi, функционалдық мiндеттерi шеңберiнен шығатын проблемаларды шешу 
бойынша (дәрігерлермен, дефектологтармен, логопедтермен, тифлопедагогтар және т.б.) 
аралас-мамандармен өзара іс-қимыл жүргiзу;

2) әлеуметтiк-медициналық-психологиялық қызметтер туралы деректер банкiн 
қалыптастыру;

3)  аралас-мамандармен  және  шұғыл  жағдайларда  көмек  көрсетуші мүдделi 
органдармен өзара iс-қимыл нәтижелерiнiң мониторингiн жүргiзуді қамтиды.

15. Психологиялық қызмет жеке және топтық негiзде бiлiм алушыларға және 
педагог қызметкерлерге жұмыстың диагоностикалық, дамытушылық, түзету және 
профилактикалық түрлерi кешенiн жүргiзу үшiн жекелеген орынжайда орналасқан және 
қажеттi жағдайлармен қамтамасыз етiлген педагог-психолог кабинетi базасында жұмыс 
iстейдi.

16. Психологиялық  қызметтiң жұмысын облыстық бiлiм басқармасы, аудандық, 
қалалық бiлiм бөлiмдерi үйлестiредi.

17. Психологиялық   қызметтiң   жұмысы   педагогикалық   және медициналық 
қызметкерлермен, оның iшiнде денсаулық сақтау жүйесiмен, қамқоршылық және 
қорғаншылық органдарымен, ата-аналар қоғамымен тығыз байланыста жүзеге асырылады.

18. Психологиялық  қызмет  әдiстемелiк орталықпен, психологиялық 
орталықтармен, тәжiрибелi психологтар кафедралары және қауымдастықтарымен, бiлiм 
бөлiмдерiнiң әдiстемелiк кабинеттерiмен өзара әрекеттеседi.

19. Педагог-психолог өз қызметiнде:
1)  осы Қағидаларды басшылыққа алады;
2) өзiнiң кәсiби құзыреттiлiгi және бiлiктiлiк талаптары шеңберiнде шешiм 

қабылдайды;
3) жалпы  психологияны,  педагогикалық психология  мен  жалпы педагогиканы, жеке 

тұлға психологиясы және дифференциалды психология, балалар және жас ерекшелiктiк 
психология, әлеуметтiк психология, медициналық психологияны, психодиагностика, 
психологиялық консультация берудi және әлеуметтiк, практикалық және жас ерекшелiктiк 
психология саласындағы психологиялық ғылымның жаңа жетiстiктерiн бiлуi қажет;

4) диагностикалық,  дамытушылық,  әлеуметтiк-психологиялық, психологиялық 
түзету және консультативтiк-профилактикалық жұмыстардың ғылыми-негiзделген 
әдiстемелерiн қолданады;

5) белсендi оқыту, әлеуметтiк-психологиялық байланыс тренингі  әдiстерiн, жеке 
және топтық кәсiптiк консультациялар берудiң, бiлiм алушылардың қалыпты дамуының 
диагностикасы мен түзетудiң заманауи әдiстерiн қолданады;

6) барлық оқу кезеңiнде бiлiм алушының жеке-психологиялық ерекшелектерiнiң 
психологиялық диагностикасын жоспарлайды;

7)  бiлiм алушылардың тұлғалық қалыптасуындағы және дамуындағы ақаулықты 
анықтайды;

8)  бiлiм алушыларға, педагогтарға, ата-аналарға жеке, кәсiптiк және басқа да 
мәселелердi шешуде психологиялық көмек және қолдау көрсетедi;

9)  күйзелiстiк, жанжалдық, қатты эмоционалды күйзелiстiк жағдайда болып 
табылатын педагогтарға, бiлiм алушыларға психологиялық көмек және қолдау көрсетудi 
жүзеге асырады;

10) бiлiм алушылардың бейәлеуметтiк әрекеттерiнiң алдын алады және оларды 
уақытылы түзетудi жүзеге асырады;

11)  өзiнiң кәсiптiк құзыреттiлiгiн және бiлiктiлiгiн арттырады;
12) тиiстi кәсiби даярлығы жоқ адамдардың бiлiм беру ұйымдарында психологиялық 

диагностика, психологиялық түзету жұмыстарын жүргiзуге жол бермейдi;
13) орта бiлiм  беру  ұйымының  әлеуметтiк  саласын үйлестiрудi қалыптастыру және 

әлеуметтiк бейiмсiздiктiң туындауының профилактикасы бойынша  алдын-алу шараларын 
жүзеге асырады;

14) зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-педагогикалық 
қорытындылар жасайды;

15) дамыту және түзету бағдарламаларын жоспарлауға және әзiрлеуге қатысады;
16) бiлiм алушылар, тәрбиеленушілер педагогикалық қызметкерлер мен ата-

аналар  (немесе оларды алмастыратын тұлғалар) арасында психологиялық мәдениеттi 
қалыптастырады;

17) бiлiм  алушылармен,  ата-аналармен  және педагогтармен психодиагностикалық, 
консультациялық, ағартушылық-профилиактикалық, түзету-дамытушылық және 
әлеуметтiк-диспетчерлiк жұмыстардың нысанын және әдiсiн таңдайды;

18)   оқу-тәрбие үдерiсiн ұйымдастыру бойынша құжаттамалармен, бiлiм 
алушылардың және  педагогтардың жеке iстерiмен танысады;

19)  түзету және дамытушылық бағдарламаларын және психологиялық жұмыстың 
жаңа әдiсiн жасауын талқылауға қатысады;

20) жоғары оқу орындарының психология кафедраларымен және тәжiрибелi 
психологтар қауымдастықтарымен байланысты қолдайды;

21) Психологиялық қызметтiң жұмысын жақсарту мәселесi бойынша бiлiм беру 
органдарына ұсыныстармен шығады;

22) пәндiк  кафедралардың  және   медициналық-психологиялық-педагогикалық 
консилиумның, педагогикалық және әдiстемелiк кеңестердiң жұмысына қатысады. 

20.  Орта бiлiм беру ұйымдарының педагог-психологының «Психология және 
педагогика» мамандығы бойынша жоғары кәсiби бiлiмi немесе «Практикалық психология» 
мамандығы бойынша қайта даярлаудың арнайы факультетiнде алынған қосымша бiлiмiмен 
педагогикалық бiлiмiнiң, «Психология» қосымша мамандығымен жоғары педагогикалық 
бiлiмi болу керек.

21. Лауазымдық   жалақы,   еңбек   демалысының   ұзақтығы, тарификацияланған 
педагогикалық жүктеме «Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгi 
штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестiрiлген адамдар лауазымдарының 
тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 
77 қаулысына сәйкес белгiленедi.

22. Педагог-психолог:
1) психологиялық  диагностикалау  нәтижелерiнiң  нақтылығын, пайдаланылған 

диагностикалық және түзетушiлiк әдiстердiң барабарлығын, ұсынымдар мен 
қорытындылар негiздiлiгiн, психологиялық ақпараттың құпиялылығын;

2)  Психологиялық  қызметтi есепке алу-есеп беру құжаттамаларының жүргiзiлуiн 
және сақталуын;

3)  кәсiптiк психологиялық этиканың сақталуын;
4) Психологиялық  қызметтiң  жұмысына  берiлген  материалды-техникалық 

құралдардың сақталуын қамтамасыз етедi.
23. Педагог-психолог  әкiмшiлiк  бағыт  бойынша  орта  бiлiм  беру ұйымының 

басшысына, кәсiптiк бағыты бойынша – аудандық,  қалалық білім бөлімдерінде және 
облыстық бiлiм басқармасында психологиялық қызметтiң жұмысына жетекшiлiк ететiн 
маманға бағынады.

3. Қорытынды ереже

24. Психологиялық қызметтiң жұмысын орта бiлiм беру ұйымының басшысы 
қамтамасыз етедi.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәслихаты сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтың алдын алу мен Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2005 жылғы 30 мамырдағы №1567 Жарлығымен бекітілген мемлекеттік қызметшілердің «Ар-намыс кодексінің» 
талаптарын жүзеге асыру мақсатында Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі № 1 ғимаратында «Қызылорда облыстық 
мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Азаматтардың өтінішін қабылдау жәшігі» орналасқандығын және 605401 нөмірі 
«сенім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін лауазымды 
адамның тегі, аты жөні

Азаматтарды қабылдайтын 
адамның лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні 
мен уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Әлназарова 
Ақмарал 

Шәріпбайқызы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы

сейсенбі
сағат  15.00-17.00

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 

көшесі, № 1

605401

Қосмамбет 
Мэлс Назарұлы

«Қызылорда облыстық 
мәслихат аппараты» ММ 

басшысы

бейсенбі сағат
15.00-17.00

Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс 

көшесі, № 1

605399

Осыдан 30-40 жыл бұрын ата- аналарға  қызылша, 
құрөзек, сал  ауруларының кауіптілігін түсіндірудің 
қажеті жоқ еді. Себебі, осы науқасқа шалдыққандар 
балалардың шетінеуі, бүгін ойнап жүрген сәбидің 
ертесіне аяғын баса алмай қалуы жиі кездесетін. 
Көпшілігі алдын ала екпе ектірудің арқасында ажал 
тырнағынан аман қалған. 

Көптеген жұқпалы аурулардың қоздырғыштарына 
адам ағзасы төтеп  тұра алады. Ауру қоздырғышы 
бүтін немесе жарақатталмаған тері, жоғарғы тыныс 
алу мүшелерінің кілегей  қабаттары арқылы денеге 
ене  алмайды, асқазанға түскен жағ дай да асқазан 
сөлінің әсерінен қоздырғыштар өледі. Кейбір 
жұқпалы аурулардан кейін  ағзада тұрақты, өмір 
бойы сақталатын иммунитет күші қалыптасса, 
кей ауруларда иммунитет әлсіз және ұзақ уақыт 
сақталмайтындығынан адам ауруға қайта-қайта  шал-
дығады. Әрине, әркімде ауырғаннан кейін қалып-
тасатын иммунитет күшімен шектелуге болады 
деген ой қалыптасуы мүмкін, алайда  ауру  асқынса, 
арты өлімге соқтырарын ұмытпайық. Мысалы, 
қы зылша ауруы құлақтың, өкпенің, кеңірдектің, 
брон хының, ми қабаттарының қабынуына әкеліп 
соқтырса, қызамық ауруы әсіресе жүкті әйелдер үшін  
қауіпті.  Себебі, вирус  қан арқылы нәрестеге жұғып, 
нәтижесінде әйелдер түсік тастап, өлі бала туып 
жата ды немесе бала соқыр, саңырау, жүрек немесе 
ақыл-ес кемістігімен  туылады. 

Эпидпаротит немесе шошқа мойын ауруы құлақ 
асты, сілекей бездерінің ісінуінің салдарынан нау-
қастың бет пішінің өзгеруіне, бедеулікке, менингит 
ауруына, саңырау болып қалуына әкелсе, сал ауруы  
адамды мүгедек қылады.

Ауа арқылы таралатын, балалар жиі шалдығатын  
көкжөтел  жұқпалы ауруы алғашында қарапайым 
салқын тию ауруына тән белгілерімен басталады, 
дене қызуының көтерілуі, мұрынның бітелуі, жөтел 
жиі болады.   Жөтел түрінде бірте- бірте күшейіп, ауа 
жетіспеушілігіне,  өкпенің (пневмония), бас миының 
қабынуына  әкеліп соғады. 

Сіріспе ауруы адамнан адамға жұқпайды, алайда 
әр түрлі дәрежелі үсікке, күйікке шалдыққанда, 
антисанитарлық жағдайда туу, аборт жасау кезін де, 
жануарлар тістегенде,  яғни   тері қабаты  жарақат-
тан ғанда ауру қоздырғышы ағзаға енеді. Сіріспеде 
жарақаттың көлемі аса маңызды рольді атқармайды, 
кішкене жарақат арқылы ауру қоздырғышының  лас-

танған затпен жұғуының  өзі  жеткілікті.  
Құрөзек ауруы кең таралған, ауыр ағымдағы ауа 

арқылы жөтелгенде, түшкіргенде жұғатын  жұқпалы 
ауру. Басында баспа ауруы (ангина)  секілді,  жалпы 
әлсіздік, дене қызуының көтерілуі, жұтынғанда 
ауырсыну белгілері байқалады. Өзге ауруларға 
қарағанда жүрек, тыныс алу мүшелерінің және көк 
етінің  бұлшық еттерінің, таңдай, бет, мойын дене 
және аяқ қол бұлшық еттерінің параличі қауіпті. 

Әр елдің өзінің Ұлттық алдын ала егу кестесі 
бар, біздің елімізде  жұқпалы аурудың 15 түріне 
қарсы (қызылша, қызамық, шошқа мойын, вирусты 
гепатит А және В түрлеріне қарсы, құрөзек, сіріспе, 
көкжөтел, сал ауруы, гемофильді инфекция, 
пневмококкты инфекция, тұмау, құтыру,туберкуллез, 
оба) екпелер тегін  жүргізіледі. Алдын ала екпелерді 
арнайы оқытылған медициналық маман тек жұқпалы 
ауруларға қарсы жүргізілуге рұқсат берілген  егу 
бөлмелерінде жүргізеді. Кейінгі уақытта дін жолына 
түскен азаматтар арасында пайдаланып жатқан 
вакциналар харамға санап, алдын ала егулерден бас 
тарту жағдайлары жиілеуде. Бұл жерде маман ретінде 
айтатыным, пайдаланылып отырған вакцина –белгілі 
бір жұқпалы аурулардың өлі немесе әлсіретілген  
қоздырғыш микроорганизімдерінен  жасалады, 
олардың шығарылу тәртібіне   қатаң талап қойылып, 
оның зиянсыздығына, қауіпсіздігіне және тиімділігіне  
зертханалық, клиникалық тексерулер өткізіледі.

Егуден бас тарту арқылы жұқпалы  ауруды 
таңдағанын әркім түсінуі керек. 

Сіздің балаңыздың денсаулығы Сіздің 
қолыңызда.

Балаңыздың жұқпалы ауруларға қарсы  уақытылы 
егілуіне және біздің еліміздің сау азаматы болып 
өсуіне атсалысыңыз! 

2015 жылдың сәуір айының 20-25 жұлдызы 
аралығында «Алдын алу, қорғау, иммундау!» ұраны-
мен өткізілетін  иммундау апталығына белсенді  
қатысуға шақырамыз. 

Жұқпалы ауруларға қарсы алдын ала екпелер  
бойынша туындаған  сұрақтарға байланысты 8 (724 
2)  40-04-51  (ішкі нөмір 3016);  23-81-48;  23-81-49 
телефон нөмірлеріне хабарласуға болады. 

А.ИДРИСОВА, 
ОТҚҚД жұқпалы және паразитарлық 

ауруларға эпидқадағалау бөлім басшысы. 

Екпе ектіріп, аурудың алдын ал

Қызылорда қаласы бойынша мемле кеттік кірістер басқармасының 
ұйым дас тыруымен «Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!» акциясы 
(бұдан әрі – акция) басталды. Акция 2015 жылдың 1 сәуірі мен 30 
қарашасы аралығында өткізілетін жалпы республикалық іс-шараның 
аясын да өткізілуде.  

Акцияның негізгі мақсаты:
- азаматтардың белсенділігін және халықтың салықтық 

мәдениетін көтеру;
- халықтың ақшалай есеп айрысулар барысында бақылау-касса 

машиналарын қолданудың әлеуметтік-экономикалық ма ңызы жөнінде 
қоғамдық пікір қалып тастыру;

- азаматтарды тұтынушы ретінде өз құқын қорғай білу мәдениетіне 
тәрбиелеу;

- Қазақстан Республикасы заңдылығы бойынша салық 
төлеушілерді және қо ғамды бақылау-касса машиналарын пайда лану 
талап етілетіндігін ақпараттандыру;

- бақылау-касса машинаны қолдану арқылы салық төлеушілер 
арасында салық тәртібін талап ету негізінде бюджетке салық түсімдерін 
көбейту;

- көлеңкелі экономиканың көлемін қысқарту;
- кәсіпкерлер арасында шынайы бәсекені ынталандыру.
Акция өту барысында желтоқсан айына дейін ай сайын қала 

қонақтарымен тұрғындары арасында құнды сыйлықтар ойнатылуы 

жоспарланған. Ол үшін сауда нүктелерінде сатып алынған тауарлардың 
чектерін жинақтап қалада орналасқан «Бинго» лотерея дүңгершектеріне 
өткізіп, орнына ойынға қатысуға купондар алу керек. Бұл ретте жеке 
тұлғалардың жинақ тап өткізген он чегіне бір ойын купоны беріледі.    

Аталынған акцияға мемлекеттік кіріс тер органы қызметкерлерімен 
қатар заңды және жеке тұлғалар – кәсіпкерлер өздерінің атына тіркелген 
бақылау-касса машинаның чектері бойынша қатысуға құқы жоқ.

Сауда жасаушы нүктелердің тұтынушыға бақылау-касса 
машинасынан чек бермеу фактілері бойынша Қызыл орда қаласы 
бойынша мемлекеттік кіріс тер басқармасының 30-18-53 «Сенім 
телефоны» арқылы хабарласуға болады.  

Акция үш кезең бойынша өтеді:
- бірінші кезең қалалық деңгейде ай сайын 1-5 аралығында.
- екінші кезең облыстық деңгейде, республикалық маңызы бар 

қалаларда ай сайын 6-8 аралығында;
- үшінші кезең немесе қорытынды ке зең республикалық деңгейде 

2015 жыл дың 9-шы желтоқсанында Астана қала сында өткізіледі.
Қызылорда қаласы бойынша Мем ле кеттік кірістер басқармасы 

қала қонақ тарымен тұрғындарын акцияға белсене қатысуға шақырады.          

Ж. БАБАСОВ,
Қызылорда қаласы бойынша 

мемлекеттік кірістер басқармасының  бөлім басшысы.    

«Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!»
 акциясы басталды

Әр Жеңіс мерекесін Сыр 
бойына белгілі азаматтардың 
бірі Мұхтар Көзейбаев та ерек
ше толқыныспен қарсы ала ды. 
Өйткені әкесі Әлиакбар Кө
зейбаев соғыс майдангері, Бер
линдегі Рейхстагқа ту тіккен Ра
қымжан Қошқарбаевтың қару ла
сы.

Әлекең 1910 жылы Сырдария 
ауданына қарасты Айдарлы 
ауылында дүние есігін ашады. 
Қарапайым егінші болған 
ол 1942 жылы өз өтінішімен 
Отан қорғауға аттанады. Сол 
кездегі 45 миллиметрлік зең
бі  рекшілер даярлайтын курс
тан өтіп, алғашқы әскери ма
ман ретінде майданның алғы 
шебіне жіберіледі. 19421946 
жылдары қан майданда болып, 
толарсақтан саз, тобықтан қан кешкен Әлекең 
Латвия, Литваны, Польшаны азат етуге қаты
сып, Берлинді алудағы кескілескен ұрыста Ра
қымжан Қошқарбаевтың Рейхстагта Жеңіс туын 
желбіретуіне жол ашады.

Әлекең ең алғашқы шайқасындаақ батыр
лық дәрежесін алатындай ерлік жасаған. Жау 
танкілері бекіністі байқап қалып, үстіүстіне 
оқ жаудырады. Бүкіл полк жауынгерлері жау 
қоршауында. Төрт күнге созылған арпалыста 
жүздеген жауынгерлер оққа ұшып, саусақпен 
санарлықтай азаматтардың ғана қарша бораған 
оқтарға төтеп беруіне тура келеді. Беліне бір 
бума граната байлаған Әлиакбар немістің 
тажал танкісіне қасқая қарсы тұрып, отқа орап, 
қара түтінін будақтатады. Арпалыста немістің 
шенді офицерін қолға түсіреді. Осы ерлігі үшін 
“Ерлігі үшін” медалімен марапатталады.

Рейхстагтың жанындағы ені тар, ағысы қат
ты Шпрей өзенінің “Молотке” көпірін алу оңайға 
түскен жоқ. Өзеннің арғы бетіндегі биік үйлерге 
орналасқан жау әскерлері тере зе лерден оқ 
жаудыруда. Ұрыс ұзақ уақытқа созылған. 
Ақырында зеңбіректердің тегеурінді дүмпуімен 
“Молотке” көпірі алынады. Рейхстаг қол созым 
жерде. Десе де, оқ нөсері жаңбырша жауып тұр. 
Қаншама рет қызыл туды алып шығып, алға 
жылжығанмен, бет қаратпас оқ бұрқасыннан 
амалсыз кері қайтуға тура келеді. Ту қадауға 
енді ұмтылған жауынгерді жау қалпақтай 
ұшырады. Осындай кескілескен сәтте көршілес 
674 полктың лейтенанты Рақымжан Қошқарбаев 
пен қатардағы жауынгер Булатов Кеңестер 
Одағының алқызыл жалауын Рейхстаг төбесіне 
желбірете қадайды. Дәл осы сәтте Әлекеңнің 
бөлімшесі Рейхстагтың түбіндегі жаудың соңғы 
тойтарысын таптап, жаныштап жатыр еді. Әрбір 
полк әр жерден өз туларын желбірете қадап 
жатты. Сол бір сәт Әлекең моншақтаған қуаныш 
жасына ерік берді. Бес жыл бойы тобықтан қан 
кешумен жүрген жауынгер үшін мұнан артық 
бақыт бар ма еді?І Туған жер, өскен орта, 
ағайынжекжат, бәрібәрі көз алдына қаздай 
тізіліп, көлбеңдей тұрып алды.

...Мұхтар менің қолыма сарғайған бір суретті 
ұсынды. Қарасам, арасында Әлекең бар бір топ 
жауынгерлер ортасында арқалы ақын Асқар 
Тоқмағанбетов отыр. Қанды майданға арнайы 
ат басын бұрған Асқар аға Әлекеңнің ерлігі 
жөнінде мол мағлұматтар алып, жерлесінің 
ерлігін жыр жолдарына арқау етеді. Әлекеңнің 
ерлігі жайлы очерк жазып, кезіндегі “Ленин жо
лы” газетіне жариялайды. Осылайша Әлекең 

ерлігімен халықтың жырына, елдің текті 
тұлғасына айналып, тарихтың төрінен орнықты 
орын алады. Арқалы ақынмен Асқармен сыйлас 
та сырлас болған Әлекең бір баласына Асқар 
есімін береді.

Жауынгерлік төсіне “Қызыл жұлдыз”, “Ұлы 
Отан соғысының І дәрежелі” ордендері мен 
ондаған медальдарды қадап, ІІ топтағы мүдегек 
болып 1946 жылы елге оралған Әлекең келе 
сала еңбекке араласады. Соғыста бір емес, 
үш рет ауыр жарақат алып, екі рет контузияға 

ұшырағанын елеген жоқ. 
Туған топырағын гүлдендіру 
үшін ересен еңбектің орасан 
үлгісін көрсетті. Еңбек жолын 
агрономдық мамандығынан 
бастады.

...Жатаған үйдің есігін кере 
ашып, ішке енген Әлекеңмен 
бірге суық ауа бу болып бұрқы
рай бөлмеге лап қояды. Сонда:

– Сенің егінің қыста да 
пісіп жатадыау, – дейді құдай 
қосқан қосағы Зағипа апай зілсіз 
әзілмен.

– Жазда жақсы өнім 
алуға диқан қауым қыста қам 
жасайтынын әлі де білмеуші 
ме едің? Наряд тым ұзаққа 
созылды. Бір құптарлығы, көң 

тасуға ертеңнен бастап техника мен жұмыс 
қолын беретін болды, – деген Әлекең неге 
кешіккенін жылы сөзбен жуыпшайып, жұбайы 
құйған қою шайды рахаттана ішіп отырады екен.

Әлекеңнің әрбір күні осылай жалғасып 
жататын. Ә.Көзейбаев 19511960 жылдары 
кезіндегі Киров, Айдарлы колхоздарында 
басқарма төрағасы, ал 19601968 жылдары 
байланыс бөлімінің меңгерушісі, дайындаушы, 
бағбан қызметтерін абыройлы атқарады. 1972 
жылы “Жетікөл” совхозының ұжымы Әлекеңді 
құрметпен еңбек демалысына шығарып салады. 
Бірақ, майдангер үшін бос отыру қылмыспен 
тең еді. Шаруашылық басшылығы соғыс және 
еңбек ардагерінің өтінішін қуана құп алып, 
көкөнісбақша өсірушілерге жетекшілік жасауды 
ұсынады. Өмірінің соңына дейін Әлекең егістік 
алқапты аялы алақанымен мәпелеумен өтеді.

Әлиакбар аға құдай қосқан қосағы Зағипа 
апай екеуі өмірге екі ұл, жеті қыз бала әкеліп, 
тәлімді тәрбие беріп, ұлағатты әулеттің өнегелі 
отбасы болады. “Әке көрген оқ жонар, ана 
көрген тон пішер” деп атам қазақ айтқандай, 
Марфуға, Камила, Асқар, Дариға, Мұхтар, 
Жанат, Сәуле, Ләззат, Ғалия есімді ұл
қыздарының бәрі дерлік жоғары білім алып, 
бүгінде егеменді еліміздің еңсесін тіктеуге 
өздерінің үлестерін қосумен келеді. Олар 
әкелерінің туған топырағы “Жетікөл” ауылының 
асыраушыларына да айналып отырған жайы 
бар. Төрт түлік мал өсіріп, егістік алқапты еңбек 
дүбіріне бөлеп, ауыл тұрғындары ғана емес, 
қала мен ауылдарын айнала қоныс тепкен елді 
мекен тұрғындарына да өз өнімдерін жеткізуде.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні сол, 
Отан үшін от кешкен Әлиакбар Көзейбаевтың 
есімін ұрпақтарға ұлағат ету – бізге парыз. 
Ә.Көзейбаев туралы деректер ҚР Орталық 
мұражайында сақтаулы екен. Онда Берлиндегі 
Рейхстагқа ту қадауға  қатысқаны үшін алған 
ал ғысы мен наградасы да бар. Жетікөл ауыл
ындағы орталық көшеге оның есімі берілген. 
“Ерлік ұмытылмайды” деген осы.

Берлинге барған жауынгер туралы жазбама 
Әлекеңнің жанжары Зағипа апамыздың 
“Қосағым, торқа болсын топырағың” деген жүрек 
жазбасының бір шумағымен нүкте қойғым бар.

...Әлеке, торқа болсын топырағың,
Аман болсын артыңда қалғандарың.
Жеті қыз, Асқар, Мұхтар, немерелер,
Шайқалтпас, берік ұстар шаңырағын.

Еркін ӘБІЛ.
Қызылорда қаласы.

БЕРЛИН ҮШІН
ШАЙҚАСҚА ҚАТЫСҚАН

ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қызылорда 
облысындағы Тәртіптік кеңесінің ке-
зекті отырысы өтіп, онда бес мәселе 
қаралды. 

Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе 
бойынша Жаңақорған аудандық жер 
қатынастары бөлімінің басшысы 
М.Мыр захановтың тәртіптік ісі тал-
қыланды. 

М.Мырзаханов 14.11.2014 жы-
лы өзінің қызметтік автокөлігін 
ал ко гольдік ішімдік ішіп, масаң 
күй де басқарған және әкімшілік по -
лиция бөлімшесінің жол-патру ль-
дік тобының әкімшілік шара кө ру 
жөніндегі инспекторымен ауызша 
ке лісімге келіп, өзі жасаған құ қық 
бұ зушылық туралы әрекеті бой ын -
ша жауапқа тарту мерзімінің өтуі-
не ықпал етіп, жауаптылықтан бо-
са тылуына әрекет жасаған. Осы 
әре кеті үшін жол полицейінің өзі 
қызметінен босатылды. Тәртіп тік ке-
ңес отырысында Мұхит Мырза ха нов 
тағылған айыпты мойындады. Осы 
орайда тәртіптік кеңес төрағасы Ма-
рат Оразәлі:

– «Бір құмалақ бір қарын май-
ды шірітеді» демекші, осындай аза-
мат тар мемлекеттік қызметші де ген 
атаққа кір келтіреді. Бір ғана бас-
шының ағаттығынан қаншама мем-
лекеттік қызметшінің абыройына 
нұқ сан келді. Күн-түн демей, халыққа 
қыз мет етіп жүрген қызметкерлердің 
еңбегіне көлеңке түсті,– деп өкінішін 
жеткізді.

Кеңес мүшелері мән-жайды ба-
ғам дай келе, Жаңақорған ауданы-
ның әкіміне ҚР мемлекеттік қызмет-
шілердің Ар-намыс кодексі мен «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы» заңды өрескел бұзғаны үшін 
М.Мырзахановты қызметінен босату 
жөнінде ұсыныс жолдайтын болды. 

Тәртіптік кеңес отырысында 
со нымен бірге, Шиелі ауданы, Сұ-
лу төбе ауылдық округінің әкімі 
Қ.Ма матовтың да тәртіптік ісі қа-
ралды. Ол Т.Махамбетов атындағы 
де малыс паркін абаттандыру жұ-
мыстарына өткізілген конкурс не-
гізінде әлеуетті өнім беруші  же-
ңімпаз компания тарапынан тех-
ни каларының бар болуы тура лы 
мәліметтері ұсынылмаған, білік-
тілік талаптарына сай келмесе де 
конкурстық комиссиямен «Югсан-
тех монтаж Строй» ЖШС-н бі лік-
тілік талаптарына сәйкес келеді деп 
тапқан. Шаруа аясында мемлекет 
қар  жысы талан-таражға түспеген. 
Осыны ескерген кеңес мүшелері оған 
қызметіне толық сәйкес еместігі ту-
ралы ескерту жазасын беруді ұсынды. 

Тәртіптік кеңесте, сондай-ақ, 
Сыр  дария ауданы Н.Ілиясов ауыл-
ының әкімі Г.Әділбаева мен Сырдария 
ау дандық тұрғын үй-коммуналдық 
ша руашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы Ж.Баджановқа қатысты екі 
бірдей тәртіптік іс қысқартылды. Бі-
ріне тұрғындар арызының уақытылы 
қанағаттандырылғаны сеп болса, 
екіншісіне тендерге бөлінген қаржы-
ның желге ұшпай, діттелген мақсатқа 
жұмсалғаны көмек болды. Тәртіптік 
кеңес төрағасы Марат Оразәлі екі 
мемлекеттік қызметшіге бұл жай 
алдағы уақытта сабақ болатынын 
ай тып, ендігі жерде бұл араға кел-
меулеріне тілектестігін білдірді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

КӨЛІКТІ “КӨҢІЛДІ”  ЖҮРГІЗІП,
ҚЫЗМЕТІНЕН КЕТПЕК

АУЫЛ МЕКТЕБІНДЕГІ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  БАЙҚАУ
Жуырда Иіркөл ауылындағы №106 орта мектебінде  

халық аралық  «PISA -2015» негізгі зерттеуі болып өтті. 
Оған мектебіміздегі 1999 жылы  дүниеге келген оқушылар 
қатысты. 

Зерттеудің негізгі мақсаты – жасөспірімдердің функционалдық 
сауаттылығын тексеру, логикалық ойлау қабілетін дамыту, танымдық 
дәрежесін арттырып, өмірге деген бейімділігін шыңдау, жеткіншектерге 
бағыт-бағдар беру. Зерттеу нәтижесін Астана қаласындағы «Ақпараттық-
талдау  орталығы» қызметкері Айгүл Есенғалиева, Қазалы аудандық білім 
бөлімінің әдіскері Гүлдана Сатова секілді білікті мамандар шығарды. 
Шара соңында зерттеуге қатысқан оқушыларға сертификат табыс етілді.  

Шырын НАУКЕБАЕВА, 
№ 106 орта мектеп директоры.

Қармақшы ауданы

А.Тоқмағамбетов атында ғы 
қа лалық мәдениет үйінде об лыс-
тық мәдениет, мұрағаттар және 
құ жаттама басқармасының ұйым-
дас тыруымен “Майданнан хат” ат-
ты облыстық жыршы-термешілер 
бай қауы өтті. Аталмыш шара Ұлы 
Же ңістің 70 жылдығына арналып 
отыр. 26 үміткер бақ сынасты. Жас 
жыраулар майдангерлердің соғыс 
ке зіндегі туған-туыстарына өлеңмен 
жаз ған хаттарын, көрермендерге 
жыр мен жеткізді. 

Жыршы-термешілер байқауына 
жырау Жұмабек Аққұлов, дәстүрлі 
әндерді орындаушы Шолпан Бәйім-
бетова және ҚР мәдениет қайраткері 
Жұлдызай Кәрібаева қазылық етті. 
Байқауда 42 шығарма орын далды.

– Қатысушылар барлық шығар-
ма ларды өте жоғары деңгейде орын-
дап шықты. Бүгінгі байқауда бұ-
рын айтылмаған Әбдіразақтың, 
Жа  қан шаның шығармалары сіз-
дер  дің алдарыңызда алғаш орын-

далып жатыр. Менің бүгінгі қазы-
лық еткендегі бір байқағаным – жас-
тардың жыр-термеге деген қызығу-
шылы ғының артқаны. Осындай жан-
ашыр жастар барда Сырдың мақам-
дары ешқашан ұмытылмайды, – деді 
қазылар алқасының мүшесі Жұмабек 
Аққұлов. 

Байқаудың соңында қазылар ал-
қасының шешімімен III орынды қы-
зылордалық Жарасқан Төлебай мен 
жаңақорғандық Ғалымжан Омаров 
иеленсе, II орынды Аралдан келген 
Ғанибек Өмірзақов пен Жалағаштың 
жас жырауы Нұрлан Нұрбаев жеңіп 
алды. I орын Әділхан Қуаңбаевқа 
табысталып, байқаудың бас жүлдесі 
қызылордалық Оразәлі Әлішбековқа 
бұйырды.  Басқа да қатысушы үміт-
кер лер облыстық мәдениет, мұра-
ғат тар және құжаттама басқар ма-
сы ның дайындаған арнайы алғыс 
хаттарымен марапатталды. 

 Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖАЗАМЫН АТА-АНАМА 
МАЙДАННАН ХАТ



Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.
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2015 жылдың 17 сәуірдегі  мүлікті жария етуге
байланысты есептіліктің қорытындысы

МӘРТЕБЕ

ТАНЫМ

ҚҰРМЕТ

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестік баспаханасының 
қойма меңгерушісі Қасымхан Қыдырбаевқа анасы

Қалбибі Үдербайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің ұжымы басқарма қызметкері Қазбекова Гүлнар 
Шәкірқызына інісі

Бауыржанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік 

қоғамының әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті Құмкөл МДАЦ 
сусыздандыру және тұзсыздандыру қондырғысының 5-разряд-
ты операторы Молдабеков Мақұлбек Оразбекұлына ағасы

Әмірбек Оразбекұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
қосын білдіреді.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ демеушілігімен қалалық кітапханалар 
жүйесінде Қазақ хандығының – 550, 
Ұлы Жеңістің – 70, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына орай 
байқаулар өткізілді.
1465 жылы Керей мен Жәнібектің Шу мен Та-

лас өзендерінің арасындағы аймаққа орналасып, 
қазақтың туын көкке көтергеніне биыл 550 жыл 
толады. 

Ел тарихты түгендейтін осы бастама аясында 
өткен «Бабалар салған сара жол» атты байқау ба-
рысында «Қазақ тарихы тереңнен сыр шертеді», 
«Бабалар сөзі», «Бабалар аманаты – бірлік», «Ту 
көтерген қазақ хандығы» атты кезеңдер бойын-
ша талапкерлер Қазақ хандығының құрылу тари-
хы, жоңғар шапқыншылығынан кең-байтақ жерді 
аман алып қалған хандар мен батырлар жайлы 
аңыз әңгімелер, шешендік  сөздерді мәнерлеп 
оқып, тарихи тұлғалар жайлы қойылым көрсетті. 

Отан үшін от кешкен майдангер ата-
ларымыздың ерлік істерін бүгінгі ұрпаққа өнеге 
тұту және оларды мәңгі есте сақтау, жастардың 
патриоттық сезімдерін қалыптастыру мақсатында 
өткізілген «Қаламымен қаруланған қайсар жау-

ынгерлер» атты байқау бары-
сында талапкерлер қазақтың 
көрнекті ақын-жазушылары, 
Ұлы Отан соғысының арда-
герлері Б.Мо мышұлы, Қ.Қай-
сенов, Ә.Нұршайықов, Ә.Шә-
ріпов, Қ.Исабаев, М.Ғаб   дуллин, 
І.Есен  берлин шығар ма ла ры-
нан көрініс көрсетіп, соғыс 
тақырыбына арналған монолог, 
өлең-жырларды оқыды.

Мемлекет басшысы кезекті 
Жолдауында «2015 жыл – 
ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі 
биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі бе-
лестер жылы» деп жариялады. Ұлтымыздың 
ұлылығын ұлықтайтын, ұлтаралық татулық пен 
тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына арналған 
«Қазақстан – достық мекені» атты байқауға 
қатысқан өзге ұлт өкілдері «Бірлігі жарасқан 
елдің ырысы мол», «Бір шаңырақ астындағы 
достық», «Ынтымақ, бірлік келісім – ең асыл 
бақыт ел үшін», «Қазақстан – достық мекені» 
кезеңдер бойынша өнерлерін көрсетті.

Қалалық кітапханалар жүйесі ұйымдастырған 
байқауларда виртуальды кітап көрмелері таныс-
тырылып, әдістеме нұсқаулық құралдар, буклет-
тер жасалды. 

 «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
демеушілік көрсеткен байқау барысында өнер 
көрсеткен жеңімпаздар және кәсіби шеберліктері 
үшін үздік танылған кітапхана қызметкерлері 
сыйлықтармен марапатталды.

Дастан ДЕМЕСБАЙ.
Суретті түсірген Андрей ТАЙГУНОВ.

ПІКІР БІЛДІРІҢІЗДЕР
 
Сот беделін көтеру, олардың жұмысындағы жариялылықты қамтамасыз 

ету мақсатында, Қызылорда облыстық соты судьялыққа үміткерлердің 
іскерлік, кәсіби, моральдық тұлғалық қасиеттерін неғұрлым терең зерттеп білу 
мақсатында тұрғындар назарына төмендегі мағлұматты ұсынады.

Осы азаматтар жөніндегі пікірлеріңізді, қосымша ақпараттарыңыз және 
мәліметтеріңіз болса, облыстық сотқа 21 сәуір 2015 жылға дейін жолдауларыңызға 
болады.

Қызылорда облыстық соты, Әйтеке би, 29 үй,
ф. 55-12-03, тел.: 55-12-08, 55-12-09.

Аймағымызда жыл сайын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылатын «Тазалық айлары» қарқынды 
түрде жүргізілуде. 

Елбасының Алаштың анасы деп атаған Сыр елі 
ажарланып, келбеттене түсуіне жағдай жасау әрбір 
тұрғынның міндеті болуға тиіс. Әрбір сырбойылық 
өзі тұрып жатқан мекеніне деген жауапкершілігін 
сезініп, жанашырлық танытып, айналасын тазалап, 
сенбіліктерге белсене қатысса әрбір аула, көше таза 
да көрікті болары сөзсіз.

Біз, азаматтық қоғам өкілдерін, үкіметтік емес 
ұйымдарды осы ортақ мақсат, міндет – Қызылорда 
облысын көркейтіп-көгалдандыру шараларының 

нәтижелі болуына ұйтқы болуға шақырамыз. 
Үкіметтік емес ұйымдар қай кезде де жалпыхалықтық 
істерден, ортақ міндеттерден шет тұрған емес. Тағы 
да ұйымшылдығымызды, бірлігімізді танытайық.

Біз үкіметтік емес ұйымдарды, азаматтық қоғам 
институттарын, аймақтың барлық тұрғындарын 
азаматтық, жауапкершілік, жанашырлық көрсетіп, 
Сырдың жерін, ортақ мекенімізді көркейтіп, 
тазалығын қамтамасыз етуге өз үлестерін қосып, 
сенбіліктерге белсене қатысуға шақырамыз.

«Қызылорда облысының
Азаматтық Альянсы» Қауымдастығы.

МЕРЕЙЛІ
БЕЛЕСТЕР ЖЫЛЫ

ҚАЗАҚ-ТҮРІК ЛИЦЕЙІ 6-СЫНЫП 
ОҚУШЫЛАРЫН ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫ 
АУДАН ОРТАЛЫҚТАРЫНДА ӨТЕТІНДІГІН 

ХАБАРЛАЙДЫ

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  «Қызылқия кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№129, 134, 209, 323, 521, 526, 527, 101, 
103, 135, 136, 137 ұңғымалардан аралық құбырлар тарту. Қызылқия 
кенішінің оңтүстік шығыс бөлігіндегі ТҚ-1 қондырғысындағы мани-
фольдты кеңейту. С-12 спутнигін орнату», «Қызылқия кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№129, 134, 209, 521, 526, 527 ұңғымаларды 
электрмен қамту» және «Қызылқия кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. 
Қызылқия  кенішіндегі №№129, 134, 209, 323, 521, 526, 527, 136, 
138, 137, 281, 258 ұңғымаларға және С-12, С-3 спутниктеріне бара-
тын кірме жолдар салу» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық пікірді 
тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек 
би к., 13 мекенжайында және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 

№212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес «Қызылқия кенішіндегі мұнай жи-
нау жүйесі. №№129, 134, 209, 323, 521, 526, 527, 101, 103, 135, 136, 
137 ұңғымалардан аралық құбырлар тарту. Қызылқия кенішінің 
оңтүстік шығыс бөлігіндегі ТҚ-1 қондырғысындағы манифольдты 
кеңейту. С-12 спутнигін орнату», «Қызылқия кенішіндегі мұнай 
жинау жүйесі. №№129, 134, 209, 521, 526, 527 ұңғымаларды элек-
трмен қамту» және «Қызылқия кенішіндегі мұнай жинау жүйесі 
Қызылқия  кенішіндегі №№129, 134, 209, 323, 521, 526, 527, 136, 
138, 137, 281, 258 ұңғымаларға және С-12, С-3 спутниктеріне бара-
тын кірме жолдар салу» жұмыс жобалары жөніндегі құжаттаманың 
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі Экологиялық 
реттеу, бақылау және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша экология департаментіне 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабар-
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Алтын дән ШЖҚ» ЖШС кезектен тыс жалпы жиналыс 

өтетінін барлық серіктестік қатысушыларына хабарлайды.
Күн тәртібінде: «Ақтөбе» ауылының серіктестікке 

қатысушыларының жер үлесінен шығу және бөлу туралы бер-
ген арыздарына сәйкес «Алтын дән ШЖҚ» ЖШС Жарғылық 
қорынан шығуы.

Жалпы жиналыс 2015 жылдың 6 мамырында сағат 10.00-де 
мына мекен-жайда өтеді: Қызылорда облысы, Жалағаш ауда-
ны, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №11 үй.

Егер кворум жиналмаған жағдайда жалпы жиналыс 2015 
жылдың 8 мамырына сағат 10.00-ге осы мекен-жайға қайта 
шақырылады.

№ Аты-жөні Жұмыс орны, қызметі
1 Абдраманова Айгуль 

Кенжебековна
 «EKEN SYNERGY» ЖШС заңгер-консультанты

2 Аблаева Айгуль 
Ауелбековна

Қызылорда қалалық мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе меңгерушісі

3 Жарылкасынова Зауре 
Турсынбаевна

Қызылорда облыстық сотының кеңсе меңгерушісі

4 Жумамуратов Азамат 
Аллабергенович

«Қызылорда облыстық соты кеңсесі» ММ басшысы

5 Исаханова Мадина 
Сабыровна

Қызылорда қалалық сотының судьясы

6 Каршыга Айгерим 
Алшериевна

Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының бас маманы

7 Кожантаев Шалхар 
Кенесбаевич

Қызылорда қалалық мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы

8 Миралиев Олжас 
Куандыкович

Қызылорда облысының қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының бас маманы-
сот отырысының хатшысы

9 Молдабекова Аида 
Джолдасбековна

Қызылорда қалалық сотының судьясы

10 Наримов Артур 
Зулхарнаевич

Жалағаш аудандық сотының төрағасы

11 Садуақасова Камшат 
Ашимқызы

Қызылорда қалалық сотының судьясы

12 Смат Ардақ Елтайқызы Уақытша жұмыссыз
13 Танатова Гульсим 

Ахметовна
Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

14 Төлеген Әділхан 
Нұрғалиұлы

Қызылорда қалалық мамандандырылған әкімшілік 
сотының бас маманы

15 Умарсирикова 
Салтанат Серикпаевна

Қызылорда облыстық соты кеңсесінің бас маманы-сот 
отырысының хатшысы 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Палманова Назира Тельманқызының атына М.Мәметова 

атындағы Қызылорда педагогикалық училищесін «Орта білім 
беретін мектептің бастауыш кластарында оқыту» мамандығы 
бойынша 28.06.1989 жылы бітіргені жөнінде берілген МТ-І 
№115499 дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ
/ЖЕЛІСІНЕН ҚОСУ/АҒЫТУ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ 

КЕЛІСІМ-ШАРТЫН ЖАСАУ ТУРАЛЫ

Қазіргі таңда «Энергосервис» ЕЖШС тұтынушыларды 
электр желісіне/желісінен қосу/ағыту қызметіне мұқтаж бо-
луына байланысты осы қызметпен айналысуға келісім-шартқа 
отыруға ниет білдірген және тиісті лицензиясы бар барлық 
кәсіпорындарды коммерциялық ұсыныстарын Қызылорда 
қаласы, Әуезов көшесі 19 мекен-жайына жолдауын сұраймыз, 
тел.: 26-34-22, 26-24-04, 8 747 347 83 83 (Ғалымжан).

«Энергосервис» ЕЖШС әкімшілігі.

Азаматтық қоғам өкілдері қала тұрғындарын Сыр елінің қала мен аудандарын көркейтуге, 
көгалдандыруға, тазалығын қамтамасыз етуге өз үлестерін қосып, сенбіліктерге белсене қатысуға 
шақырады

ҮНДЕУХIХ ғасырдың орта кезінде Сұлутөбенің 
түстігіндегі Келес деп аталатын жерден 
сағасын Сырдариядан алған Көксу өзегінің 
суы молынан ағып жатқан.  Бұл кезде осы 
аймақта қыпшақ ағайын қоныстанған еді. 
Патша өкіметінің бұрынғы  хандық билікті 
жойып, биліктің жаңа реформасы болыс, 
ауылнай институтын енгізген  кезі  бола-
тын.             

 Көксудағы су тасқындап, өзек арнасынан 
асып қаншама жерлерді  су шайып жататын-
ды. Ағайынның  ішінде қырға көшуге барлығы 
көлікті бола бермейтіні белгілі. Тың жатқан жер, 
мол ағынды су бар,енді  егіншілікпен айналасуды 
Келесбай ұлы Қамысбай әкеміз ұйымдастырады, 
көпшілік бұл кісінің бастамасын қолдайды. 
Бұрынғы су шайып кететін жерлерге бірнеше 
шақырымға созылған тоған соқтырады. Мұны 
жұртшылық «Қамысбай тоғаны» деп атап кетеді. 
Кейін арнаулы балық  аулайтын «Красный 
Октябрь» атты ұжымдық шаруашылық құрылады. 
Шаруашылық орталығы Сұлутөбе стансасында 
орналасқан. Көксу өзегі  бойында балық аулайтын 
бірнеше бригада ұйымдастырылады, соның бірі 
Ақтоған бөлімшесі болатын. Осы Ақтоған елді 
мекенінің аталуы Қамысбай соқтырған тоғанның 
атымен байланысты болатын. 

Көксу өзегінің екі жағы мыңдаған гектар алап-
ты алып жатқан көлдер тізбегі болды, бұл кол-
дерде балықтың өсімі ерекше еді. Сол балықты 
аулаудың әрекетіне кірісіп жіптен ау, қамыстан 
қаза тоқыды, бұрынғыдай қамыстан буылған салы 
ғана емес, тақтайдан қайық жасау да игеріледі, 
енді қайықпен көлдердің кез келген жеріне барып, 
балық аулау мүмкіндігі туды. Ауланған балық 
күнделікті  тұтынудан артылып қалатын болған. 
Балықты тірілей сақтаудың жолын Қамысбай 
әкеміз тапты, Қаражыңғыл деп аталатын үлкен 
көл бар, сол көлге сұғына еніп жатқан жал төбешік 
бар, сол төбенің баурайынан үлкен апан қаздырып, 
көлдің суымен кішкентай жалғастырып қойған. 
Ауланған балықты сол сулы апанға тірілей са-
лып қоятын болды, керек кезінде сүзгімен алып 
отырған. Мұны жұртшылық «Қамысбай садо-
гы» деп атап кеткен, садок – балықты тірілей 

сақтайтын сулы  орын, сол апанның қазіргі кезде 
орны жатыр.

Ауыл тұрғындарын игілікті істерге 
ұйымдастырып берекелі тіршіліктердің ұйытқысы 
болған Қамысбайды «Би ата» деп атап кеткен. 1929 
жылы басталған нәубеттен бас сауғалаған ағайын 
өзбек, қырғыз және тәжік елдеріне барып паналай-
ды. Қамысбайдың кіші ұлы Иманбектің көзі ашық, 
сауатының болуына сәйкес, Сұлутөбе стансасын-

да  ашылған ауылдық тұтынушылар кооперация-
сына жұмысқа орналасады.

Елде ұжымдастырудың (колхоздастыруды) 
аяқталуынан кейін көп ұзамай, ел ішінен «халық 
жауы» аталып айдауға кеткендер көбейе түсті. 
Елдің ішін үрей мен қорқыныш еңсе көтертпеді. 
Дегенмен, халық  осы ауыртпалықтың барлығына 
төзе білді. Біртіндеп есін жиып, қалыпты жағдайға 
келе бастағанда 1941 жылғы соғыстың басталуы, 
халықты тағы да дүрліктірді.  

Қамысбайдын үлкен ұлы ұзақ  жылғы 
науқастан 1941 жылы қайтыс болған. Одан үш ба-
ламен жұбайы қалды. Ортаншы ұлы Әбдір  Орал 
тауы төңірегіндегі зауыт жұмыстарына әкетіледі.  
Кіші ұлы Иманбек соғыс  басталған алғашқы 
айларда-ақ майданға аттандырылған. Одан бір 
қызы мен жұбайы қалған. Қарияның кемпірі мен 
жасөспірім қызы бар. Тек қана Иманбектің  жұбайы 
Патима сауда саласында еңбекке араласады. Үш 
үйлі жанды бір кісінің табысымен асырау мүмкін 
емес екені белгілі. Келіндері мен жасөспірімдерге 
станса төңірегінде  істейтін жұмыс көзі жоқ. 
Қамысбайдың жасы бұл кезде 78-ге келген. Бұл 
кісінің қолында күш көлігі – бір бас түйесі мен 
жарамды есегі бар еді. Соғыстан бұрынғы жыл-
дары жайлауға көшкен ағайындармен ілесіп 
қырға шығатын-ды. 1942 жылы күнкөріс жағдайы 
қиындай түсті. Сол қиыншылықтан шығатын жол-
ды қарастырған әкеміз, қырдағы «Ақ ши» деп ата-
латын жерден ши тартып әкелмекші болды. Ши 
Сыр бойындағы отырықшылар үшін ең керекті  
заты. Қазақтың көпшілігі қараша (киіз үй) үйсіз 
болмайтын. Сыр бойында ши өспейді. Шидің 
сыртқы қабығын аршып мың  данасын баулай-
ды. Бұны бір қанат деп атайтын. Бір қанат шидің 
құны бір бас тоқты не бір пұт (16 кг) астыққа 

бағаланатын.
Сұлутөбеден «Ақ шидің» арақашықтығы ша-

мамен 240-250 шақырымдай болады. Қазіргідей 
салынған төте жол жоқ. Қырды жаз жайлағандар-
дың сырға қайтқан кезі. Сол 1942 жылдың қазан 
айының аяғы кезінде бір немересі Бегалыны серік 
етіп, бірі есекке, бірі түйеге мініп, жолға шығады. 
Араға үш-төрт қонып, межелі «Ақ ши» жеріне 
жетеді. Азын-аулақ  тыныстай, тамақтанып ши 
тартуға кіріскенде милиция ұстап алады. Жедел 
тергеуге ала бастайды. Сұрағы «Соғыстан қашқан 
қашқындар қай жерде тығылып жүр? Олар неше 
адам, қандай, қанша қару-жарағы бар? Оларға 
қанша, қашан тамақ акеліп беріп тұрасыңдар?». 
Бұл кісілер қашқындар жайлы ешқандай хабары 
жоқ екендігін, күнкөрістің қамымен ши тартып 
қайтатындығын айтады. Берілген жауаптарына 
сенбейді. Ақырында бұларды тепкі мен соққының 
астына  алып қинайды.  Атасы мен немересі ши 
алып қайтпақ түгіл елге аман-сау жетуге зар бол-
ды. Сол зардаптың салдарынан төсекке таңылған 
әкеміз, қараша айының аяғына қарай көз жұмады. 

Соғысқа бастан-аяқ қатысқан кіші ұлы Иман-
бек  1946 жылдың соңында елге оралды. Ал 
Қамысбайдың үлкен қызы Жәміштің ұлы Кәкім 
Әбдіқадыров соғыстан елге аман-сау орал-
ды. Сол кездегі  аласапыран, екінші жағынан 
әскери қолбасшылықтың қателігінен бұл кісінің 
соғыстағы ерліктері дұрыс бағаланбай қалған. 
Шайқас кездеріндегі алған медальдары мен 
ордендерінің  реттілігі есептелініп, жіберілген 
қателік оң шешімін тапты. Нәтижесінде 
Әбдіқадыров Кәкімге Кеңес Одағының Баты-
ры атағы берілді. Қазіргі уақытта Қызылорда 
қаласындағы «Тағызым алаңында» гранитке  ойып 
жазылған белгісі облыстан шыққан 22 батырдың 
қатарын толықтырып тұр. Қанды шайқасты бас-
тан өткеріп, ерлік жасаған Әбдіқадыров Кәкімге 
Қызылорда қаласынан бір көшенің атауы 
бұйырмай тұрғаны өкініш тудырады.

Осылайша өмірден өткен Қамысбай әкеміздің 
үш ұл, үш қыздан ерген ұрпақтары 300-ге жетті. 
Бүгінгі таңда өз кіндігінен қалған ең кіші қызы 
Қызылорда қаласында тұрады. 

Осы айтылған ойлардың жарыққа шығуына 
түрткі болған Ұлы Жеңістің 70 жылдығы.  Тек 
бейбітшілік заман мен еркін еңбектің куәсі бола 
берейік. 

Жолдыбай НҰРЫМЖАНҰЛЫ, 
тыл және еңбек ардагері.   

ҚАМЫСБАЙ ТОҒАНЫ

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 271 1
Қармақшы ауданы 51 2

Жаңақорған ауданы 39 3
Шиелі ауданы 17 4

Жалағаш ауданы 14 5
Қазалы ауданы 14 5

Сырдария ауданы 11 6
Арал қаласы 9 7

Арал ауданы 6 8
Қазалы қаласы 0 9

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 бойынша байланыс
телефоны: 22-85-95, 21-28-91.

Қызылорда қала сын-
дағы Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әм бе бап ғылыми 
кітап ха наcында «Бейбіт 
өмір сый лаған Ұлы жеңіс!» 
атты әдеби-музыкалық 
кеш ұйымдастырылды. Бұл 
шара Ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына арналды.

Аталмыш іс-шараға арнайы 
шақырылған  соғыс ардагерлері – 
Тәнеш Оразов, Бөрібай Құлманов, 
Сәрсенбай Бақтыбаев ел басы-
на күн туған отты жылдарды еске 
түсіріп, қаһармандық көрсеткен 
майдандас ержүрек жауынгер-
лер туралы әңгімеледі. Облыстық 
ардагерлер кеңесі төрағасының 
орынбасары К.Ермағанбетова 
майдангерлерді мерекемен 
құттықтап, ескерткіш сыйлықтар 
табыс етті. 

М.Мәметова атындағы Қы -
зыл орда гуманитарлық кол-
лед жінің студенттері Қ.Саты-
балдиева, Х.Мұхаммед, 
М.Шам ша, М.Батырхан, Т.Жаңа-
лық, А.Изкеновалар «Катю-
ша», «Огонек» «Мәншүк ту-

ралы ән», «День Победы» 
ән дерін орындады. Осы кол-
ледж студенттері сахналаған «Ба-
тыр қыз – Мәншүк» қойылымы 
көрермендер көңілінен шықты. 
Көпсалалы «Қызылорда Ұлағат» 
колледжінің студенттері А.Са-
ғынаева, «Өркениет» меди-
цина колледжінің студенттері 
Н.Сунақ, С.Нұрбақыт, кітап-
ханашы Ж.Сәрсеновалар соғыс 
тақырыбына жазылған өлеңдерді 
нақышына келтіре оқыды.

Кеш тақырыбына орай 
«Отты жылдар шежіресі» атты 
кітап көрмесі жасалып, оған 
соғыс тарихынан сыр шертетін 
кітаптар мен фотоальбом-
дар, газет-журнал материал-
дары мен суреттер қойылды. 
Іс-шараны облыстық кітапхана 
директоры Н.Мырзамұратова 
қорытындылады.  

Ақбота ТАЛАПТАН.

БЕЙБІТ ӨМІР 
СЫЙЛАҒАН


