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Саяси науқанды жоғары дәрежеде 
өткізген Сыр жұртшылығының 
қуанышында шек жоқ. Кеше «Еу-
разия» спорт кешенінде облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен 
«Тарих таңдаған, халық қолдаған» атты 
жеңімпаздар форумы өтті. 
Жеңімпаздар форумында аймақ басшысы сын-

дарлы сәтте сыр бермей Нұрсұлтан Назарбаевты 
бірауыздан қолдап, бірлігін танытқан Сыр еліне 
Елбасының ыстық сәлемін жеткізді.

– Бүгін тәуелсіз еліміз тағы бір тари-
хи оқиғаның, зор қуаныштың құшағында тұр. 

Халқымыз бірауыздан Ел Президенті етіп 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты сайлады. 
Орталық сайлау комиссиясының алдын ала 
мәліметі бойынша, сайлаушылардың 97,7 пай-
ызы Елбасын қолдап дауыс берді. Соның ішінде 
қызылордалықтар белсенділік көрсетті. Сайлауға 
келгендердің 98 пайыздан астамы ел тізгінін 
тұңғыш Президентке сеніп тапсырды. Осылайша 
Нұрсұлтан Әбішұлы халқының риясыз сеніміне ие 
екендігін айқын дәлелдеді. Сын сәтте сыр бермеген 
Сыр жұртшылығын ортақ жеңіспен шын жүректен 
құттықтаймын. Сайлауды ұйымдастырып, оны 
өткізуге атсалысқан барлық азаматтарға, әсіресе 

жастарға, әрбір жерлеске Елбасының атынан 
ризашылығымды білдіріп, рахмет айтамын. Сіздер 
қосқан үн Тәуелсіз Қазақстанның толағай табыста-
ры болып жаңғыратынына кәміл сенеміз. Өйткені 
Президенттік сайлау арқылы халқымыз бүгінін 
байыптайтын, болашағын бекемдейтін саналы 
таңдау жасады. Бұл жарқын жеңісіміз көшіміздің 
түзу, көкжиегіміздің шуақты, бағытымыздың 
дұрыс екендігін тағы да айғақтай түседі, – деді об-
лыс әкімі Қ.Көшербаев. 

Форумда жастар қолдарына жалауша ұстап, 
«Менің Президентім – Нұрсұлтан, Жаса мәңгі, 
Қазақстан!» деп үн қосып, «Нұрлы жол!», 

«Нұрсұлтан!», «Қазақстан!» деп ұрандатты. 
Әншілер патриоттық әндер шырқады. Сондай-ақ, 
бірқатар азаматтар Елбасының жеңісімен, елдің 
жеңісімен құттықтап, жылы лебіздерін, жалынды 
сөздерін айтты. 

Форумда «Мәді қажы» ЖШС төрағасы Кама-
ладдин Аббас өз пікірін білдірді. Ақын, тележур-
налист Шахизада Әбдікәрімов «ата-бабамыздың 
асыл арманы баянды болуы үшін Елбасын 
қолдадық» десе, «Сыр үміті» сыйлығының иегері 
Елена Рыбина «Елбасыға – жарқын да кемел келе-
шекке дауыс бергенін» жеткізді. 

Дәурен ОМАРОВ.

Мемлекет басшысы қазақстандықтар сайлау-
да тұтастығы мен бірлігін тағы да паш еткенін атап 
өтті.

– Бүкіл Қазақстан кеше біркісідей дауыс беру-
ге келді. Мен азаматтардың отбасыларымен, ба-
лаларымен, немерелерімен сайлау учаскелеріне 
келгенін көрдім. Бұл үлкен жауапкершілік 
жүктейді, халқымыз өзінің тұрмысын, әл-ауқатын 
жақсартып, балаларын тәрбиелеуі және болашаққа 
сеніммен қарауы үшін не істеу керектігі туралы 

күні-түні ойлануға мәжбүрлейді,  – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев ел халқы сайлауға қатысу 
арқылы саяси мәдениетінің биік екенін көрсетіп, 
Президентке ғана емес, өз болашағына да дауыс 
бергенін айтты.

Елбасы сондай-ақ президенттік сайлауды 
ұйымдастыруға және өткізуге белсене қатысқан 
баршаға рахмет айтты.

Мемлекет басшысы сайлаудан кейін ауқымды 

жұмыс күтіп тұрғанына тоқталды.
– Біз Қазақстанды индустрияландыруды аяғына 

жеткізуге, балама экономика қалыптастыруға, са-
палы табыс және кәсіби біліктілікпен байланыс-
ты жаңа жұмыс орындарын ашуға тиіспіз. «Нұрлы 
жол» бағдарламасын жүзеге асырып, экономикалық 
байланыстарымызды белсендіру және транзитті 
мемлекетке айналу үшін бүкіл Қазақстанды жолдар-
мен қамтуға тиіспіз. Осының бәрі – жаңа кезең, сіз 
бен біз атқаруға тиісті ауыр жұмыс. Мен ел алдында 

тұрған жаңа міндеттерді жүзеге асыруда бәрімізге 
табыс тілеймін, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев ішкі және сыртқы 
саясаттағы негізгі басымдықтардың сақталатынын 
айтты.

– Біз ішкі татулықты сақтаймыз, сондай-
ақ одақтастарымыз бен серіктестеріміздің 
алдындағы міндеттемелерімізге адал боламыз. 
Өз ішіміздегі келісімді нығайтып, біздің өңірдегі 
және бүкіл планетадағы бейбітшілікке атсалыса-

мыз. Бізге сенеді, сондықтан біз қақтығыс болған 
жердің бәрінде қантөгісті тоқтатуға үндейміз. Біз 
көпконфессиялы және көпэтносты елдің тату өмір 
сүре алатынын көрсетіп отырған Қазақстанның 
тәжірибесіне қарауға шақырамыз, – деді Мемлекет 
басшысы.

Соңында Қазақстан Президенті көрсетілген 
сенім үшін тағы да алғыс айта отырып, 
қазақстандықтарға амандық, елімізге татулық пен 
тыныштық тіледі.

СЫР ЖҰРТЫ 
ЖОҒАРЫ 
БЕЛСЕНДІЛІК 
ТАНЫТТЫ

Еліміздегі ең үлкен саяси шара өз мәресіне 
жеткен жексенбі күні кешкісін облыстық сай-
лау комиссиясының төрағасы Қорғанбек 
Қайроллаұлы БАҚ өкілдеріне Қазақстан Ре-
спубликасы Президентін сайлауындағы 
заңдылықтың сақталуы мен сайлауға 
келушілердің қорытындысы туралы брифинг 
өткізді.
 – Облыс бойынша барлық 345 сайлау 

учаскелерінде дауыс беру аяқталды. Тізімге ен-
ген 397885 сайлаушының 388019, яғни 97,52 пайы-
зы сайлауға қатысып, өз таңдауларын жасады, – деп 
облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Қорғанбек 
Қайруллаев мәлімдеді.

– Сайлау барысында ешқандай заң бұзушылық, 
арыз-шағым болған жоқ. Өз деңгейінде, заң аясында 
өтті деп айтуға толық  негіз бар, – деді Қ.Қайруллаев.

АЙҚЫН 
АЗАМАТТЫҚ 
ҰСТАНЫМ

Кеше Қазақстан Республикасы Орталық 
сайлау комиссиясының брифингі өтті. Бри-
фингте орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы Қ.Тұрғанқұлов Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің сайлауына 
қатысушыларға қатысты қорытындыны жа-
рия етті. Ол бойынша қазақстандықтардың 
саяси науқанға қатысуы 95,22 %-ды құрап 
отыр. 
– Тәуелсіз Қазақстан тарихында бірінші рет 

сайлаушылар өздерінің азаматтық ұстанымын, 
электораттық белсенділігін және елдің болашағы 
үшін саяси жауапкершілігін айқын көрсетті. Осыған, 
сондай-ақ сайлау науқанын ұйымдастыру деңгейінің 
артқанына бірінші кезекте байқаушылар мен сарап-
шылар өздерінің түсініктемелерінде көңіл аудар-
ды, – деп атап өтті орталық сайлау комиссиясының 
төрағасы. 

Брифингте облыстық, Астана және Алматы 
қалалық сайлау комиссияларынан келіп түскен же-
дел деректер негізінде жасалған сайлаудың алдын 
ала қорытындылары да жария етілді. 

ҚР ОСК-ға келіп түскен ақпаратқа сәйкес  Әбілғазы 
Қалиақпарұлы Құсайыновқа сайлаушылардың 0,7 
пайызы дауыс берген. Ал Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа  сайлаушылардың 97,7 пайызы сенім 
білдіріп отыр.  Тұрғын Ысқақұлы Сыздықовты 
жақтап берілген дауыс 1,6 пайыз. 

Орталық сайлау комиссиясының төрағасы 
аумақтық сайлау комиссияларынан хаттамалардың 
келіп түсуіне қарай бұл деректер нақтыланатынын 
жеткізді.

Мемлекет басшысы Беларусь Рес пуб-
ликасының Президенті Александр Лукашенко-
мен телефон арқылы сөйлесті.

Александр Лукашенко Нұрсұлтан Назар-
баевты Президенттік сайлау дағы жеңісімен 
құттықтады. Мемлекет тер басшылары екіжақты 
ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері 
жөнінде пікір алмасты.

Телефон арқылы сөйлесуге Беларусь жағы 
бастамашылық етті.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы Ресей 
Федерациясының Президенті Владимир Путин-
мен телефон арқылы сөйлесті.

Владимир Путин Нұрсұлтан Назарба-
евты Президенттік сайлаудағы жеңісімен 
құттықтады. Мемлекеттер басшылары екіжақты 
ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері мен 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын 
мерекелеу қарсаңында Мәскеуде болатын кезде-
су жөнінде пікір алмасты.

Телефон арқылы сөйлесуге Ресей жағы 
бастамашылық етті.

Бұдан басқа, Мемлекет басшысы Әбу-

Дабидің Мұрагер ханзадасы, Біріккен Араб 
Әмірліктері Қарулы күштерінің Жоғарғы бас 
қолбасшысының орынбасары шейх Мұхаммед 
бен Заид Әл Нахаянмен телефон арқылы сөйлесті.

Әбу-Дабидің Мұрагер ханзадасы Елбасын 
Президенттік сайлаудағы жеңісімен құттықтады 
және Қазақстанды ілгерілету мен өркендетуге 
бағытталған ауқымды реформалардың табысты 
жүзеге асырылатынына сенім білдірді.

Әңгіме барысында тараптар сауда-эко-
но  микалық, инвестициялық және мәдени-гу-
ма  нитарлық салалардағы екіжақты ынты-
мақ  тастықты одан әрі нығайту шараларын 
талқылады.

Мемлекет басшысы осы күні  Сербия 
Президенті Томислав Николичпен, Әзірбайжан 
Республикасының Президенті Ильхам Әлиевпен 
және Венгрия Премьер-министрі Виктор Ор-
банмен телефон арқылы сөйлесті. Шет мемле-
кеттер басшылары Нұрсұлтан Назарбаевты сай-
лауда айқын басымдықпен жеңіске жетуімен 
құттықтап, Қазақстанның дамуына табыс пен 
жеміс тіледі.

ЖЕҢІМПАЗДАР ФОРУМЫ

ЕЛ СЕНІМІ – ЕЛБАСЫ
 Кеше Мемлекет

басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Астанада 

Жеңімпаздар форумына 
қатысты, деп

хабарлады Ақорданың 
баспасөз қызметі.

ЖЕҢІСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
РИЗАШЫЛЫҒЫН БІЛДІРДІ

Кеше бірқатар шет мемлекеттердің көшбасшылары Нұрсұлтан Назарбаевты 
Президенттік сайлаудағы айқын жеңісімен құттықтады.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

ТАРИХ ТАҢДАҒАН, ХАЛЫҚ ҚОЛДАҒАН

Жексенбі күні кеш-
ке Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстан Рес-
публикасы Президентін 
сайлау нәтижелері бойын-
ша экзит-полл қоры тын-
дысын жариялау рәсіміне 
қатысты.
Іс-шара барысында экзит-

полл нәтижелері жария-
лан ған жаңалықтар шы ға-
рылымы көрсетілді. Оның 
қорытындысына сәйкес, пре-
зиденттік сайлауда Нұрсұлтан 
Назарбаев ең көп дауыс жинаған.  

Жиналғандарға арнаған 
сөзінде Қазақстан Президенті 
бүкіл Қазақстан халқына 
ризашылығын білдірді.

«Мен әрбір азаматқа, әрбір 
отбасыға маған ел дамуындағы 
бүкіл Тәуелсіздік жылдары бойы 
сенім артқаны және осы жолғы 
сайлауда қолдағаны үшін риза-

мын. Кезектен тыс Президенттік 
сайлау өткізу идеясы Қазақстан 
халқы Ассамблеясына тиесілі. 
Бұл шешімді қазақстандықтар 
қолдады. Менің кандидату-
рамды ұсынғаны үшін «Нұр 
Отан» партиясына рахмет 
айтқым келеді, партия мүшелері 
жергілікті жерлерде белсе-
не жұмыс жүргізді. Сондай-
ақ Республикалық қоғамдық 
штабқа да ризамын. Оның 
өкілдері бүкіл республиканы 
аралады, халықпен кездесіп, 
елде жүргізіліп жатқан саясат-
ты түсіндірді. Барлық сенімді 
өкілдер мен белсенділерге алғыс 
айтамын», – деді Мемлекет бас-
шысы.

Нұрсұлтан Назарбаев 
атқарылып жатқан жұмыстарды 
республика азаматтарының тағы 
да қолдағанын атап өтті.

Қазақстан Президенті ел 

алдына қойылған ауқымды 
мақсаттарға жету үшін барлық 
мүмкіндіктер бар екенін айтты.

«Бізде білікті мамандар, 
жеткілікті қаржы-қаражат, сая-
си орнықтылық, халықтың 
бірлігі мен достығы бар. Біз 
индустрияландыру, «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясын-
да қойылған міндеттерді орын-
даймыз, Қазақстанның әлемдегі 
дамыған 30 елдің қатарына 
кіруін қамтамасыз етіп, 
қазақстандықтардың тұрмысын 
жақсартамыз», – деді Мемлекет 
басшысы.

Соңында Нұрсұлтан Назар-
баев Қазақстан халқына бақ-
береке және табыс  тіледі.

Іс-шара барысында Мем-
лекет басшысы сондай-
ақ үзеңгілестерімен және 
республикалық қоғамдық штаб 
мүшелерімен әңгімелесті.
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Қазақстан  Республикасы  Президентінің  сайлауы

БРИФИНГ

Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы облысымыздың 
оңтүстік аудандарында таң атысымен-ақ қызу басталып, халықтың көтеріңкі көңіл 
күйімен жалғасын тапты. 

Шиелі ауданы орталығындағы № 93-ші Аманкелді сайлау учаскесіне арнайы келген 
Ұлы Отан соғысының ардагері, тоқсан жастағы Бакан Дүйсенов сайлау үйіндегі ашылу 
салтанатында өзінің жүрекжарды тілегін былай білдірді:

– “Қой үстіне бозторғай жұмыртқалайды “дегенді ілгеріде көп еститін едік, сол заман 
осы біздер, өзіміз сүріп жатқан кезең болса керек. Өйткені, елдің əл-ауқаты жақсарып, 
тамақты таңдап ішер, киімді қалауына сай өлшеп киер жағдайға əлдеқашан жеттік. Расында, 
бұл біздің жастау кезімізде қол жетпес арман болатын. Мұны да қойшы, балаларымыздың 
қалаған мамандығын оқуына, қабілетіне қарай жұмыс істеуіне мүмкіндіктер туып отыр 
ғой. Үкіметтің бастамасымен жаңа жұмыс орындары ашылып жатыр, мұның бəрі ел да-
муын дұрыс бағдарлаудың нəтижесі, – дей келе, ақ батасын берді. Бұл сайлау учаскесінде 
таңертеңгі сағат онға таяу 2562 сайлаушының ширегі дауыс беріп те үлгерді. Осындай 
белсенділікті №285 Т.Рысқұлов сайлау учаскесінен де аңғардық. Сайлау комиссиясының 
төрағасы М.Тұрабаев дауыс берудің салтанатты ашылып, онда қарт сайлаушы Иманғалы 
Əбдіхалықов жəне ең жас сайлаушы Ақерке Сейілбекованың алғашқылар қатарында да-
уыс бергендігін айтты. 

Шиелі ауданындағы 41703 сайлаушының 41223-і, яғни, 98,85 пайызы  осы күні сайлау 
учаскелеріне келіп өз таңдауын жасаса, кейіннен белгілі болғанындай олардың 98,35 пай-
ызы Нұрсұлтан Назарбаевты жақтап дауыс берді.  

Ал Жаңақорған ауданында да сай-
лау ұйымшылдықпен өтті. Үйде дауыс 
беретін сайлаушыларға бюллетень жеткізу, 
шалғайдағы сайлау учаскелерімен байланыс 
орнатуда кідіріс болған жоқ. № 326 Түгіскен 
сайлау учаскесінде алғашқылардың бірі бо-
лып жас сайлаушы Рамазан Əбілқасым да-
уыс берсе, 89 жастағы қарт сайлаушы 
Ақғайша Құртыбаева осы саяси науқанға 
араласқандығын мəртебе санайтындығын 

білдірді. Болат Ибрагимов басшылық 
жасаған аудандық сайлау комиссия-
сы шалымдылық танытып, ұйымдастыру 
жұмысын оң өткізді. Нəтижесінде аудан-
дағы 39252 сайлаушының 98,2 пайызы 
Нұрсұлтан Əбішұлын жақтап өз қалауларын 
білдірді. 

Иə, азаматтарымыз ел болашағы үшін 
өз қалауларын жасап, сайлауға белсене ат-
салысты.

Еліміздегі сайлау барысын 37 мемле-
кеттен келген 1026 шетелдік бақылаушы 
қадағаласа, республика бойынша 10 мыңға 
жуық байқаушы тынбай еңбек етіп, сая-
си доданың заңнама талаптарына сай өтуін 
жіті бақылағаны белгілі. Халықаралық 
бақылаушылардың бірнешеуі Сыр өңірінде 
де болып, саяси шараның өту барысына куə 
болды. 

Солардың бірі, яғни, ТМД байқаушылар 
миссиясы халықаралық байқаушысы Игорь 
Орлов кеше «Сыр медиа» ЖШС жанындағы 
облыстық коммуникациялар орталығында 
журналистерге арнап брифинг өткізіп, 
онда сайлау процесінің өту барысы жайлы 
пікірімен бөлісті. 

Ресейлік бақылаушы өңірімізге 25 
сəуірде келгенін жеткізді.  Ондағы мақсаты 
– саяси шараға дайындық барысымен таны-
су. Осыған орай, ол облыс орталығындағы 
бірқатар сайлау учаскелерін аралаған. Атап 
айтқанда № 260, 263, 264, 180, 254, 172 жəне 
тағы басқа учаскелер бар. 

– Алдын ала сайлау учаскелерінің 

дайындық деңгейін қарап шықтым. Менің 
көңілімнен шықты. Бəрі заңнамаға сай, та-
лапта көрсетілгендей болды. Келесі күні 
де сайлау учаскелерінде болдым. Учаске-
лер уақытылы ашылды. Сайлаушыларға 
ешқандай кедергілер болған жоқ. Жоғары 
деңгейде ұйымдастырылды. Мені таңғал-
дыр ғаны халықтың белсенділігі болды. 
Олардың құқықтық мəдениеті де жоғары 
екені байқалды. Сайлау комиссияларының 
мүшелері барлық заңдылықтарды біледі 
жəне толықтай сақтады. Сайлау учаскесінің 
ашылуынан сайлаудың аяқталу уақытына 
дейін жəне дауыс санау процесіне куə бол-
дым. Бəрі жоғары деңгейде өтті. Ленинград 
облыстық сайлау комиссиясы аппаратының 
қызметкері ретінде 1990 жылдан бері сай-
лау науқанына қатысып келем. Сондықтан 
саяси шараның өткізілу заңнамасымен 
жақсы таныс пын. Осы орайда Қазақстандағы 
сайлаудың ұйымдастырылу барысына тəнті 
болдым, – деп ағынан жарылды  Игорь 
Владимирұлы.   

Айнұр БАТТАЛОВА.

Жексенбінің таңы атысымен сайлау 
учаскелеріне қарай ағылған жұртқа нөсер-
леткен жауын кедергі болмады. Азаматтық 
парызды өтеуді алдыңғы орынға қойған 
жас та, жасамыс та аса маңызды саяси 
науқаннан тыс қалуды қош көрмейтіні аң-
ға рылады. Үлкендер жағы төпелеп құйған 
жаңбырды нұрға балап, «молшылық бо-
ла ды, егін бітік шығады» деп жатыр. Қы-
зылорда қаласындағы №101 мектепте ор-
наласқан №263 сайлау учаскесінің алдында 
дауыс беру басталатын уақыт – сағат 7-ге 
дейін жиналған халық дауыс беруге кезек-
ке тұрды.  

Учаскеде сайлаушылардың ерік білді-
руіне барлық жағдай жасалған. Мерекелік 
көңіл-күйді үздіксіз шырқалған əуендер 
одан əрі асқақтатып тұр. Президент сайла-
уында аталған учаскеде тіркелген 1529 сай-
лаушы қатарында облыс əкімі Қырымбек 
Көшербаев та дауыс берді.

Бұл жолғы сайлаудағы тағы бір жаңа-
лық, мекенжайды нақтылау қажет бол-
са, учаскеде жұмыс істеп тұрған анықтама 
бөлі мінен 5-10 минутта анықтама алу 
қарас тырылған. 

Осы жерде өзбек этномəдени орталы-
ғының жетекшісі Ашур Хамидовпен 
сұхбаттасудың сəті түсті. 

– Таяуда ғана Қазақстан халқы 
Ассамблеясының сессиясына барып 
қайттым. Бір шаңырақ астында байырқалы 
тірлік кешіп жатқан, түсіністік пен 
тыныштықты басты байлық санайтын елде 
тұратыныма шүкіршілік етемін. Бүгінгі сай-
лауда тұрақтылықтың шырқы бұзылмасын 
деген тілекпен дауыс бердім, – дейді ол.

Осы сайлау учаскесіне келген ТМД 
байқаушылар миссиясының өкілі Игорь Ор-
лов сайлауды ұйымдастыру жұмыстарының 
жоғары деңгейін атап өтті. Журналистерге 
берген сұхбатында:

– Ұйымдастыруға аса зор мəн беріл-
гені сайлау учаскесіндегі көңіл-күйден, 

сайлаушылардың белсенділігінен 
байқалады. Мен сайлауға дайындық бары-
сына да зер салдым. Кеше қаладағы бірнеше 
сайлау учаскесінің əзірлігін көрдім. Учаске-
лер белгіленген уақытта жұмыстарын бас-
тады. Сайлаушылардың таңдау жасауына 
ешқандай кедергі жоқ.   Таңнан бері бірнеше 
сайлау учаскесінде болдым. Көзге бірінші 
түскені, жастар белсенділігі жоғары екен. 
Бұл – демократиялық қоғам дамуындағы 
құптарлық қадам. Əрбір адамның қоғам 
алдындағы азаматтық жауапкершілігін  
сезінуі, өз даусын маңызды деп ұғынуы 
маңызды. Бұл менің сайлаудың алғашқы 
сағаттарында түйгенім. Қорытынды 
пікірімді алдағы уақытта өздеріңізбен 
бөлісемін,– деді. 

***
Қызылорда қаласындағы «Ақмешіт» 

шағын ауданындағы қатар тұрған қос сай-
лау учаскесіне қалың көпшілік таңсəріден 
ағылды. Шағын ауданда орын тепкен №9 
мектеп-гимназиясындағы №188 сайлау 

учаскесі мен №136 Т.Жүргенов атындағы 
мектепке орналасқан №189 сайлау 
учаскесіне дауыс берушілер белгіленген 
уақытта келіп, дауыс беруді бастап кетті.  

Президент сайлауына дауыс беруші-
лер дің белсенділігі олардың елдегі саяси 
науқаннан қалыс қалмайтынын аңғартса 
керек. Сайлаушылардың көбісі аталған 
қос сайлау учаскесіне түс мезгіліне 
дейін келіп, өздерінің азаматтық боры-
шын орындап жатты. Өз таңдауларын 
жа   са  ған сайлаушылардың ішінде «Аб-
зал жəне К» толық серіктестігінің дирек-
торы, Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ера-
лиев те болды. Саяси науқанда белсенділік 
танытқандардың қатарынан табылған ха-
лық қалаулысы мұнда отбасымен бірге 
келіпті.

– Біздің əрқайсысымыздың дауысымыз 
маңызды. Сол себепті де саяси науқанға 
мен отбасыммен келіп, азаматтық боры-
шымды өтеп отырмын. Біз ынтымақ-бірлігі 
жарасқан Қазақстанның қарқынды дамуы 
үшін дауыс береміз деп ойлаймын. Өйткені 
біздің мақсатымыз – тұрақтылық пен 
бейбітшілікті барынша қолдау, – деді Абзал 
Жұмашұлы. 

Аталған учаскеге дауыс беруге кел-
ген Батыр ана, еңбек ардагері Күлəш 
Құлмағамбетова да өз таңдауын жасады. 
«Мен мұнда өз таңдауымды жасау үшін 
келдім. Əрбір азамат өзінің ел алдындағы, 
ұрпағының алдындағы парызын адал 
атқаруы тиіс», – деді қарт ана. 

Т.Жүргенов атындағы №136 мектеп-
те орналасқан №189 сайлау учаскесінің 
төрайымы Фатима Сəрсембаеваның ай-
туынша, күндізгі 14.00-ге дейін барлық 
сайлаушылардың басым бөлігі келіп дау-
ыс беріпті. 

***
Қалаға қарасты Қызылжарма ауылдық 

округіндегі №266 сайлау учаскесінде дау-
ыс берген Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланы оңтүстік өңірлік қолбасшылығының 
№55/47 əскери бөлімінің қызметшілері сая-
си науқанға белсенді қатысты. 

Ел тыныштығын кірпік қақпай күзетіп 
жүрген сарбаздар, офицерлер аталған сай-
лау учаскесінде алғашқылардың бірі болып 
өз таңдауларын жасады. Отан қорғаушылар 
сайлау учаскесі ашылған сəттен-ақ сайла-
ушы ретінде белсенділік танытып, өзге де 
сайлаушыларды өз таңдауларын жасауға 
шақырды. 

Дауыс бергендердің бірі – сарбаз Ерлан 
Иманбаев. Жасы 20-да, Алматы каласы, Ме-
деу ауданы арқылы əскерге шақырылған.

– Отан алдындағы борышымды өтеп 
жатқаныма төрт ай болды. Сайлауға 
қатысып, дауыс бергеніме қуаныштымын, 
– дейді ол.

Сонымен қатар, сайлау учаскесіне 
əскери қызметшілердің отбасылары да 
келіп, дауыстарын берді. Кішкентай бала-
сын ерте келген Динара Таубаева есімді 
сайлаушы өз таңдауын жасады. 

– Менің жолдасым – əскери қызметші. 
Екеуміз дауыс беруге келдік. Қазақстан 
Президентінің сайлауына қатысу – біздің 
Конституциялық құқығымыз жəне аза-
мат  тық борышымыз. Мемлекет бас-
шы  сын таңдау арқылы біз өз болаша ғы-
мызға, тұтастай еліміз қадам басар жолға 
таңдау жасаймыз. Мен əрбір қазақ стан-
дықтың дауысы маңызды деп санаймын. 
Біздің əрқайсысымыз сайлауға осы жауап-
кершілікті түсіне отырып келдік, – дейді 
Динара.

Түске дейін əскери бөлімдегі 390 
адамның бірі қалмай дауыс беріп үлгерді.

***
ҚР Президентінің кезектен тыс сайла-

уы күні облыс орталығындағы №207 сайлау 
учаскесіне  келіп дауыс берушілер қатары 
бір сəт те толастаған жоқ. Түске қарай осы 
учаскедегі 2306 сайлаушының 1400-і өз 
таңдауын жасап үлгерді. Саяси науқанға 
үлес қосқандар қатарында «Қайсар» фут-
бол командасының мүшелері бар. Учаске-
ге жиналғандар сайлаудан бір күн бұрын 
өткен ойында «Астана» командасын жеңген 
жерлес футболшыларға қошемет көрсетті. 
Команда мүшелері дауыс беріп болған соң  
шабуылшы Елжас Алтынбеков өз əсерімен 
бөлісті. 

– Өз басым сайлауға алғаш рет қатысып 
отырмын. Елінің, жерінің болашағын 
ойлаған əркім де саяси науқанда өз 
таңдауын білдіруден шет қалмауы керек,– 
деді ол. 

Учаскедегі бақылаушылар саяси 
науқанның өту барысын ұдайы қадағалап 
отырды. Заңдылықтардың сақталғандығы 
жөнінде сауалнама толтырды. 

– Жаңалықтардан биылғы сайлаудағы 
қарапайым халық белсенділігін көріп, 
сүйсініп отырмын,–дейді осы учаскеге 
келіп дауыс берген облыстық мəслихат де-
путаты Нұрмұрат Ерманов. – Бұл, əрине, 
болашағына нақты бағдар жасаған, елінің 
ертеңіне енжар қарай алмайтын жұртқа тəн 
қасиет.  

Осы күні №207 сайлау учаскесіне 
қарасты аумақ сайлаушылары кешке дейін 
толық дауыс беріп үлгерді. 

***
Облыс орталығындағы қалалық пер-

зентханада орналасқан №214 сайлау 
учас кесінде 151 нəзікжанды бар екен. Ел 
өіміріндегі маңызды оқиғадан олар да сырт 
қалмай, перзентханадағы сайлау учас-
кесінде өз дауысын беруге мүмкіндік алды. 

– Бүгінгі шараға нəрестелі болып 
жатқан аналар қауымының белсенділігі 
ерекше болды, – дейді сайлау учаскесінің 
төрағасы Олег Ким. – Біз де мекеме тара-
пынан сайлаудың өз деңгейінде өткізілуіне 
барлық мүмкіндік жасадық. Сондықтан 
мұнда аналардың дауыс беруіне ешқандай 
кедергі болған жоқ. Таңғы уақыттан ба-
стап олар өз таңдауын жасай білді. Сай-
лау қарсаңында біздің перзентханада егіз 
сəбиді дүниеге алып келген екі ана тіркелді.

***
Бүкіл еліміздегідей Сыр өңірінде де 

ҚР Президентінің кезектен тыс сайла-
уы жоғары белсенділікпен өтті. Оның бір 

мысалын “Шұғыла” шағын ауданындағы 
№235 мектепке орналасқан №217 сайлау 
учаскесіндегі таңғы сағат 7-ден басталған 
қарбалас жұмыстан-ақ аңғаруға болады. 
Мұнда барлығы 2474 сайлаушы тіркелген. 
Бақберген Қонысов жетекшілік ететін учас-
ке мүшелері келушілерді жылы қабылдап, 
олардың  қалай дауыс беретіндігі жайын-
да түсінік беруде. Олардың арасында талай 
сайлауды көріп, тəжірибе жинақтаған жасы 
үлкен кісі де,  алғаш рет өз таңдауын жа-
сайтын жас та бар. Облыс аймағында жол-
сапарда жүрген өзге өңірдің  азаматтары да 
келіп, тіркеліп, өз таңдауын жасады.

– Мен биыл 90 жастың белесіне қадам 
басқанмын, – дейді  учаскеде тіркелген 
ең қарт сайлаушы Қатыш Қарымсақова.– 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп 
өз қалауымды жасадым. Барлық отбасына 
молшылық, береке-бірлік тілеймін. 

№217 сайлау учаскесінің сайлаушы-
лары сайлауға біркісідей қатысып, өз 
таңдауларын жасады.

***
Қызылорда қаласындағы №9 техника-

лық колледжінде орналасқан №222 сайлау 
учаскесі таңғы сағат жетіде ашылып, сайла-
ушыларды қарсы алды. Сайлау комиссия-
сы мүшелері мен бақылаушы, байқаушылар 
тыңғылықты қадағалап, өз жұмыстарын 
белсенді жүргізді. Жалпы, бұл сайлау 
учаскесінде 1812 сайлаушы болса, оның 
21-і өтініш арқылы үйден дауыс берген. 
Алғаш болып дауыс берген 85 жастағы ар-
дагер Рахман Нұрасылов батасын беріп, 
өз таңдауын жасады. Аталмыш, сайлау 
учаскесінің комиссия төрағасы Бақыт Кен-
баев сайлауда жастардың қарасы қалың 
екенін баса айтты. Сондай-ақ, ҚР сайлаушы-
ларды бақылау жөніндегі республикалық 
қоғамдық комиссияның мүшесі де қатысты. 

Сонымен қатар алғаш болып дауыс бер-
ген жастарға, 50, 1000-ы болып тіркелген 
сайлаушыларға сыйлықтар берілді. Ал 
сайлауға алғаш рет қатысып, өз таңдауын 
жасаған Еркебұлан Ыбырайымов:

– Сайлауға алғаш рет қатысып жатыр-
мын. Ерекше толқып та тұрмын. Себебі 
бұл еліміздің болшағы үшін маңызды сəт. 
Біз бақытты елде өмір сүріп жатырмыз деп 
толықтай айта аламыз. Əсіресе, жастарға 
мол мүмкіндіктер жасалған. Білім алып, 
жұмысқа орналасуына жəне кəсіп ашып, 
нəсібін табуға да жан-жақты жеңілдіктер 
бар. Сондықтан менің ойымша дауыс беру 
əрбір жастың парызы деп есептеймін, – 
деді.

***
Облыстық медицина орталығында 

орналасқан №210 сайлау учаскесі де 
белсенділік танытты.  Мұнда 597 сайлаушы 
тіркеліп, түске дейін өз таңдауларын жа-
сап бітті. Ал сайлау учаскесінің жұмысын 
7 комиссия  мүшесі мен 5 бақылаушы 
қадағалады. Сайлау комиссиясының 
төрағасы Марат Алматов “Ем алушылар 
саяси науқанға бей-жай қарамады” дейді. 
Мəселен, Мақсат Жақсыбайқызы кеше ғана 
отадан шығып, бүгін дауыс беруге келіпті. 
Сонымен қатар емделушілердің барлығы да   
біркісідей атсалысты, –  деді.

ҚЫЗЫЛОРДА

ШИЕЛІ

ЖАҢАҚОРҒАН

Брифинг

БАЙҚАУШЫЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ
Саяси маңызы зор сайлау науқанына тек еліміздегі азаматтар ғана 

емес, шет елде жүрген отандастарымыз да қатысып, өз таңдауларын 
жасағаны белгілі. Өзге елде жүріп дауыс бергендердің қатарында 
облыстық Н.Бекежанов атындағы музыкалық драма театрының труппа-
сы бар. Естеріңізде болса, бұл ұжым арнайы шақыртумен  Шекспирдің 
отаны – Лондонға кеткен болатын. Ол жақта өнер көрсеткен труппа 
26 сəуір күні алғашқылардың бірі болып Қазақстан Республикасының 
Ұлыбритания жəне солтүстік Ирландия корольдігі елшілігі жанындағы 
№194 сайлау учаскесінде дауыс берді.

– Біз үшін естен кетпес ерекше сапар болды. Біріншіден, Лон-
дон сахнасында қойылым қойсақ, екіншіден, мемлекетіміз үшін ерек-
ше оқиға – сайлауға қатысып, таңдау жасадық. Ұлыбританиядағы 
Қазақстанның елшілігі бізді ерекше ықыласпен қарсы алып, қазақтың 
қазы-қартасы қойылған ақ дастарқандарын ұсынды. Жалпы ол жақта 
да мерекелік көңіл-күй ерекше сезіліп тұрды,- деді театрдың көркемдік 
жетекшісі Ə.Хұсейн.

Айта кету керек, жырақта жүріп, еліміздің болашағын 
айқындауға үлес қосқандардың арасында «Болашақ» халықаралық 
бағдарламасының стипендиаты, əріптесіміз Ғалымжан Қараманұлы да 
бар.

М.ОТАРАЛЫ.

Жанар Амандықова, «Сыр мейірімі» 
қоғамдық бірлестігі:

– Мен сайлау учаскесі ашылғаннан 
бері байқаушы болып отырмын. Ауа 
райының қолайсыздығына қарамастан, да-
уыс берушілердің белсенділігі жоғары. 
Сайлаушылардың дауыс беруіне барлық 
мүмкіндіктер жасалған. 

Таңдау жасау үдерісі белгіленген заң 
аясында өтіп жатыр. Заң бұзушылықтар 
тіркелген жоқ. Ең бастысы, біздің қаланың 
тұрғындары дауыс беру əрбір азаматтың бо-
рышы екенін жете түсінетіні байқалады. 

Сайлаушылардың  белсенділігі олардың 
болашаққа бей-жай қарамайтындығын 
көрсетеді. Бұл елдегі саяси мəдениеттің бір 
сатыға жоғарылағанынан хабар берсе ке-
рек. Ұйымдастыру жұмыстары да жоғары 
деңгейде атқарылған. Кезекке тұрған 
сайлаушыларға бюллетень беруде, олардың 
кабинаға кіріп таңдау жасауына еш кедергі 
болған жоқ. 

АЗАМАТТЫҚ  
БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ 
АЙРЫҚША ҮЛГІСІ

ЛОНДОНДА ДАУЫС БЕРГЕН 

ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР
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Көптен күткен күн де жетті. Қоғам өмірінде маңызды сипатқа ие Пре-
зидент сайлауын көпшілік тағатсыздана тосқаны анық. Оған өзіміз көрген 
жайт куə болғандай. Кенттегі № 62 сайлау учаскесіне келгенімізде таң толық 
түріле қоймаған еді. Қайран қалғанымыз уақыттың тым ерте екендігіне 
қарамастан, кісі қарасы мол екен. Сайлау үйінің кіреберісіне қойылған сөре 
үстіндегі дəмнен ауыз тигендер жылы пейілдерін жаудырып жатты. Мұндағы 
дархан пейілге марқайды. Тура көрсетілген мерзімде дауыс беру бастал-
ды. Сайлаушылар арнайы жасақталған кабинада дауыс беру парағын толты-
рып, өз таңдауларын жасап жатты. Кент тұрғындары Иса Гүлдана мен Есет 
Табынбай тұңғыш рет дауыс беруші ретінде кəсіпкерлер, демеушілер та-

рапынан тағайындалған сыйлықты иеленді. Осы учаскедегі ең қарт сайлау-
шы Жанболған Бодықова əженің үйіне көшпелі урнамен барып дауыс алуға 
Дархан Садуақасов есімді азамат бөлініпті. №62 сайлау учаскесінің төрағасы 
Қуаныш Көмекбайдың айтуынша, учаскеде 1490 дауыс беруші бар. Сайлау 
үйі талапқа сай жабдықталған. Кезекшілер ұйымдастырылған. Қоғамдық 
тəртіп сақшылары, өрт сөндіру, медицина саласының мамандары бекітілген. 
«Ақжол» демократиялық партиясы, «Туған жер» қоғамдық қауымдастығы, 
«Нұр Отан», «Қазақстан коммунистік» партиялары өкілдерінің байқаушылары 
сайлаудың өткізілу тəртібін қалтқысыз қадағалауда. 

Келесі аялдағанымыз №93 сайлау учаскесі болды. Еңселі мектепке 
орналасқан сайлау үйінің маңындағы шалқыған əсем əуен жаныңды жады-
ратады. Комиссия төрағасы Болат Жолтаевтан алғашқы дауыс берушілердің 
қатарында Сражадин Аңсатбаев, Жүсіпбек Артықбаев, Ерғазы Рамашов сын-
ды ардагер ақсақалдар болғанын естідік. Небəрі жарты сағаттың ішінде 70 адам 
дауыс беріп үлгеріпті. Сайлау үйінің алдында концерттік бағдарлама, флеш-
моб ұйымдастырылып сауда қызметі көрсетілуде. Жас сайлаушы Қорғанқызы 
Жанайға сыйлық тапсырылыпты. 

№58 сайлау учаскесінде 2611 дауыс беруші бар екен. Қысқа мерзімде 
300 адам өз таңдауларын жасап үлгеріпті. Бұл жерден Австриядан келген 
Шарлотт Хеллетзгрубер, венгриялық Магор Эрней есімді байқаушыларды 
жолықтырдық. Аталмыш сайлау учаскесінде алғашқылардың қатарында да-
уыс берген Сəндігүл Байжан əжеге сый-сияпат көрсетіліпті. Учаскелік сай-
лау комиссиясының төрағасы Жауһар Оразбаева дауыс берудің заңдылыққа 
сəйкес өтіп жатқанын баяндады.

Қазалы ауданында 38813 сайлаушы бар. Сайлаушылардың заңдылыққа 
сай дауыс беруіне барынша назар аударылған. Осы күні «Қазалы такси» ЖШС 
сайлауға қатысушылардың өз бағыттары бойынша қоғамдық көліктерде тегін 
жүруін қамтамасыз еткенін атап өткен жөн.

Бақ ынтымақты  елге қонады. Тəуелсіз еліміз 
үшін кезектен тыс Президент сайлауын өткізудің 
маңыздылығы жоғары екені баршаға аян. Осы-
нау елеулі оқиғаға Арал өңірінің жұртшылығы зор 
ұйымшылдықпен атсалысты. Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы Бөрі Дабыловтың айтуын-
ша, теңіз төскейінде 41145 сайлаушы бар. Олар 55 
сайлау учаскесінде дауыс береді. Оның 13-і Арал 
қаласында орналасқан. Биылғы Президент сайлауы-
на қатысушылардың саны, белсенділігі жоғары бол-
ды.

Таң құланиектенісімен сайлау үйіне ағылғандар-
дың қарасы мол болды. Олар өздерінің тату тір лі гі, 
ұрпағының болашағы үшін таңдау жасауға асық-
қандар еді. Осындай көріністі Арал қаласынан бай-
қа дық. Мұндағы №46 сайлау учаскесіне жинал ған-
дардың жүзінен шаттық лебі аңғарылады. Солар дың 
қатарында зейнеткер Қани Əбуов те бар. Жақсы сөз 
– жарым ырыс. Көпшілікке ақ батасын беріп, рəсімде 
сөз сөйлеген ақсақал алғашқылардың қата рында өз 
таңдауын жасады. Мұнан соң Қани аға мен ең жас 
сайлаушы Айжан Қуанышбайға сыйлық тапсырыл-
ды. Учаскелік сайлау комиссиясының төр айымы 
Лиза Жұбаниязова оларға алғысын жеткізді.

Сондай-ақ осы кезеңде 18 жасқа толған ау-
дан тұрғындары Шаттық Кеңшіліков, Наурызбай 
Нұрышов, Жадырасын Тəуекелов алғаш рет дауыс 
берді. Өрімдей өрендер өздерін елдің болашағы үшін 
жауапты тұлға ретінде сезінетіндіктеріне қуанышты 
екендерін жасырмады.

Сайлауға шалғайдағы бөгендік балықшылар да 

ұйымшылдықпен қатысты. Қазақстан Республика-
сы Президентінің кезектен тыс сайлауы барысында 
Бөген елді мекенінде №17 сайлау учаскелік комис-
сиясы бойынша  «Қарашалаң-Арал», «Қарашалаң-
Əйтеке би» маршруттарындағы жолаушылар жəне 
«Кіші теңізден» балық аулап жатқан балық шылар 
барлығы  біркісідей жұмылып дауыс берді.

Бекбауыл ауылдық округінде жан жадыра-
тар оқиға көрініс тапты. Аталмыш елді мекеннің 
95 жасар тұрғыны, тыл ардагері Мешітбике Бисен-
баева бауырынан өрбіген перзенттерінен немере-
шөбере сүйіп отырған бақытты жан. Абзал əже үйіне 
көшпелі урна əкелініп, дауыс беруге мүмкіншілік 
жасалғанына ризашылығын білдірді.

Бұл күні аралдықтар тағы да бір қуанышты бас-
тарынан өткерді. Мерекелік жеңілдік ұсынысымен 
өткізілген ауылшаруашылық өнімдерінің жəр мең-
кесі жұртшылықтың көңілінен табылды. Жəр мең-
кеде арзан бағамен азық-түлік тауарлары айналымға 
шықты. Елді мекендердегі кəсіпкерлер əкелген  ет 
жəне балық өнімдерінің төмен бағада сатылуы 
тұтыну шыларды ризашылыққа бөледі.

«Сыр бойының» тілшілер тобы.

– Бүгін – есте қаларлықтай тарихи сəт. Бар-
ша қазақстандықтар өз таңдауларын жасау арқылы 
елдің көшбасшысын таңдады. Барлығымыздың 
қалауымыз мен таңдауымыз бір болып,  Елба-
сы Н.Назарбаев саяси додада күллі ел сеніміне 
тағы да ие болды. Мұны  Сыр жастары бір ауыз-
дан қолдайды. Себебі, бүгінгі күнгі еліміздің əрбір 
жеткен жетістігі мен асқан биігі Елбасының сараб-
дал саясатының арқасы деп білеміз, - деді Қорқыт 
Ата атындағы ҚМУ-дың жастар ісі жөніндегі коми-
тет төрағасы Абылай Сабанбаев.

Осылайша, салмағы зор науқанда бірлік пен 
татулықты ту еткен жастар қала көшелерін мерекелік 
думанға айналдырып, қоғамдық маңызы зор  кез кел-
ген істе белсенділік танытатындықтарын көрсетті.

М.ОТАРАЛЫ.

Ел болашағы, алдағы жарқын күндер үшін 
барша қазақстандықтар 26 сəуір күнгі Қазақстан 
Президентін сайлау науқанына ұйымшылдықпен 
қатысып, өз таңдауларын жасады. 

Мемлекет, қоғам өмірі үшін аса маңызды бо-
лып саналатын саяси науқанға аудан жұртшылығы 
да  белсенділікпен атсалысып, өз дауыстарын 
берді. Сайлау заң талаптарына сəйкес жоғары 
деңгейде өтті. 

Сырдария ауданы бойынша барлық сай-
лау учаскелері ел ертеңі үшін жасалғалы жатқан 
таңдауда белсенділік танытты. Аудан бойынша 18 
сайлау учаскесіне 22245 сайлаушы тіркелген. Сай-
лау учаскелерінде бюллетеньдер қайта саналып, 
сайлаушылар тізімі хабарланған соң таңғы жетіде 
сайлау басталды. Мемлекеттік Əнұран орындалып, 
соғыс ардагері Дəуітбай Сақтағанов бата берді. 

Айта кету керек, алғаш болып дауыс берген 
соғыс ардагеріне сайлау учаскесінде шапан жа-
былса, жүзінші болып дауыс берген сайлаушыға 

ұялы телефон сыйға тартылды. Барлық сай-
лау учаскелерінде концерттер, мəдени-көпшілік 
шаралар ұйымдастырылды. Сондай-ақ кент 
орталығында аудан өнерпаздарының концерттік 
бағдарламалары өтіп тұрғындар мен қонақтарының 
көңілдерін серпілтті.

Ауданға қарасты Жетікөл ауылының 
тұрғындары жауған нөсерге де қарамастан, да-
уыс беруге белсенді қатысты. Ауылда 421 
сайлаушының барлығы өз дауыстарын берді. 
Сондай-ақ, тұрғындар белсенділігін ынта-
ландыру мақсатында əртүрлі сыйлықтар та-
быс етілді. Соның бірі 100-ші болып дауыс бер-
ген Зұлпыхар қарияға кітап сыйға тартылды. Ал 
Ақжарма ауылында сайлаушылардың 90 пайы-
зы түскі сағат 12.00-ге дейін өз таңдауларын жа-
сап қойды. Ауылдың 1641 сайлаушысы толық 
құрамда атсалысты. Жоғары деңгейде өткен сай-
лау жұмысына тəнті болған ТМД байқаушылар 
миссиясының өкілі, халықаралық байқаушы Игорь 

Орлов: «Посткеңестік ел-
дер ішіндегі Қазақстан 
халқының сайлауға де-
ген ынтасы өте жоғары. 
Электораттардың ауқымды 
тобы өздерінің азаматтық 
ұстанымдарын көрсетті. 
Сайлау комиссиясы мүше-
ле рінің жоғары дең гей  дегі 
ұйымдастыру жұ   мыстары 
жəне канди дат тардың се  -
німді өкілдері, бай  қау шы-
лар мен ба қы лаушылар заң 
бұзу шы лықтарды анық -
та ған жоқ. Ашық əрі ай-
қын өткен дауыс беру жұ-
мыстарына шын көңіл ден 
разы болдым», – дейді.

Саяси науқан – жұртшылықтың кемел келешекке, 
баянды болашаққа байыпты бағдармен қарайтын жау-
апты кезеңі. Осы тарихи сəтті асыға күткен Қармақшы 
ауданы тұрғындары таңғы сағат 7.00-ден бастап, 
өздері дауыс беретін сайлау округтерінде үлкен 
белсенділік көрсетті. Электораттар арасында қолына 
таяқ сүйенген қарт сайлаушылар да, жүректері лүпіл 
қағып, бірінші рет дауыс бергелі тұрған жас сайлау-
шылар да саяси науқанға өз үндерін қосты.  

Қармақшы ауданында барлығы 34 сайлау 
учаскесіне 50552 сайлаушы тіркелген. Байқоңыр 
қаласында орналасқан 11 сайлау учаскесі мен 
аудандағы жəне ауылдық округтерде орналасқан 
сайлау учаскелеріне тіркелген тұрғындар сайлауды 
жоғары деңгейде  өткізді. Жалпы сайлаушылардың 
49618-і белсене қатысып жоғары нəтиже көрсетті. 
Халықтың басым бөлігі, яғни 87 пайызы түскі сағат 
14.00-ге дейін өз таңдауларын жасап үлгерген.

№99 сайлау учаскесінен ең бірінші болып Ұлы 
Отан соғысының ардагері Қуанышбай Бисенбаев, 
№94 сайлау учаскесінен Нұрғиса Мақсатбаев, №97 
сайлау учаскесінен Зияда Аппазова, “Алтын алқа” 
иегері Орынша Ахметова отбасымен бірге келіп, ең 
бірінші болып дауыс беріп, сый-сияпаттарға ие болды, 
сонымен бірге №98 сайлау учаскесінен Жаңаберген 
Сəденов, №96 сайлау учаскесінен Ғабит Ибраев от-
басы мүшелерімен келіп, көпке үлгі көрсетті. 91 
жастағы еңбек ардагері Илья Горбачев, соғыс жəне 
еңбек ардагерлері 95 жастағы Шəкіман Бектібаев,  89 
жастағы Төремұрат Ділімов, 88 жастағы тыл жəне 
еңбек ардагерлері Сағилат Нысанбаев,  85 жастағы 
ерлі-зайыпты Садық, Шолпан Ешниязовтар, 83 
жастағы Нағипа Бақбергенова, 78 жастағы Тұрсынбай 
Шитмановтар өз таңдауларын жасап, айрықша 
белсенділік танытты. 

Жетікөл ауылында тоқсанға қарай бет 
бұрған Шопанбай Рахменшеев ақсақал тұрады. 
Осы өңірдің бар бейнетін көріп, бүгіндері 
құрметке бөленген атаны ауылдастары көкке 
көтеріп сыйлайды. Қазір Шопанбай Рахменше-
евтер əулеті бір қауым елге айналды. Жетікөл 
тұсындағы үлкен жолдың бұрылысында “Бұл 

ауылда Шопанбай Рахменшеев əулетінің 
ұрпақтары тұрады” деген жазу тұр. Шағын ау-
данда осы əулеттің адамдары қоныстанғанына 
ғасырдан асты. 

Шопанбай ата ерте тұрып ауылдағы сайлау 
учаскесіне келді. Зайыбы Мəлике əжей екеуі 
таңсəріден келіп дауыс берді. 

– 30 немере, 18 шөбере сүйіп отырмын, 
– деді Шопанбай ата. – Біздің əулет бүгін 
түгелдей еліміздің болашағы үшін, ұрпақтар 
бақыты үшін дауыс берді.

Иə, Жетікөл ауылында ел тұрғындары 
сайлауға біркісідей келіп нағыз ұйымшылдық-
тың белгісін көрсетті. Шопанбай Рахменшеев 

бастаған əулет мүшелері сайлауға бірлікпен да-
уыс беріп, отбасына оралып келеді. Осы бір сай-
лау күнгі қуаныш əулет өміріндегі ұмытылмас 
күн деп ой түйді олар. 

Сыр өңірінің осы бір шағын ауылындағы 
құт-береке, бірлік ұзағынан болғай.

Қайыр ҚОРАСАНИ.

Жалағаш ауда-
нында əрбір сайлау-
шы өзінің азаматтық 
белсенділігін жəне 
елдің бүгіні мен бо-
лашағына деген 
ж а у а п к е р ш і л і г і н 
көр сетіп сайлауға 
бір кісідей қатысты. 
Дауыс беру аудан 
бойын ша 26 учаскеде 
ұйымдастырылған. 
Оның ішінде Жала-
ғаш кенті бойынша 
6 учаске орналасқан. 
Аудандағы барлық 
сайлаушылар саны 
22500 адамды құраса, 
ел Президентін 
сай лауға 22163 
сайлау  шы қатысып, 
таңдауын жасады. Ақарық жəне Мəдениет ауылдық округ сайлаушылары сағат 16.00-ге дейін өз дауы-
старын беріп үлгірген. Жалпы халықтың 80 пайызы түскі сағат 13.00-ге дейін өз таңдауларын жасаған. 

Жалағаш ауданы Таң ауылы бойынша №136 учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері – комис-
сия төрағасының орынбасары Р.Еспенбетов пен комиссия мүшесі Д.Шағыртаев ауылдың ең жасы 
үлкен қариясы, Ұлы Отан соғысының ардагері Дүйсенбиев Уəли ақсақалдың үйіне барды. Ардагер 
Уəли ақсақал ауылдың ең қарт тұрғыны əрі майдангер ретінде дауыс берді. Арнайы барған комиссия 
мүшелері қарияға шапан жауып, алғыстарын білдірді. Сонымен қатар, Ақсу ауылының тұрғыны, Ұлы 
Отан соғысының ардагері Сүлеймен Өрікбаев ақсақал да өз таңдауын жасап, еліміздің ертеңі үшін да-
уысын бергенін жеткізді. Учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы Б.Шілдебаев ардагерге құрмет 
көрсетті. 

СЫРДАРИЯ

ЖАЛАҒАШ

ҚАРМАҚШЫ

ҚАЗАЛЫ

АРАЛ

ÆÀÑÀÌÏÀÇÄÛҐ ÆÎËÛÌÅÍ

ÁІÐ ӘÓËÅÒÒІҢ ÑÀÉËÀÓØÛËÀÐÛ ЖАСТАР 
ҰЙЫМДАСТЫРҒАН  ДУМАН
Еліміз үшін маңызды болып саналатын Президент сайлауына Сыр жа-

стары белсенді түрде қатысты. Дауыс берудің алғашқы қорытындысы 
шыққан бойда олар өз қуаныштарын автошеру ұйымдастыру арқылы 
жеткізді. Шараға 40-тан астам автокөлік қатысып, Орталық алаңнан бас тау 
алған шеру Тұңғыш Президент атындағы саябаққа дейін жүріп өтті. Сондай-
ақ, тарихи сәтте «Домбыра думан» шоуы да ұйымдастырылып, өнерлі жа-
стар айналаны ән мен күйге бөледі.

Сыр  бойында  аса  жоғары  ұйымшылдықпен  өтті
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Сыр жұртшылығы сайлауда бірлігін 
танытты. Ел Президентке ғана емес, өз 
болашағына да дауыс берді.

Сайлау учаскелеріндегі белсенділік 
мені қатты қуантты. Өйткені, қоғамдық-
саяси маңызы жоғары тарихи шараға 
қатысу болашағына бейжай қарай 
алмайтын әрбір азаматтың парызы. 
Ел дамуы жолында, болашағымыздың 
берекелі болуы Президент сайлауында 
ашық көрініс тауып жатыр. Бірлігі бекем 
елдің ынтымағы әрқашан биік болатынын 
осы сайлау көрсетті. Дауыс берушілердің 
өз таңдауын ештеңеге алаңдамай, салмақты 
байыппен жасауына барлық жағдай 

қарастырылғанын сайлау учаскелерінен 
байқадық. Халықаралық бай қау шылармен 
қатар, жер гі лікті байқаушылар мен 
бақылаушылар да көр сетілген сенімнен 
шығуға мүм кіндік алды. Жан-жақты 
қамтамасыз ету, қажетті ақпаратқа шек 
қойылмау дауыс беруді тия нақты атқаруға 
жағдай туғызды. Еліміз дамудың жаңа 
кезеңіне қадам басты. Оның нық боларына 
сеніміміз мол. 

Абзал ЕРАЛИЕВ, 
Қазақстанның Еңбек Ері.

Сырдария ауданы.

«Өткен күнде белгі жоқ» дейміз. Неге 
болмасын? Әсіресе өткен өмір өткелдері 
ел  үшін зор сипатты иеленсе санадан 
өшер ме?! Біз туып-өскен Арал өңірі 
талай қиындықтарды басынан кешірді. 
Кезінде ұшқан құстың қанаты талатын 
қайран теңіздің тақырға айналғанын көз 
көрді. Теңізде туып, толқында жетілген 
қабырғалы қауымның ата қонысынан 

үдере көшкені де жадымызда. Сол 
тұста әлдекім Арал қалпына келеді 
десе күдікпен қарауымыз даусыз 
болатын. Алайда орындалуы мүмкін 
еместей көрінген арман  Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қамқорлығы 
арқасында жүзеге асты.

Мен Аралға көмектесемін деген 
уәдеме жеткеніме қуаныштымын. 
Елбасымыздың осынау жылы лебізі 
теңіз төскейіндегі жұртшылыққа 
бойтұмардай қастерлі. Әрі оған  толық 
негіз бар. Кіші теңіздің сақталуы 
ата-баба кәсібінің өркендеуіне даң-
ғыл жол ашты. Оған қоса барша 
қазақстандықтардың денсаулығының 
нығаюына септігін тигізді. Балық 
аулау көлемі ұлғайды. Балық кластері 
дамып, өнімдерін өңдеу қолға алынды. 
Еуропалық үлгідегі балық зауыттары 
салынды. Нәтижесінде өнімдері шет 
мемлекеттерге экспортқа шығарылуда. 

Қазіргі таңда өңірімізде ең бақуатты 
тұратындар балықшылар қауымы десек, 
артық айтқандық емес.

Мұнан өзге «Жезқазған – 
Сексеуіл» теміржолы, «Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай» тас жолы, «Бозой – 
Самсоновка» газ, мұнай құбыры ел 
өміріндегі үлесі қомақты стратегиялық 
нысандар екені анық. Енді қалаішілік 
газ құбыры жүргізілуде. Арал халқының 
95 пайызы таза да сапалы ауыз сумен 
қамтылған.Тіпті  республикалық 
«Ақбұлақ» бағдарламасының негізі 
Аралдан қаланған десек артық болмас. 
Міне, осындай ел игілігіне бағытталған 
шаралар көпшіліктің көз алдында. 
Баршасы Нұрсұлтан Әбішұлының 
көреген саясатының жемісі.

Президент сайлауын үй ішімізбен 
тағатсыздана тостық. Әрі жолдасыммен 
бірге алғашқылардың бірі болып дауыс 
бердік. Әрине таңдау жасауға әркімнің 

құқығы бар. Біз де өзіміз қалаған 
кандидатқа парақ толтырдық. Мен 
жанұяммен бірге Нұрсұлтан Әбішұлын 
таңдадым. Осынау ұлы тұлға еліміздегі 
сенімділіктің, тұрақтылықтың, жасам-
паздықтың үлгісі деп таныдық. Бұл 
қадамның ұрпақ үшін де маңызы зор.

Өзімнің мемлекеттік қызметкер 
ретінде  атқарған ұзақ жылғы еңбек 
жолымда бірқатар сатылардан өттім. 
Аудан әкімінің бірінші орынбасары, 
Арал қаласының әкімі лауазымдарын 
атқардым.Облыстық мәслихат депутаты 
да атандым. Шүкір, абыройсыз 
болғаным жоқ. Дана халқымыздың 
«Саусақ бірікпей, ине ілікпейді» деген 
қанатты сөзі әмбеге аян. Ендеше 
бірлігіміз баянды, тәуелсіздігіміз тұғыр-
лы болғай. 

Ахмедулла ҮМБЕТОВ,
еңбек ардагері.

Арал ауданы. 

Сайлауда әркімнің даусы ерекше 
маңызды екендігі түсінікті. Сондықтан 
да жастың келгендігіне қарамастан 
немерелеріммен бірге өз дауы сымды 
беру үшін таңертең ерте сайлау 
учаскесіне бардым. Бір байқағаным, 
бұл сайлауға елдің ықыласы ерекше, 
қатысу қарқыны да бұрынғылармен 
салыстырғанда зор болды. Сайлауға 
қатысу арқылы, өз таңдауын жасау 
кез келген адам өзінің бүгінгі күнгі 
нақты өмірі арқылы болашаққа 
ықпал етеді. Мұны мен өз балаларым 
мен немерелеріме, ауылдастарыма 
айтып отырамын. Өйткені, ғасырға 
таяу өмірімде мұндай жағдайлардың 
талайын бастан өткердік, адамдардың 
белсенділігі өз қоғамына, өмір сүрген 
ортасына деген сыйластығы да емес пе?! 

Болашақ кез келген адамның бүгінгі 
жасаған таңдауы арқылы айқындалады. 

Міне, осындай саяси маңызы өте 
жоғары Қазақстан Республикасы Пре-

зидентін сайлауына Шиелі ауданының 
барлық елді мекендері мен кент 
орталығындағы сайлау округтері және 
учаскелерінде жоғары дәрежеде өтті.  
Толық дайындықпен бастады. Жер-
лес теріміз мемлекетіміздің қазіргі 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа 
біркісідей қолдап, өз дауыстарын 
берді.  Сыр өңірінің, Қазақстанның 
өзге де аймақтары тұрғындарынан 
осындай  белсенділік танытылғандығын 
теледидар арқылы біліп, қуанып 
отырмын. 

Бұл барша қазақстандықтардың 
жеңісі. Мұны ұзағынан сүйіндірсін деп 
аналық ақ тілегімді білдіремін. 

Шырынкүл ҚАЗАНБАЕВА, 
Еңбек Ері. 

Шиелі ауданы. 

АЛДАҒЫ ЖОЛЫМЫЗ 
ДАҢҒЫЛҒА АЙНАЛАДЫ
Биылғы Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен 

тыс сайлауы қарсаңында қазіргі Мемлекет басшысы, 
үміткер  Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлауалды штабының 
құрамында болдым. Мұны мен мақтаныш сезімімен айта 
аламын. Өйткені Ел тәуелсіздігінің 24 жылында мемлекеттік 
қызметте, яғни Нұрсұлтан Әбішұлы бастаған команда 
сапында түрлі дәрежедегі қызметтер атқардым. Міне, 
үшінші жыл Жаңақорған аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы ретінде жамағатқа өз еңбегімді арнап қызмет етіп 
келемін. 

Сайлауалды штаб жұмыстарымен Жаңақорған 
ауданындағы  отыздан астам елді мекендерді аралап, 
тұрғындармен жүздестік, олардың арасында қарт 
ардагерлермен қатар нақты кезеңде еңбек етіп жүрген 
тұрғындар, жастар, мектеп оқушылары болды. Сонда 
байқағаным, олар елдің даму болашағына өте сенімді, сол үшін өздерінің барлық 
қабілетімен үлес қосуға дайын екендіктерін білдірісті. Бұл нені көрсетеді?  Бұл елдегі 
тұрақтылықты, сеніміділікті, алдағы өмірдің мұнан да жарқын болатынын айшықтайды. 
Демек, Қазақстан атты алып елдің кемесі өз бағытымен, капитанның дұрыс бағдарымен 
жүзіп келе жатқандығын білдіреді

Міне, осы үлкен сенімділік – кешегі Президент сайлауының өте сәтті өтуіне, «Нұр 
Отан» партиясының төрағасы, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
халықты 97 пайыздан астам қолдауына ие болуымен мәресіне жетті. Біз жеңіс шыңына 
көтерілдік. Баршаңызды Қазақстанның жаңа жолмен жаңаша табысқа кенелуінің 
бастамасын құттықтаймын!

Зинабдин ШЕРМАҒАНБЕТОВ, 
Жаңақорған ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы,  

«Құрмет» орденінің иегері.

Қарты бар елдің – 
қазынасы бар. Осынау 
жан жадыратар лебізде 
қаншама жүк жатыр 
десеңші. Соған орай біздер, 
ардагерлер қауымы да, 
өзімізге жасалып жатқан 
сый-құрметке лайықты 
болуға тырысып бағамыз. 
Халқымыздың арасында бір 
ауыз сөзбен дауды шешкен 
сұңғыла перзенттері жиі 
кездескені тарихтан мәлім. 
Ал бүгінгі ақсақалдар үшін 
ел ішінің ынтымақ-бірлігіне 
сызат түсірмеуге мейлінше 
атсалысу басты парыз. Әрі 
солай да болып жүр.   

Қазалы ауданы хал-
қы ның саны жағынан 
облыс көлемінде алғашқы 
орын дардан табылады. 
Әлденеше ұлттың өкілдері 
мекендеген қасиетті қоныс 
жылдан жылға көркейіп 
келеді. Мұндағы ағайынның 
ахуалы, тұрмыс-тіршілігі 
де бөтен емес. Әсіресе 
ауданда кәсіпкерлік саласы 
айтарлықтай дамыған. 

Ауданда сайлауға қаты-
сушылардың бел сенділігі, 
қатысу пайызы өте жоғары 
деңгейде болды. Әрине, 
кімді таңдау әркімнің 
өзі нің еркінде. Осынау 
ел өміріндегі саяси ша-
раға ардагерлер ерекше 
ықыласпен атсалысты. 
Сай  лау учаскелерінің құ-
ра мында ардагерлердің 
болуы олардың ортақ іске 
жанашыр көзқарасын аңғар-
тары хақ.

Мен Нұрсұлтан На-
зар баев тың аудандағы се-
німді өкілі болдым. Бұл 

үшін өте қуаныштымын. 
Әлемді дағдарыс шарпып, 
көрші мемлекеттерде қақ-
тығыстар орын алуда. 
«Бір күн ұрыстың, қырық 
күн несібесі кем» дейді 
қазекең. Тәубе. Тәуелсіз 
еліміз ондайдан мүлде 
аулақ. Оны айтасыз, дағ-
дарыс тұсында  дамуға 
бет бұруда. Елбасының 
«Нұрлы жол» бағдарламасы 
өте көрегенділікпен әзір-
ленген құжат. Барша  қазақ-
стандықтардың жүрегіне 
сенім, кеудесіне жігер ұя-
латқан бағдарлама. Ел-
басының өзі бастаған бағ-
дарламаны аяғына дейін 
жеткізеріне үмітіміз мол. 
Бұл тек менің ғана  емес 
миллиондаған отан дас та-
рым ның пікірі екеніне талас 
жоқ. Сондықтан, біздің 
таңдауымыз тарихи таңдау.

Оразғали БЕКБАНОВ,
Қазалы аудандық 

ардагерлер кеңесінің 
төрағасы.

ДАУЫС 
БЕРДІМ

Дауыс бердім  Елбасым, елім үшін,
Қасиетті, киелі жерім үшін.
Жерім, елім дегенде жеңіс менде,
Мүмкін емес ешқашан жеңілісім. 

Биік ұстап қашанда өр кеудесін,
Елбасым да мерейлі ел сенгесін.
Бауларым да бұзбасын тыныштығын,
Тауларым да тербеліп, теңселмесін.

Таусылмасын қызығы қыр үстінің,
Арайласын алтын ай, күміс күнім.
Бұзылмасын ұйқысы сәбилердің,
Бұлжымасын достығым, туыстығым.

Дауыс бердім әр бейбіт таңым үшін,
Басымдағы бақытым, бағым үшін.
Бағалаймын жақындар амандығын,
Қаламаймын атомдар жарылысын.

Елбасыммен қашанда бір жеңісім,
Дауыс бердім елін шын сүйгені үшін.
Дауыс бердім бүгінгі мәртебем мен
Бір ғажайып ертеңгі күндер үшін.

Қайта түлеп, қанатын жайған қалам,
Жарқын іспен жасанып, жайнар далам.
Белгілеген Елбасы «Нұрлы жолы»
Болашаққа жасалған бағдарламам.

Бақытымыз тілеймін таймасын деп,
Жақсылықты жақсылық жалғасын деп.
Төрткүл дүние төріне шырқап шыққан,
Дауыс бердім. Елім деп, Елбасым деп.

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
ақын,

Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі.

Әр кезеңде елдің елдігі, адамдардың  
адамгершілігі мен жауапкершілігі сы на-
латын шағы болатыны тарихтан белгілі. 
Кешегі өткен ҚР Президентінің сайлауы 
сондай сындарлы шақтың бірі де бірегейі 
болатын. Ел өзінің елдігін, ауызбірлігі 
мен тұтастығын, қандай жағдайда да 
ұйымшылдық көрсете білетіндігін тағы 
бір дәлелдеді. Бұл сайлауға  ғасырдан 
астам ғұмыр кешкен қарт та, кәмелетке 
енді толған жас та қатысты. Алыс, жақын 
шет елдерден қатысқан байқаушылардың 
өздері де еліміздегі сайлаудың жоғары 
белсенділікпен өткенін, оған әр 
сайлаушының  ықыласпен қатысқанын 
ерекше атап өтті. 

Шындығында да  Сыр өңірі жұрт-
шылығы ауа райының қолайсыздығына 
көңіл аудармастан өз қалауларын жасады. 
Бұл орынды да. Өйткені, олар дауыс 
беру  арқылы елдің саяси-экономикалық, 
мәдени дамуына өзіндік үлес қосатынын 
толық түйсінді. Кезектен тыс сайлау елдің  
жарқын болашағы мен экономикалық-
әлеуметтік дамуының негізі болып 
саналады. Сайлауда айқын басымдықпен 
жеңіске жеткен Нұрсұлтан Назарбаев 

еліміздің  Елбасы ретінде өзінің алға қойған 
жоспарлары мен мақсаттарын жүзеге 
асыруға бел шеше кірісетіндігін, халықтың 
әл-ауқатын жақсартуға, ел экономикасын 
көтеруге атсалысатынын алға тартты. 

Халық Елбасыға, елдің болашағының 
нұрлы болатындығына сенім артты, 
сөйтіп өз таңдауын жасады. Сонымен 
қатар көпшілік ұлттық тіліміздің, салт-
дәстүріміздің, әдет-ғұрпымыздың қоғам 
өміріне қаз-қалпында енетіндігіне кәміл 
сенеді. Әр ұлт өзінің ана тілімен, ұлттық 
болмысымен мәңгі жасайды. Солай болып 
қала беретіні хақ.  

Сейілбек ШАУХАМАНОВ,
облыстық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.

ЖАҚСЫ ІСТЕР 
ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ
Егемен еліміздің өміріндегі  маңызды саяси нау-

қан  саналған Қазақстан Республикасы Президентінің 
сайлауын да ұйымшылдықпен өткіздік. Ел-жұрт 
өз таңдауын жасады, Нұрсұлтан Назарбаев басым 
дауыспен Елбасы болып сайланды. Халық өз 
қуанышын жасырмай, тілектестігін білдіріп жатыр. 
Расында Елбасының еліміздің кемел болашағы 
үшін өзі жасаған бағдарлы бағдарламаларын жүзеге 
асыруына толық мүмкіндік жасалды. Ендігі мақсат – 
Елбасының айналасына топтаса отырып, келешекке 
нық қадам жасау.

Үкіметтік емес ұйымдардың мүшелері де 
сайлаудың белсенді өтуіне атсалысты. Бұл саяси 
науқаннан мүмкіндігі шектеулі жандар да тысқары  
қала алмады. Олар өз замандастарын сайлауға 
біркісідей қатысуға шақырды, сайлау учаскелерінде 
бақылаушы болып, науқанның  заңға сай өтуін қадағалады. Әсіресе жастардың 
белсенділігі жоғары болды. Сөйтіп қауымдастық мүшелері де еліміздегі  ең 
маңызды науқанның өтуіне өзіндік үлес қосты. 

Мен өзім дауыс берген №191 сайлау учаскесінде де сайлаушылардың 
белсенділігі жоғары болды.  Оларға толассыз жауған жаңбыр да, ызғарлы жел 
де әсер етпеді. Тіпті кішкентай балаларымен келгендер де баршылық. Олар өз 
таңдауын жасап, өздері қалаған жанды биік тұғырға қондырды. Елімізде бұған 
дейін қалыптасқан бейбітшілік пен бірлік,  молшылық пен береке өзінің қалыпты 
жалғасын таба берсін демекпін.

Әлима ӘБДІХАЛЫҚОВА,
“Қызылорда облысы Азаматтық Альянс” 

қауымдастығының төрайымы.

БИЫЛҒЫ САЙЛАУ ЕРЕКШЕ 
САЙЛАУ
Үйдегі дауыс беретін төрт адам таңғы сағат 7 болмай 

№ 3 мектеп-гимназиясында орналасқан № 200 сайлау 
учаскесіне келіп, алғашқылардың бірі болып дауыс бердік. 
Бір аңғарғаным,  келіп жатқан адамдардың қарасы мол, 
белсенді әрі көңілдері көтеріңкі болды. Олай болуы да 
заңды. Өйткені, барлығы да еліміздің жарқын болашағы 
үшін дауыс беретінін жақсы сезіне білді. Шаттық 
көңілмен Мемлекет басшысын сайлап жатты. Сайлау 
қорытындысының өзі-ақ халықтың Нұрсұлтан Назарбаевты 
таңдағанын көрсетіп тұр емес пе?! Халқымыз тағы да саяси 
белсенділігін көрсетті. Елбасымыз Қазақстанды әлемге 
танытты, сонымен бірге мықты саясаткер ретінде өзі де 
танылды.  «Мәңгілік ел» идеясымен қаруланған Қазақстан 
әлемнің 30 озық елінің қатарынан табылуды мақсат тұтып 
отыр. Қазіргі әлемдік қаржы дағдарысының кезінде  
Қазақстан мықты экономикалық саясат жүргізіп келеді. Сан ұлт өкілдерінен құралған ел- 
халқы тату-тәтті өмір сүруде. 

Президентіміз өзі атап айтқандай, Алты Алаштың анасы болған Сыр еліне Мемлекет 
басшысының сенімді серігі Қырымбек Көшербаев басшылыққа келгелі аймағымыз ерекше 
қарқында дамуда. Қызылорда  еліміздегі ірі облыс саналмағанмен, өңірге мол инвестиция 
тартылып, алдыңғы қатардан көрінуде. Осының бәрі Елбасы жүргізіп отырған саясаттың 
арқасы. Міне, сондықтан да Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс бердік. Мен кезінде ол кісімен 
бірге жұмыс істестім. Нұрсұлтан Әбішұлын әрқашан да құрметтеп, қолдау көрсете беремін.

Ыдырыс ҚАЛИЕВ, 
соғыс және еңбек ардагері.

ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ҰСТАНЫМҒА САЙ ӨТТІ 

Ең алдымен тәуелсіз елдің басшысын сайлау үлкен бақыт деген 
ойдамын. Өйткені, әлемде өз алдына жеке ел болуды армандап жүрген 
қаншама халық бар. Бұл түсінген адамға зор мәртебе. Саяси дода кезінде 
мен Жалағаш ауданындағы №135 сайлау учаскесі комиссиясының 
төрағасы болдым. Таңғы сағат 7.00-де учаске сайлаушыларды 
қабылдауға дайын тұрды. Мемлекеттік Әнұран орындалғаннан кейін 
алғашқы сайлаушылар дауыс бере бас тады. Барлық жұмыс «Сайлау 
туралы» заң аясында өтті. Оған елімізде тіркелген саяси партиялар 
мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері сайлау барысын жіті 
бақылады. Байқаушылар мен бақылаушылар сайлау процесін назарда ұстады. Ең бастысы, 
халықтың сайлауға деген ынтасы зор болды. Жұрт үлкен саяси науқанда аса үлкен белсенділік 
танытты. Сайлаушылардың құқы бұзылған фактілер тіркелмеді. Учаскелік комиссия тарапынан 
конституциялық заңнаманың қатаң сақталып,  дауыс берудің өз дәрежесінде өтуіне барынша 
ықпал жасадық.

Халықтың белсенділігі елі үшін, ертеңі үшін жауапкершілігінің жоғары екенін байқатты.

 Сәбит РАМАНҚҰЛОВ, 
№115 негізгі мектеп директоры.

Жалағаш ауданы.

ҰРПАҚ ҮШІН МАҢЫЗДЫ

ДАМУДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ БИІК МҰРАТЫ

СЫР ЕЛІ ЕЛБАСЫМЕН БІРГЕ
ХАЛЫҚ ӨЗ 
ТАҢДАУЫН  
ЖАСАДЫ

БОЛАШАҚҚА 
НАҚТЫ ҚАДАМ

САЙЛАУ – 2015
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Сейсенбі, 28 сәуір, 2015 жыл

Егер Сіз жолыңыз түсіп Қазалы 
ауданының батыс беткейінде, баяғы Арал 
теңізіне жақын, Сырдың сол жағалауына 
қатар-қатар орналасқан қазіргі Бекарыс-
тан би, Майдакөл, Ү.Түктібаев атындағы 
ауылдарға бара қалсаңыз Ұлы Отан 
соғысына қатысқан майдангер Қожамберлі 
Байжанов туралы үйір-үйір əңгімелерді 
естіп қайтасыз. Бұл өңірде Қожекеңді 
білмейтін адам кем де кем. Алдымен оның 
еш уақыт ерінбейтін еңбекқорлығы айты-
лады. Сосын о кісінің адамгершілігі жай-
лы талай адамның тамсана ағытқан сөздері 
тəнті етеді. Содан соң “Қожекең айтып-
ты” деген қалжынның не түріне қарық бо-
ласыз.

Қожамберлі Байжанов өткен ғасырдың 
он үшінші жылында өмірге келіпті. Əкесі 
Байжан адалдығымен, шаруақорлығымен 
елдің əтіберлі ақсақалы атанған. Сонау жи-
ырма тоғызыншы – отызыншы жылдарда 
Кеңес өкіметінің өктемдігіне қарсы “Асан 
көтерілісіне” қатысқаны үшін қуғын-
сүргінге ұшырап, зорлық көргендердің 
бірі. 

Төңкеріске төтеп берген халықтың 
ұрпағы Қожамберлі Байжанұлы да 
жалындаған жиырма жасты аяқтап, 
ордабұзар отызға иек артқан шақта 
Отан соғысы дейтін сұрапылға тап 
келді. Қазалы ауданының əскери ко-
миссариатынан Қызыл Армия қатарына 
шақырылған ол Қиыр шығысқа жіберілді. 
Шығыста да батыстағыдай майдан шебі 
құрылғаны белгілі. Забайкалдықтар Жа-
пония, Қытай, Корея мемлекеттерінен 
шығуы мүмкін қауіп-қатерге қарсы тұрды. 
Бүліктің шыққаны тарихи шындық. 
Мұнда да жауынгерлердің жараланғаны, 
қаза тапқаны бар. Құдай сақтап Қожекең 
аман-сау оралды. Тапсырманы тас-түйін 
орындаған, жаугершілікте батылдық 
танытқан жауынгер омырауына бірнеше 
медальды тағып қайтты. “Ерлігі үшін”, 
“Фашистік Германияны жеңгені үшін”, 
“Жапонияны жеңгені үшін” марапаттары 
ел басына күн туғанда көрсеткен ерліктің 
белгісіндей. Ал оның коммунистік партия 

мүшелігіне майдан даласында қабылдануы 
жігерлі жігіттің қайсарлығына, қабілеттілі-
гіне берілген əділ баға екені даусыз.

Дүниежүзін дүрліктірген соғыс аяқта-
лысымен елге оралған Қожамберлі Бай-
жанов тозығы жеткен шаруашылықтар ды 
қалпына келтіруге аянбай кірісті. Арлы 
адам үшін туған елге қызмет жасаудан 
артық бақыт бар ма?! Туып-өскен жерге 
табаны тиісімен аралары жақын жатқан 
“Жаңаталап”, “Ворошилов”, “Майдакөл”, 
“Бозкөл”, “Алға” тəрізді шағын колхоз-
дарда түрлі жұмыстар атқарды. Əскерде 
өмірдің қиындығын бастан өткерген, 
ащы-тұщыны көп көрген, түрлі ұлт 

өкілдерімен араласқан, жақсы-жаманмен 
тіл табысқан, орыс тілін үйреніп, кеңестік 
мəдениетке қалыптасқан, қажыр-қайраты 
мол, жауынгерлік жолдан өткен азамат 
ел ағалары ұсынған қай жұмыстан да бас 
тартқан жоқ. Бригадир, есепші, ауылдық 
Кеңестің хатшысы, төрағасы секілді сол 
заманға лайық ауыл төңірегіндегі беделді 
қызметтердің тізгінін ұстады. Бұл рет-
те Байжановтың ары таза, қызметі адал 
екендігіне халық куə. 

Қожекеңнің көзін көрген тыл ардагері 
Аймағамбет ақсақал өзі басы-қасында 
жүрген бір оқиғаны былайша жеткізді. 

– Колхозға сол заманда он алты 
мың сомға сатып алынған Түрікменнің 
“Ақалтеке” жылқысы құрдымға құлап 
өлген. Жылқышыға да, завфермаға да 
қауіп төнді. “Бағалы малды баға алмады” 
деген сенімсіздікпен қылмысқа тартылды. 
Сотталатын түрлері бар. Енді не істейміз 
деп əбігерге түскен отбасы, ағайын-туыс 
уайымдап, ой түбіне жете алмай отырған 
сəтте Қожамберлі араша түседі. Қалай 
дейсіз ғой. Қожекең колхоздың есепшісі 
еді. Бəріміз жабылып ортамызда жүрген 
ағайынымызды көре-көзге соттаттырып 
жібереміз бе? Бір амалын табайық та деп, 
өзі бас болып, айналасындағы мал ма-
мандарына қол қойғызып, асыл тұқымды 
жылқыны “ауыр індеттен” өлді деп акті 
жасатқан. Сөйтіп жылқының өліміне 
тексерушілердің көзін жеткізіп, құжат 
арқылы заңды түрде есептен шығартқан. 
Осылайша бірнеше адам соттан аман 
қалды. Қожекең расында да иманды, 
ешкімге қиянаты жоқ, өсек-аяңнан аулақ-
тұғын. 

Аймағамбет ағаның бұл сөзін бірнеше 
адамнан естідік. Бұрынғы К.Маркс 
атындағы кеңшарды ұзақ жыл басқарған 
еңбек ардагері Сақыбай Нармағамбетов 
былайша тебіреніп еске түсірді:

– Қожекең мен совхозға директор бо-
лып келгеннен кейін шаруашылықта 
агроном болып жұмыс істеді. Білімі 
қандай, ойы зерек, ісі тындырымды, 
егіннің нағыз маманы, ұйымдастырғыш. 
Сұрастырсам ауданда алғашқылардың 
бірі болып Шымкент қаласындағы кол-

хоз басқармаларының төрағаларын дай-
ындайтын арнаулы мектепті бітіріпті. 
Ілгеріде “Алға” колхозының төрағалығына 
сайланған. Қожекең басқарған колхоздың 
атына сай алда болғандығын естідім. 
Бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырмайтын, 
əрдайым əділдікті жақтайтын, елдің жағ-
дайын ойлап жүретін ол халыққа жаға да, 
таға да бола білді. 

Үкімет қаулысына сəйкес Карл Маркс-
тен шаруашылықтар бөлініп шыққан кезде 
өз алдына отау тіккен “Майдакөл” совхо-
зына бас агрономдық қызметке жіберілді. 
Кейін агроном болды. Осы қызметте жүріп 
облыстық дəрежедегі зейнеткерлікке 

шықты. Ауылш аруашылығына сіңірген 
еңбегі үшін Қазақ ССР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет грамотасымен мара-
патталды. Мəселе мақтау-мадақтауда 
емес, еңбегіңнің ескерілгендігінде. Ал 
Қожамберлі Байжанов еңбегіне сəйкес ел-
ден бағасын алған, болашақтың жолын 
салған жан. 

Пайымдауымызша өмірде азаматтың 
абыройын асқақтататын қасиетті үш 
қазығы бар. Ол – біріншіден, адал еңбек ету. 
Екіншіден, айналасындағы адамдармен 
түзу қарым-қатынас жасау. Үшіншіден, 
отбасының береке-бірлігін сақтау. Егер 
ер адам осы үш нəрсені əрқашан ойынан 
шығармаса бағы жанатыны ақиқат. Бұл 
тұрғыдан алғанда Қожамберлі Байжанұлы 
қазығын тереңге қаққан, дархан мінезімен 
халыққа жаққан, өмірден бақытын тапқан 
адам. Зайыбы Збира Орынбайқызымен жа-
расымды отбасын құрды. Қыздары Мария, 
Зинеп – бірі денсаулық, екіншісі білім сала-
сында жемісті еңбек етті. Баласы Баймыр-
за Қожамберлиев те “Əке көрген оқ жо-
нар” дегендей əке аманатына сай өнегелі 
өмір сүріп, қазақтың абзал азаматтарының 
қатарында жүр. Қазалыдан шыққан 
тұңғыш философия ғылымдарының док-
торы, профессор. Биыл алпыс жастың 
асқарына шыққан жерлес ғалым туралы 
əңгіме алдағы күндердің еншісінде. 

Қожекең балажан, елгезек адам болған. 
Балаларымен ойнауға барған көрші үйдің 
балаларына конфет үлестіреді екен. Мұны 
естіген, тəттіге құмар ауылдың басқа бала-
лары да оны күнделікті аңдып жүретін бо-
лыпты. 

Иə, “Ағеденнің аты арымайды, тоны 
тозбайды” демекші, өмір бойы көңілді 
жүрген, қандай ауыр жағдайда да апшы-
майтын Қожамберлі Байжан ұлының ар-
тында ел айтып жүретін осындай əңгімелер 
қалды. “Жақсының аты өлмейді” деген 
осы да.

Жетіскен МƏКЕНАЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
Қазалы ауданы.

ХАЛҚЫНА ЖАҚҚАН, 
БАҚЫТЫН ТАПҚАН 

Соғыс мықтының əлсізге үстемдігінен 
не саясаттың сатпағынан болатын қанды 
қырғын. Ең өкініштісі, мұндай алапатта 
көбінде қарапайым халық зардап шегеді. 
Қай соғысты болсын ақтап алар себеп іздеп 
сабылсақ та арғы жағында миллиондардың 
тағдыры жатқаны анық. Ұлы Отан соғысы 
да осындай миллиондардың өмірін талқан 
етті. Адамзат баласына қайғы-қасіретін 
жаудырған сұм соғыстың аяқталғанына 
да 70 жыл уақыт өтті. Сол кездегі дүниеге 
келген сəби де жетпістегі қарияға ай-
налды. Бейбітшілігіміз үшін от кешкен 
ардагерлердің арты да тоқсаннан асып, 
ғасыр жасына таянды.

Кеңес өкіметінің кəмпеске саяса-
ты одан кейінгі нəубет – аранын ашқан 
ашаршылықтан ел енді ес жия бастағанда, 
неміс фашистерінің басқыншылығы бұрқ 
ете түсті. Бейбіт өмірдің астан-кестенін 
шығарды. Ұлы Отан соғысының алғашқы 
күнінен бастап, қару ұстауға жарайтын 
ер азаматтар майданға аттанып жатты. 
Халқын, туған жерін жаудың қанды шең-
гелінен азат ету əрбір азаматтың айны-
мас мақсат-мұратына айналды. Отан үшін 
от кешкен сондай қарияларымыздың бірі 
туғанына 100 жыл толатын Дəрібай Са-
занбаев атамыз еді. Ол кісі Сырдария ау-
даны аумағында Сазанбай мен Жақсықыз 
Мадиярованың отбасында дүниеге келген. 
Естуімше, руы – балталы найман əулетінен. 
Отбасында баладан бір өзі. Жетінші сы-
ныпты бітіргеннен кейін еңбекке арала-
сып, сол тұрған жеріндегі колхоздың есеп-
қисап жұмыстарымен айналысады. Бірнеше 
жылдан кейін Қызылорда қаласындағы үш 
айлық бухгалтерлік есеп курсын тамам-
дайды.   Тереңөзек поселкесіндегі халық 

банкісінің бухгалтерлік есеп бөлімінде, 
кейін банкінің бас бухгалтері болады.

Дəрібай атам 1942 жылдың алғашқы ай-
ында əскери комиссариатқа өзі өтініш беріп, 
соғысқа аттаныпты. «Соғысқа барғаннан 
кейінгі жайын білмеймін, бірақ анда-санда 
соғыстан үшбұрышты хаттар келіп тұрды»-
дейтін    Жақсықыз анамыз. Сол келген 
хаттардың бірінде «Келіндеріңіз Жəмилə 
босанды ма?»-деп сұраған екен. Оған жауап 
қайтарғанда келіннің босанғандығын, оның 
қыз бала екендігін жазып хат жібереді. 
Бұдан кейін соғыстан бірнеше хаттар 
келеді. Кейін хаттың келуі тоқталады. 
Одан соң соғыста қайтыс болғандығы ту-
ралы «қара қағаз» жетті. Қаралы күндер 
мен түндер, жылап-сықтаумен өтіп жатты. 
Жас келінге атасы мен енесі «Əлі жассың, 
келешегің алдыңда, үш жыл еріңнің 
аруағын сыйлап, оның қызын мəпелеп 
өсірдің. Теңіңді табуыңа қарсылығымыз 
жоқ» деп ризашылықпен батасын беріпті. 
Тек қариялардың бір ғана өтініші болған 
екен. Ол немерелері Тəжігүлді өздеріне 
қалдырып кету еді. Іштен шыққан баласын 
қимай, айналшықтап, көп уақыттан кейін 
ата-ененің тілегін құп көреді. «Қараөзек» 
стансасына келіп, ауылдық кеңестің хат-
шысы қызметін атқарады. Тəжігүлін 
сағынғанда ешкімге көрсетпей өксіп-
өксіп жылап алады екен Жəмилə анамыз. 
Тереңөзекке келіп, қызын көріп, мауқын 
басып қайтатын шақтары да аз болмапты. 
Сөйтіп жүргенде майданнан жаралы болып 
қайтқан Əлкебай Ембергенов атты азамат-
пен танысып, шаңырақ көтеріпті. Бағына 
қарай Қызылордадағы тұтынушылар коо-
перациясында қызмет атқаратын Əлкебай 
біртоға, адамгершілігі мол азамат бо-

лып шықты. Жəмилəні қаладағы сауда 
орындарының біріне орналастырды. Қызы 
Тəжігүлмен, бұрынғы ата-енесімен  арала-
суына да тыйым салған жоқ. Бұл кезде Са-
занбай қария мен Жақсықыз апа да қалаға 
қоныс аударып еді. Тəжігүлі қаладағы № 6 
мектепте оқып, оны бітірісімен Н.В.Гоголь 
атындағы мемлекеттік педагогикалық 
институтының қазақ тілі, əдебиет жəне 
музыка мамандығына оқуға түседі. Осы 
кезде жалғыз ұлдан қалған немересінің 
тілеуқоры Сазанбай қария қайтыс болады. 
Əлкебайдың азаматтығы ғой Жақсықыз 
жəне Тəжігүлді көшіріп алып, бір үлкен от-
басы болып тұрды. Тəжігүлді өзінің үш ұл, 
бір қызынан кем көрмеді.  

Мен Тəжігүлмен осыдан елу екі жыл 
бұрын, жаратылыстану факультетінің 
соңғы курсында оқып жүргенде таныстым. 
Кездесуіміз, киноға баруымыз жиілеп, 
туған күндерімізді бірге өткізетін болдық. 
Араға жыл салып отбасын құрдық, бала-
лар дүниеге келді. Балалардың барлығы 
да (екі қыз, екі ұл) жоғары білімді, қазіргі 
кезде республикалық, облыстық мекеме-
лерде қызмет атқарады. Біз үй болғаннан 
кейін балаларымыз Əлкебай ағаны ата 
деп, балаларын аға-апа деп өсті. Үлкен 
енеміз Жақсықызды қолымызға алдық, екі 
көзінен қалса да   балаларымызды аналық 
мейіріммен тəрбиеледі. Өзі момын, көп 
сөйлемейтін, бірақ сөз арасында атамыз Са-
занбаев Дəрібайдың Найман руының Балта-
лы аталығынан екендігін айтып отыратын. 
Сол тұста атамыздың жақын туыстары жай-
лы сұрамағаныма осы күнге дейін өкінемін. 
Ол кісі 1978 жылы дүние салды. Ақтап, 
арулап шығарып салдық. Балаларымның 
анасы Сазанбаева Тəжігүл Дəрібайқызы 

1965-1998 жылдары қаладағы мектеп-
терде мамандығы бойынша сабақ берді. 
Жоғары санатты мұғалім, методист болып 
қызмет атқарды. Ол да өз бауырларының, 
туыстарының кім екенін білместен өтті. 
Ауыр науқастан 2001 жылы дүние салды. 
Осылайша сұм соғыстың салдарынан бір 
əулет жоғалып кетті. Кейде балаларымның 
«Біздің нағашыларымыз кім?» деген сауал-
дарына жауап таппай қиналамын. Осының 
бəрі сұм соғыстың салған лаңы. Елге аман 
оралғандардың соңында ұрпақ қалды. Бұл 
азаматтарда арман жоқ. Сөз соңында сол 
қан майданда қорғаған қаһармандарға мың 
тағзым дегім келеді.

Алтынбек ЕРНАЗАРОВ,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дың құрметті профессоры, 
биология ғылымдарының кандидаты.

Бейбіт еліміздің тынышын алған сұм соғыста ерлік 
пен қайсарлықтың үлгісін көрсеткен жандар аз емес. 
Сондай батыр мінезді майдангердің бірі Қаратаев Та-
бынбай 1906 жылы Телікөл жерінде дүниеге келген. 
Еңбекпен есейген жас бала, үлкендер өмірін үлгі етіп 
шыңдалып өсті. 1933 жылдары Сыр бойына қоныс ау-
дарып, “Жаңатұрмыс” ауылына орнығып, колхозға 
мүше болды. Егін шаруашылығы саласында еңбек етті. 
Табекең басшылық жасауда ағайын арасында, жұмыс 
барысында үлкенмен де, кішімен де тіл табысудың 
арқасында жақсы ұйымдастырушы бола білді. Еңбекке 
бел шешіп кірісе бастаған кезде, тосыннан соғыс атты 
суық хабар жетті. Сонымен 1941 жылдың күзінде 
əскер қатарына шақырылып, соғысқа дайындық 
жаттығуларынан өткен соң фашист басқыншыларымен 
шайқасты. Украина майданында қан кешіп жүріп арпа-

лысты. Соғыста от пен суға түсіп, қар мен мұзға тоңып, кез келген жер төсек, пана болғанын 
еске алады. Ұлы Отан соғысының зұлматты шақтарында көптеген ержүрек жауынгер-
лер сияқты Табынбай атамыз да төнген қауіпке қасқая тұрып, бораған оққа шыдас бере 
білген. Осындай оқтың ортасында 1942 жылы үлкен Полтава шайқасында дене жарақатын 
алды. Госпитальда емделіп, жарақаты ауырлау болғасын елге қайтарылды. Жарақаты 
жазылған соң, 1943 жылдардан бастап егіс бригадирі болып көп уақыт жұмыс істеді. Сол 
кезеңдегі Полтава қаласын азат етудегі қантөгіс шайқасты беріге дейін айтып жүрді. Бұл 
да Сыр елінің өжет бір ұлының ерлігі деп білеміз. Талай жаумен шайқасқан майдангердің 
соғыстағы еңбегі еленіп, “Қызыл жұлдыз” ордені кеудесінде жарқырап тұрды. Жасынан ел-
гезек болып өскен, өзге үшін қиналатын азамат шыңдалып, еңбекке етене араласты. Ол кісі 
əр отбасының жағдайын жасап, жұмыс қолын іскерлікпен басқарды. Əлсіреген халықтың 
жағдайын жақсартуда егін шаруашылығын қолға алып, мол өнім алуда көп еңбек сіңірді.

Сұрапыл соғыс біткен соң жағдай біртіндеп түзеле бастады. Осындай қабілетті азамат 
ауыл адамдарының ризашылығын алды. Қандай жағдай болса да қиындықты сабырлықпен, 

байсалды ақылмен шешуді айтып жүруші еді. 1950 жылы ірілендірілген “Киров” кол-
хозы (қазіргі Ж.Махамбетов ауылы) болып аталды. Міне, осы жылдан бастап ақсақал 
жылқы бағуды қолға алды. Себебі жасынан атқұмар, жылқы малының төресін ерекше 
қастерлейтін. Колхоздың мал шаруашылығын өркендетуде жастарға үлгі-өнегесі табыс 
əкелді. 1968 жылы зейнеткерлікке шығып, құрметке бөленді. 1970 жылы Лениннің 100 
жылдық медалімен жəне жемісті еңбегі үшін марапат қағаздарына ие болды. Бұл мара-
паттау ақсақалдың əлі де еңбектен қол үзбеуіне күш берді. Осылайша жаз болса жайлауға 
шығып, бие байлап берекелі тірлікті балаларына, немерелеріне меңгерте бастады.

Ұлдары Қайдауыл, Байдан, Сейдалы əке жағдайын жасап, шаруашылықты дөңгелете 
бастады. Ал Алтын бастаған келіндері Роза, Қанымкүлдің дастарханы берекелі, сапырған 
бал қымызын кез келген жолаушыға қонақжайлылықпен қарсы алатын еді. Əрине, бұл 
өмір көрген атаның тəрбиесі. Қазақтың ата-енесін аялап күтіп, ұлттық тəрбиесін ұрпаққа 
жалғастырған осы жанұя ауылға үлгілі болды. Əсіресе, осы күнге дейін ата-ененің тəрбиесін 
сақтап, сол шаңырақтың отын маздатып отырған Сейдалы мен Қанымкүлдің еңбегі ерек-
ше. Əрине, бұндай өнегелі ұрпақ өсіру атамыздың тəрбиесі ғой деп мақтан етеді. Елге сый-
лы, билігі кəдеге асқан, аузы дуалы, адасқанға жол, ақылы мен батасы аузынан түспеген 
қадірменді ата бола білді. Осының дəлелі елден жырақ кетіп, елге келуді армандаған 
Өтеген мен Зəмді Қарсақпайдан 1977 жылы өз күшімен көшіріп əкелді. Ол кісілер үнемі 
ризашылық білдіріп отыратын. Табекең 1986 жылы дүниеден озды. Табынбай ақсақал мен 
Несібелі апамыздан 3 ұл, 3 қыз дүниеге келіп, олардан немере, шөбере көріп кетті. Осын-
дай ақсақал соғыста кеудесін оққа тосып, елге жасаған ерен еңбегі еш кетпей ұрпаққа есімі, 
ерлігі үлгі болса дейміз. Биыл Елбасының Жарлығымен еліміз Ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
тойлағалы отыр. Ендеше, “Жеңіс үшін! Ұрпақ үшін!” деген ата еңбегі еленіп, ел есінде 
қалдыруды мақсат етіп, əрі тұлғаның еңбек жолындағы жігерлі жеңісін жаңғырту үшін 
туған ауылында көше есімі берілсе деген тілегіміз бар. 

Қадыр ƏМЗЕЕВ,
Майлытон ТІЛЕПБАЕВ,

Жолдасбек МҰСТАФАЕВ,
еңбек ардагерлері.

Ақсуат ауылдық округі.

Соғыс жəне еңбек ардагері Айғали 
Ерманұлы 1923 жылдың наурыз айында 
Тереңөзек ауданында көпбалалы отбасын-
да дүниеге келген. Сол заманда жан бағу оңай 
болмаған. Балалар ес біле шаруаға араласып, 
еңбекпен ширап өседі. Шіркейлі арнасының 
бойында орналасқан  Хан мектебінде білім 
алып, жетіжылдықты 1939 жылы бітірген ол 
колхозда əртүрлі жұмыстар атқарса, 1942 жылы 
маусым айында соғысқа аттанған. Сонан Уфа 
қаласында бір айлық дайындықтан өткен соң 
Калинин майданына жіберіліп, 45 гвардиялық 
атқыштар полкі құрамында соғысқа араласқан.

Мəскеу қаласын 5 айда аламын деп 
өзеуреген Гитлер ойы іске аспаған соң, 
бар күшті Шығыс майданға төгіп, Ржев-
Тверь бағытында сұрапыл шабуыл бастады. 
Кейінгі зерттеушілердің айтуына қарағанда, 
əскери басшылық қазақ жігіттерін қайсар, 
өжет, жауынгер халықтың ұлдары деп осы 
майданға іріктеп жіберген секілді. Ұлы Отан 
соғысындағы ірі шайқастардың бірі  санала-
тын, қатысқан əскерлердің 90 пайызы опат 
болған, “Қанды ет тартқыш” деген атпен тарих-
та қалып, көпке дейін беймəлім болып келген 
осы Ржев шайқасы болатын. Сондықтан Гит-
лер бұл қаланы “Мəскеудің кілті” деп атаған.

Ржев үшін болған қанды қырғынға екі та-
раптан 10 миллионға жуық əскер қатысса, 8 
облыстың аумағын қамтыған, ұзақтығы 17 айға 
созылған бес майданда жүргізілген ұрысқа от-
ыздан астам армия мен корпустар, мыңдаған 
танк қатысып, бір соғыста бұрын-соңды 
болмаған алты шабуылдау жəне төрт қорғану 
əскери операциясы жүргізілді. “Марс” опе-
рациясы аталған бұл шайқаста соғысушы екі 
тараптың шығыны 2,5 миллион адамнан асып 
түсті. Кеңес əскерлерінен қаза тапқандардың 
дені қазақтың жаужүрек жігіттері еді. Сол  
қанды қырғыннан бір рет жамбасынан ауыр 
жарақат,бір рет контузия жəне бір рет жеңіл 
жарақат алған майдангердің жорық жолы əрі 
қарай жалғасып, Ресейдің Торжок,Торопец, Ве-
ликие Луки, Невель, Старая Русса қалаларын 
азат ету ұрыстарына қатысқан. Əрбір елді 
мекенді, қаланы, тіпті  ұрымтал жердегі биікті 
алып, жауды шегіндіру оңай шаруа болмаған. 
Осылайша құрамында Айғали Тəутенов 
соғысқан Кеңес əскері Белоруссия, Литва, Лат-
вия жерлерін  неміс басқыншыларынан тазар-
тып отырған.

1945 жылдың 6-9 сəуір аралығында 
болған ірі əскери операциялардың бірі – 
Шығыс Пруссиядағы Кенигсбергті алу еді. 
Кенигсберг – немістің ескі қамал-қаласы. 
Мұнда жер астында көптеген əскери зауыт-
тар,  өндіріс орындары, қоймалар орналасқан. 
Қала қорғанысын генерал Отто фон Ляш 
басқарды. Оның қарамағында 130 мың əскер, 
4 мыңдай минометтер мен қондырғылар жəне 
170 ұшақ болған. Қала қорғанысы төрт қатар  
қоршаудан құралған, ең сыртқысы қала сыр-
тынан жүргізілген. Ал қала ішінде немістердің 
үш қорғаныс шебі болды. Біріншісі  қала 
орталығынан 6-8 шақырымдай қашықтықта, 
траншеялардан, танкіге қарсы қазылған орлар-
дан, тікенек сым тартылған жəне миналанған 
учаскелерден тұрды. Бұл қорғаныста 1882 
жылы салынған 15 форт орналасқан. Қаланың 

шеткі аймақтарынан өткен екінші шеп 
негізінен тас ғимараттардан, баррикадалар-
дан, миналанған учаскелерден жəне жасырын 
атыс ұяларынан, қала орталығындағы үшінші 
қорғаныс шебі XVII ғасырда жəне 1843-1873 
жылдары салынған тоғыз бастион, мұнара 
жəне равелиндерден тұрды. Қаланың нақ орта-
сында цитадель орналасқан.

Кенигсбергке шабуыл операциясын Кеңес 
Одағының маршалы А.М.Василевский басқар-
ды. Шабуылдаушы жақтан 137 мың əскер, 
5200 миномет пен қондырғылар, 538 танк пен 
өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылар, 
2174 ұшақ қатысқан. Үшінші Беларусь жəне 
бірінші Прибалтика майданы əскерлері ша-
буылды 1945 жылдың 6 сəуірі күні бастады. 
Немістер тегеурінді қарсылық көрсеткенімен 
кешке қарай 39 армия қарсыластың қорғанын 
бұзып, Кенигсберг-Пиллау теміржолын кес-
се, 43, 50, 11 армиялар немістердің бірінші 
қорғанысын бұзды. Екі күн кескілескен 
айқастар нəтижесінде Кеңес əскерлері теңіз 
портын, теміржол торабын, өндіріс нысанда-
рын алып, Кенигсберг гарнизонын немістердің 
Земланд топтарынан айырып тастады.

 8 сəуір күні немістерге капитуляцияға 
ұсыныс берілгенімен, олар қарсыласуды 
жалғастыра берді. Гарнизонның кейбір 
бөлімдері батысқа шегінуге талап жаса-
ды, бірақ олар 43 армияның қоршауына 
түсті. Төпелеген бомбалаудан соң 11 ар-
мия  жойқын шабуыл ұйымдастырды. Қаланы 
сақтап қалудан үмітін үзген генерал Отто фон 
Ляш 9 сəуір күні əскерлерге берілу туралы 
бұйрық берді. Келесі күні Кенигсбергтегі неміс 
əскерлерінің қарсыласқандары жойылып, өз 
еркімен берілгендері тұтқынға алынды. Бұл 
найзағайдай шұғыл жүргізілген операцияда  93 
мыңнан астам неміс əскерлері тұтқындалып, 42 
мыңының көзі жойылды. 

1945 жылдың 8 тамызында Ямада Отодзо 
басқарған Квантун армиясы құрамында бірінші 
жəне үшінші Шығыс жəне Батыс Маньчжур 
майдандары, төртінші айрықша армия, екінші 
жəне бесінші əуе армиялары болды. 9 тамызда 
Квантун армиясы құрамына он жетінші Корей 
майданы кірді.

Үш майдан – Забайкал, бірінші жəне екінші 
Қиыршығыстық, Тынық мұхит Флоты жəне 
Қызылтулы Амур флотилиясы Еуропадан 
жеңіспен оралған маршал А.М.Василевскийдің 
қарамағына біріктірілді. 9 тамызда басталған 
соғыс бір айға жетпей Кеңес Одағының 
жеңісімен аяқталды. Бұл соғыста Жапонияның 
84 мың солдаты қаза тауып, 640 мыңы тұтқынға 
түсті. Кеңес əскерлерінен 12031 адам қаза тап-
са, 24425 адам түрлі дəрежеде жарақат алды. 22 
тамызда Порт-Артурдың гарнизон бастығы Ко-
баяси тұтқынға берілді. Ол өзінің самурайлық 
семсерін тізе бүккенінің белгісі ретінде 
Кеңес əскері өкіліне тапсырған болатын. 
Алайда жапон офицерлеріне өздерінің суық 
қаруы қайтарылып берілсін деген Сталиннің 
жеке бұйрығы бойынша Кобаясиге семсері 
қайтарылып берілді. Келесі күні Порт-Артурға 
алтыншы гвардиялық танк армиясының 
бөлімдері кірді. Сталин Порт-Артурды əскери-
теңіз базасы ретінде Қытай мемлекетімен 
бірігіп пайдалану жайлы келісім жасап, жедел 

түрде əскер енгізе бастады. Сөйтіп, Дальный 
мен Порт-Артурға десант түсірмекші болған 
АҚШ үкіметінің алдын орап кетті.

Қос майдан жауынгері Айғали Тəутенов 
Порт-Артур гарнизонында 1947 жылдың 
көктеміне дейін əскери қызметте болып, 
көрсеткен ерліктері үшін «Отан соғысы» ордені 
жəне бірнеше медальдармен марапатталған. 
Елге оралған соң 1947-1953 жылдар аралығында 
колхозда бригадир, ферма меңгерушісі, кол-
хоз бастығы, партия ұйымының хатшысы 
қызметтерін атқарған. 1953-1954 жылдары 
Қазалы қаласындағы ауылшаруашылық тех-
никумында бухгалтерлік мамандық алып, 1960 
жылға дейін сол ауданның К.Маркс атындағы 
колхозда есепші, 1960-1961 жылдары қой фер-
масында бригадир, ал 1962 жылдан бастап 
Тереңөзек совхозының К.Маркс бөлімшесінде 
егіс бригадирі болды. 1965 жылдан 
ауданның ҚазССР-ның 50 жылдығы аталған 
шаруашылығында күріш өсірумен айналысып, 
өндіріс бригадирі, бөлімше меңгерушісі болды. 
1986 жылы зейнеткерлікке шықты.  

Айғали ақсақал мемлекет марапаты-
на, ел алғысына бөленген жан. Оның есімі 
еліміздің «Алтын кітабына» жазылған. Үздік 
еңбек көрсеткіштері үшін «Құрмет белгісі», 
«Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен, «Еңбекте 
үздік шыққаны үшін» медалімен марапаттал-
ды. Ол Бүкілодақтық Халық Шаруашылығы 
жетістіктері көрмесінің күміс, қола белгілерінің 
иегері атанды. 

Үлкен əулеттің басшысы, ынтымағы 
жарасқан  отбасының алтын қазығы болған аб-
зал жүректі қос майдан жауынгері, сұрапыл 
соғыстан аман келіп,  52 жыл халқына қызмет 
еткен Айғали Ерманұлы ХХ ғасырдың соңғы 
жылында ақпан айында  76 жасында дүниеден 
өтті.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ. 

ҚОС МАЙДАННЫҢ ЖАУЫНГЕРІ

ОТАНЫ ҮШІН ЖАНЫН ОҚҚА БАЙЛАҒАН

ЕРДІҢ СЫНШЫСЫ – ЕЛІ

Жеңіс туын желбіретіп, елге 
оралған, одан кейінгі жылдары 
бүлінген, тұралаған шаруа шы -
лықты қалпына келтіру жұмыс-
тарына бел шеше кіріскен, бей-
біт елдің болашағы үшін аян-
бай еңбек етіп, бақытты ғұмыр 
кешкен майдангерлердің бірі – 
Оңғарбай Ахметов. Ол соғыстың 
басталғанына жыл толмастан 
майданға шақырту қағаз алды.  
Қысқа мерзімді дайындықтан соң 
224  атты əскер полкінің құрамында 
Сталинград майданынан бір-ақ 
шықты. Қару-жарақпен жеткілікті 
қамтамасыз етілген  жау тари-
хы əріден басталатын бас қаланы 
алуға жанталасты.  Əрбір елді ме-
кен, əрбір шаршы метр жер үшін  
жан алып, жан беріскен шайқастар 
жүріп жатты. Бірде бұларға қалаға 
жақын маңда орналасқан “Қалмақ” 
елді мекенін  жау əскерінен босату 
тапсырылды. Аумақтың  ұрымтал 
тұсына бекінген жау пулеметі 
кеңес əскерлерінің ілгері жылжу-
ына мүмкіндік бермеді. Жаудың 
тура шабуылмен алынбасын сезген 
бөлімше командирі Оңғарбайға ау-
зынан от шашқан пулеметтің үнін 
өшіруге бұйрық берді. Берілген 
тапсырма  орындалуы тиіс, оны 
қалай жояды ол солдаттың өз ісі. 
Көп ойлануға мұрсат жоқ,  ала-
пат соғыс  адамдарды тез шешім 
қабылдауға үйретті емес пе?! 
Оңғарбайдың шамалауынша, ажал 
оғын үзіліссіз сепкен аждаһа са-
рай терезесі маңына орналасқан 
болуы керек,  өйткені, оқты тура 
атып жатыр. Демек, Оңғарбайдың 
ол сарайға тура емес оң жағынан 
келуі қажет. Осыны қас-қағым 
сəтте ой елегінен өткізген майдан-
гер пулеметтің сəл тынған сəтін 
пайдаланып, оңға қарай ойысты да 
жер бауырлап еңбектей  жөнелді. 
Өзі шамалаған жерге жеткені сол 
еді, неміс пулеметі  сақылдап қоя 
берді. Оңғарбайдың лақтырған 
гра     на тасы діттеген  жерге дөп тиіп, 
оқ ты қарша боратқан пулеметтің 
үні өшті. Осыны сəтті пайдаланған 
бөлім ше жауынгерлері шабуылға 

шығып, елді мекенді жаудан азат 
етті. Осы шайқаста Оңғарбай оң 
қо лынан жараланғанымен де сап-
тан шықпады. Кеңес əскерлері елді 
ме кенге əбден орныққаннан кейін 
барып, полк командирі көрсеткен 
ерлігі үшін оған алғыс жариялап, 
санбатқа жөнелтті. Сол жарақат 
сал    дарынан 1943 жылы елге орал-
ды. 

Əлемді шарпыған соғыстың 
ауыр зардабы елдегілердің де ең-
се  сін езгендей еді. Бас көтерер 
ер-азаматтардың бəрі майдан-
да, ауылдағы еңкейген қарт пен 
емі зу    лі баласын арқалаған əйел, 
бұғанасы бекіп, буыны қатпаған 
бала – бəрі де таңның атысы, күн нің 
батысымен есептеспей егіс дала-
сында, қырман басында еңбек ету-

де. Жаралы қолын мойнына асқан 
Оңғарбай да осы топпен бірге еңбек 
майданына араласып кетті. Күндіз 
əр бөлімшеде  қажыған қарттарға 
қайрат, шаршаған ана мен балаға 
дем берсе, түнге қарай сол кездегі 
“Қызыл жалау”  колхозының есеп-
қисабын  жүргізді. Көппен бірлесе 
еткен еңбек  өз нəтижесін берді,  
ол басқарған шаруашылық үнемі 
жарыстың алғы шебінен көрінетін. 

Соғыс зардабынан кенже-
леп қалған ауыл шаруашылығын 
жаңа сатыға көтеру  мақсатында 
ауыл-ауылға отызмыңдықтар ат-
тандырылды. Олардың қатарында 
Оңғарбай Ахметов  те бар бола-
тын. Олардың мақсаты ауылдың 
тұралаған экономикасын демеп, 
халықтың əлеуметтік жағдайын 
жақсарту еді. Бұл партияның 
артқан сенімі, одан шығу əр 
коммунистің партиялық борышы 
болатын-ды.  Іске белсене  кіріскен 
Оңғарбайдың тындырымдылығы 
мен шыншылдығы, ұйымдастыру-
шылық қабілеті жергілікті пар-
тия комитеті басшыларының наза-
рын аударды. Сөйтіп ол  “Қызыл 
ту” колхозы партия ұйымының 
хатшылығына сайланды. Пар-
тия ұйымының алғаусыз көмегі, 
ком мунистердің  адал қызметінің  
нəтижесінде көп жылдар бойы арт-
та қалған колхоз озаттар кө шіне 
ілесті. Уақыт өте келе «Қы зыл 
ту» колхозы негізінде «Шір кейлі» 
кеңшары құрылды. Ша руашылық 
бірыңғай күріш дақылын өсірумен 
айналысып, Сыр өңіріндегі айтулы 
ұжымдар қатарына қосыл ды. Ауыл-
дан Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
екі депутаты, бүкілодақтық партия 
съезінің екі делегаты, еңбек озат-
тары көп шықты. Бұл Оңғарбай 
Ахметов басқаратын бастауыш 
ұйымның жанды жұмыс жүр-
гізгенін аңғартады. 

Араға біршама уақыт са-
лып, Оңғарбай өзі сұранып, күріш 
өсі ретін бөлімшені басқаруға 
шықты. Келісіп пішкен тонның 
келте болмасын сезінген бөлімше 

басшы   сы істі қарамағындағы əр 
жұ мыскердің пікірін тыңдап, ұсы   -
ны сын саралаудан бастады. Бө-
лім  шелердің əрқайсысы кезін де өз 
алдына отау болған жеке ша руа-
шылықтар еді. Кіммен болса да 
тез тіл табысып, бастаған ісін ба-
янды етуге ұмтылатын ол бұл са-
лада да жақсы жетістіктерге жете 
білді. Бөлімше бірыңғай күріш 
өсірумен  ғана емес, жер құнарын 
арттыратын, мал азығындық да-
қыл саналатын жоңышқа өсіру-
мен айналысты. Сыр өңірінің 
не гізгі дақылы саналатын күріш 
өсіру шілерден жақаевшылар қата-
рын молайтуға күш салынды. Өн-
діріске ғылым жетістіктері мен 
озат тəжірибені енгізуге жұмыстар 
атқарылды, техниканы ұтымды 

пай далануға көңіл бөлінді. Соның 
нəтижесінде жыл сайын алынатын 
өнім саны  артып, озаттар қатары 
көбейді. Шағын ұжымның бірлігі 
мен ұйымшылдығы, адал еңбегі 
өз нəтижесін берді. Уақыт өте 
келе, Оңғарбай бастаған бөлімше 
озаттар қатарынан көріне баста-
ды. Оның  ұзақ жылдар бойы ет-
кен еңбегі зая кетпеді. Өз бақытын 
адал еңбектен тапқан Оңғарбай 
«Ленин» жəне «Құрмет белгісі» 
ордендері жəне бірнеше мерекелік 
медальдармен, төс белгілерімен, 
құзырлы орындардың  Құрмет гра-
мотасы, Алғыс хаттарымен мара-
патталды. 

Оңекеңнің көзін көрген, бірге 
қызметтес болған  жандардың 
айтуынша, ол өзінің бас пайда-
сы үшін еш əрекетке бармапты. 
Алды мен жоспарланған дүниенің 
өз мəресіне жетуін, мемлекет-
ке өткізілетін астықтың  сапалы 
бо  луын басты назарда ұстайтын 
Оң ғарбай Ахметов жайлы жер-
лестері аңызға бергісіз əңгіме ай-
тады. Мəсе лен, өзі құрылыс  сала-
сын басқарып тұрған кезінде үйін 
шифр латып алуға кеңес берген жа-
нашырларына өлшеулі мате риал-
дың жоспарланған жұмысқа жет-
пей жатқанында өз бас пайдасын 
көз  деуі қылмыспен тең екенін ай-
тып, тойтарыс берген екен. Онда 
мем лекеттік мүдде жоғары бола-
тын.

Иə, өмірінде өтірік айтып, 
біреудің ала жібін аттап көрмеген, 
Жеңіс күнін жақындатуға атса-
лысқан,  қандай  істе де абырой-
лы еңбек еткен, адами қасиеттеріне 
көлеңке түсірмеген  азамат ауыл-
дастары, өз ұрпағы жадында мəң-
гі мақтаныш қалпымен қалды. 
Əр əкенің өз  ұрпағы үшін асқар 
тау екенін ескерсек, Оңғарбай 
Ахметовтің де сол тау тұлғасы 
уақыт өткен сайын биіктей беретіні 
тағы анық.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА. 
Сырдария ауданы.

ҰМЫТЫЛМАС  БІР  БЕЙНЕ
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 3 сәуірдегі №901 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
20.04.2015 жылы № 4960 тіркелген

2015 жылға тыңайтқыштардың 
құнын (органикалық 

тыңайтқыштарды қоспағанда) 
арзандатуға арналған 

субсидиялар көлемдері туралы
«Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) 

субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 29 мамырдағы № 574 қаулысына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2015 жылға тыңайтқыштардың 
құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) арзандатуға арналған  суб
сидиялар 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 
«3» сәуірдегі №901 қаулысына  қосымша

    
2015 жылға тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды 

қоспағанда) арзандатуға арналған  субсидиялар көлемдері (басым дақылдардың 
егістік алқаптардың болжамды құрылымына қарай)

Аудандар (қала) Барлық егіс көлемі, 
гектар

Барлық субсидия көлемі, 
мың теңге

Жаңақорған 29070 48 907,0
Шиелі 24095 71 098,0
Сырдария 29792 444 018,0
Жалағаш 30000 395 577,0
Қармақшы 19632 341 283,0
Қазалы 17600 168 822,0
Арал 749 8 363,0
Қызылорда қаласы 7055 45 335,0
Барлығы 157993 1 523 403

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2015 жылғы         16 сәуір            №919

«Қызылорда облысының 
жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы 

әкімдігінің 2015 жылғы 19 
ақпандағы № 853 қаулысының 

күшін жою 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. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 19 ақпандағы № 853 қаулысының (Нормативтiк 
құқықтық актілерді мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде №4918, 2015 жылғы 31 
наурызда «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысы Қ. Б. Жайсанбаевқа жүктелсін. 

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                            Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
10 сәуірдегі №914 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 15.04.2015 жылы 
№ 4957 тіркелген

«Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің  Ережесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 

басқару туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
және «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының Үлгі ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы №410 Жарлығына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық  басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық  басқармасы» мемлекеттік ме кемесі  осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Н.Н. Әлібаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бас тап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                                          Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«10 » сәуірдегі №914 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі  Басқарма) Қызылорда 
облысында  газжылуэлектро энергетикалық ресурстары, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық және ауыз сумен қамту салаларында басшылық  функцияларын жүзеге 
асыруға Қызылорда облысы әкімдігі уәкілеттік берген  Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы болып табылады.

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

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республи касы ның Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
норма тивтік құқықтық актілерге, сондайақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдыққұқықтық нысанындағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген 
үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық 
органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтыққұқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілдік берілген болса, мемлекеттің 

атынан азаматтыққұқықтық қаты настардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңна мада белгіленген тәртіппен 

Басқарма басшысының бұйрықта рымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көз делген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабыл дай ды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес бекітіледі. 

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

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

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

асырылады.
13.  Басқармаға кәсіпкерлік субъектілермен Басқарманың функциялары болып 

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым 
салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру 
құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің 
кірісіне жіберіледі.

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

14. Басқарманың миссиясы: облыс экономикасының энергетикалық секторы 
арқылы энергоресурстағы өсіп келе жатқан экономиканың қажеттілігін қамтамасыз 
ету, энергетикалық қауіпсіздікке ықпал жасау, энерго үнемдеу және энерготиімділікті 
арттыру, қоғам өмірін жақсарту бағытында коммуналдық шаруашылық және электр 
қуатымен қамтамасыз ету саласында мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру болып 
табылады.

15.  Негізгі міндеттері:
1) Қызылорда облысының газжылуэлектроэнер гетикалық ресурстар, тұрғын 

үйкоммуналдық шаруашылық және ауыз сумен қамту саласында мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру;

2) тұру жағдайы мен ұсынылатын тұрғын үйкомму налдық қызметтердің сапасын 
қамтамасыз ету үшін тұрғын үйкоммуналдық қоры қызмет саласындағы қаты настарды 
жетілдіру.

16. Функциялары:
1)  тұрғын үй қорын басқару саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге 

асырады;
2) кондоминиум объектiсiн басқару органдарының тұрғын үй қорын сақтау 

және тиiстi дәрежеде пайдалану жөнiн дегi қызметiн бақылау бойынша тұрғын үй 
инспекциясының жұмысын ұйымдастырады;

3) аумақтарда тұрғын үй қорын сақтау мен күтiп ұстау ережелерiн облыстық 
мәслихаттың бекiтуiне ұсынады;

4) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылықты жаңғырту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асырады;

5) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылықты жаңғырту саласындағы 
бағдарламалардың орындалуына бақылау және мониторингті жүзеге асырады;

6) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру жөнiндегi iсшараларды 
тиiстi аумақтың даму бағдарламасына енгiзудi қамтамасыз етедi; 

7)  өз құзыретi шегiнде энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру 
саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асырады;

8) өз құзыретi шегiнде мемлекеттiк мекемелердiң энер гия тұтынудың 
нормативтерiн сақтауына мониторингтi жүзеге асырады;

9) Қазақстан Республикасын газдандырудың бас схемасын iске асыруға қатысады;
10) тауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нормаларын бекітеді;
11) уәкiлеттi органға облыстың аумағында сұйытылған мұнай газын тұтыну 

болжамын ұсынады;
12) облыс аумағында сұйытылған мұнай газын өткiзу, тұтыну жөнiндегi 

мәлiметтердi өкілетті органға ұсынады; 
13) тұрмыстық және коммуналдықтұрмыстық тұтыну шы лардың газ тұтыну 

жүйелері мен газ жабдығын қауіпсіз пай далану талаптарының сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады;

14) тұрмыстық баллондарды және газбен жабдықтау жүйелерінің объектілерін 
қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

15) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық объектілерінің 0,07 мегаПаскальдан 
астам қысыммен және (немесе) 115 Цельсий градустан асатын судың қайнау 
температурасы кезінде жұмыс істейтін бу және су жылыту қазандықтардың (жылумен 
жабдықтау ұйымдары), 0,07 мегаПаскальдан астам қысыммен жұмыс істейтін 
түтіктердің, жүк көтергіш механизмдердің, эскалаторлардың, аспалы жолдардың, 
фуникулерлердің, лифтілердің бақылауын жүзеге асырады;

16) ауыз сумен қамту саласындағы бағдарламалардың облыста жүзеге асырылуын 
қамтамасыз етеді;

17) ауыз сумен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;
18) ауыз сумен қамту саласындағы бағдарламалардың орындалуын  бақылау және 

мониторингті жүзеге асырады; 
19) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша ауыз сумен 

жабдықтаудың баламасыз көзi болып табылатын сумен жабдықтаудың ерекше 
маңызды топтық және оқшау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын 
субсидиялау жөніндегі ісшараларды жүзеге асырады;

20) коммуналдық меншiктегi жылу және электр желiлерiн және облыстың басқа 
да инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiн салу мен пайдалануды ұйымдастырады;

21) заңнамаға сәйкес облыстың газжылуэлектро энергетикалық ресурстары, 
тұрғын үйкоммуналдық шаруа шылық және ауыз сумен қамту жөніндегі бюджеттік 
бағдар ламаларды және өзге де бюджеттік бағдарламаларды  дайын дайды және  жүзеге 
асырады;

22) облыстың газжылуэлектроэнергетикалық ресурс тары, тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық және ауыз сумен қамту саласындағы құрылысы аяқталған 
объектілерін және басқа да объектілерін пайдалануға беру жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады; 

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

24) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді; 
25) мемлекеттік орган жұмысының сапасы мен өнімділігін арттыру мақсатында 

оның қызметінің бағыттары бойынша ішкі бақылауды жүзеге асырады;
26)  тұтынушылардың жылу пайдалану құрылғыларын пайдалануын және 

олардың техникалық жайкүйін бақылауды жүзеге асырады; 
27) жылу желілерін дайындауды және жөндеуқалпына келтіру жұмыстарын 

жүзеге асыруды және олардың күзгіқысқы кезеңде жұмыс істеуін бақылауды жүзеге 
асырады;

28) жылу желілеріндегі (магистральдық, орамішілік) технологиялық 
бұзушылықтарға тергептексерулер жүргізеді;

29) жылу желілерін (магистральдық, орамішілік) жоспарлы жөндеуді келіседі;
30) барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу желілерінің (магистральдық, 

орамішілік) күзгіқысқы жағдайлардағы жұмысқа дайындығының паспорттарын береді;
31) 110 кВ және одан төмен, 220 кВ және одан жоғары объектiлер үшiн қосалқы 

(шунтталатын) электр беру желiлерi мен кіші станцияларды салудың техникалық 
орындылығы туралы қорытындылар береді;

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

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

17.  Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру 

барысында заңнамада бекiтiлген тәртiппен:

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан 
қажеттi ақпараттар мен материал дарды сұрауға және алуға;

жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға олардың 
орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;
өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар 

өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға құқылы;
2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

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

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

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

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

әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзіреті шегінде барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда 

Басқарманы білдіреді;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерін 

заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады; 
4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін қамтамасыз етеді;
5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын Басқарма қызметкерлерiне 

заңнамада белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеудi 

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

бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да өкілеттіктерді 

жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 

сәйкес белгілейді.
23.  Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және  жұма аралығында  аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00  де 

басталып, сағат 19.00де аяқталады. Сағат 13.00ден сағат 15.00ге дейін үзіліс;
3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондайақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
24.  Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың әкімшілігі мен 

оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарымқатынастар қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

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

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

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық мүлікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және 

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған 
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы 
жоқ. 

 5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚР Ұлттық Банкінің Директорлар 
кеңесі Ипотекалық қарыздарды 

қайта қаржыландыру бағдарламасын 
мақұлдады

ҚР Үкіметі және Ұлттық Банк Мемлекет басшысының тапсырмасын 
іске асыру үшін ипотекалық қарыз алушылардың проблемаларын шешу 
мақсатында Ұлттық Банктің қаражатынан 130 млрд. теңге бөлу туралы 
шешім қабылдады.

Ұлттық Банк «Проблемалық кредиттер қоры» АҚты 130 млрд. теңге 
сомасына үстеме капиталдандырады, ол, өз кезегінде, екінші деңгейдегі 
банктерде жылдық 2,99%дық сыйақы мөлшерлемесімен 20 жыл мерзімге 
депозиттерді орналастырады. Бұл қаражатты банктер жеке тұлғалардың 
ипотекалық тұрғын үй/ипотекалық қарыздарын қайта қаржыландыруға 
жібереді.

Бағдарламаның мақсаттары:
 қарыз алушылардың барынша көп бөлігі үшін ипотекалық қарыздарды 

өтеу талаптарын жеңілдету;  
 проблемалық кредиттер деңгейін төмендету;
 экономиканың долларлану деңгейін төмендету.
Бағдарламаның негізгі өлшемдеріне сәйкес қарыз алушының және 

оның жұбайының (зайыбының) жалғыз баспанасы кепілге салынған, 
20042009 жылдар аралығындағы кезеңде берілген ипотекалық тұрғын үй/
ипотекалық қарыздар қайта қаржыландыруға жатады.

Қарыздар мынадай талаптармен қайта қаржыландырылады: жылдық 
3%дан аспайтын сыйақы мөлшерлемесі бойынша, валюталық қарыздарды 
теңгеге конвертациялау, қарыз мерзімін 20 жылға дейін ұлғайту.

Бағдарлама банктердің қарызды қайта қаржыландыру кезінде қарыз 
бойынша негізгі борыш қалдығын есептен шығаруға дейін жақсартатын та
лаптар енгізуіне жол береді.

Осы бағдарлама ең алдымен халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына 
жататын ипотекалық қарыз алушыларға; шетел валютасымен ипотекалық 
тұрғын үй/ипотекалық қарыз алған қарыз алушыларға; ұлттық валютамен 
ипотекалық тұрғын үй/ипотекалық қарыз алған және мерзімі өткен берешегі 
бар қарыз алушыларға қолдау көрсетуге бағытталады.

Сондайақ заңды күшіне енген сот актілері бар ипотекалық тұрғын үй/
ипотекалық қарыздар Бағдарлама шеңберінде қайта қаржыландыруға жата
ды.

Қарыздарды қайта қаржыландыру мынадай басымдықпен жүзеге асы
рылады:

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 2015 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына жата
тын қарыз алушылардың ипотекалық тұрғын үй қарыздары/ипотекалық 
қарыздары;

 ипотекалық тұрғын үй қарыздары;
 ипотекалық қарыздар.
Қарыз алушының борыштық жүктемесін жеңілдету мақсатында 

негізгі борыштың қалдығы қайта қаржыландырылады, бұл ретте қарыз 
алушының қайта қаржыландырылған қарызы бойынша сыйақы, комиссия
лар, тұрақсыздық айыбы бойынша берешегін банктер кешіреді.

Шетел валютасында берілген қарыз бойынша қайта 
қаржыландырылатын соманы айқындауды банктер қайта қаржыландыру 
күніне Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша жүзеге асырады.

Қайта қаржыландыру күніне заңды күшіне енген сот актісі бар қарыз 
бойынша қайта қаржыландырылатын соманы айқындау негізгі борыш сома
сы бойынша жүзеге асырылады:

 теңгемен – сот актісіне сәйкес;
 шетел валютасында – сот актісі шыққан күні  Ұлттық Банктің ресми 

бағамы бойынша теңгедегі баламасымен.
Банктердің қарызды қайта қаржыландыру кезінде қандай да болмасын 

комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге төлемдерді алуға құқығы жоқ.
Бағдарлама шеңберінде болжаммен алғанда 20000нан астам қарыз, 

оның ішінде халықтың әлеуметтік әлсіз топтары санатына жататын қарыз 
алушылардың 5000нан астам қарызы қайта қаржыландырылатын болады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасы 
Президентінің қатысуымен өткен 2015 жылғы 11 ақпандағы кеңейтілген 
отырысында  Мемлекет басшысының ҚР Ұлттық Банкіне ҚР Үкіметімен 
бірлесіп  ипотекалық қарыз алушылардың проблемаларын шешу жөніндегі 
шаралар кешенін әзірлеуді тапсырғандығын атап өткен жөн.

Ұлттық Банк ұсынған ипотекалық қарыз алушылардың проблемаларын 
шешу жөніндегі шаралар:

 Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің 2015 жылғы 4 наурыздағы 
отырысында;

 ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның және ҚР Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуын 
бақылау жөніндегі комиссияның 2015 жылғы 18 наурыздағы отырыстарын
да назарға алынды.

ҚРҰБ Төрағасының 2015 жылғы 16 наурыздағы №130 бұйрығымен  
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта 
қаржыландыру бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) әзірлеу жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс тобы  (бұдан әрі  – Жұмыс тобы) құрылды. Жұмыс 
тобының құрамына ҚРҰБ орталық аппаратының, ҚР Бас прокуратурасының,  
Алматы қаласы прокуратурасының, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, 
ҚР Қаржы министрлігінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Алматы 
қаласы Әкімдігінің  Ішкі саясат басқармасының, «Ақ жол» Қазақстанның 
Демократиялық Партиясының, Қазақстан Коммунистік Халық 
Партиясының, «Проблемалық кредиттер қоры» АҚтың, алты қоғамдық 
ұйымның, Макроэкономикалық зерттеулер орталығының, «ҚҚҚ» ЗТБның 
өкілдері және Банк омбудсманы кірді.    

2015 жылғы 19 наурызда, 2015 жылғы 30 наурызда және 2015 жылғы
8 сәуірде Ұлттық Банкте Жұмыс тобының отырыстары өтті, олардың 

қорытындысы бойынша Бағдарламаның жобасы мақұлданды.
2015 жылғы 10 сәуірде Бағдарлама Ұлттық Банктің Директорлар 

кеңесінде мақұлданды.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
18 наурыз  2015  жыл     №262        35 сессия       Қызылорда қаласы 
Мемлекеттік тіркеу             № 4961                    2015 жылғы 21 сәуір

Қызылорда облысының 
елді мекендерінде иттер 

мен мысықтарды асырау 
және серуендету, қаңғыбас 

иттер мен мысықтарды 
аулау және жою 

қағидаларын бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
6бабының 22 тармағына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысының елді мекендерінде 
иттер мен мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды аулау және жою қағидалары бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының елді мекендерінде иттер мен 
мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен мы
сық тарды аулау және жою қағидаларын бекіту туралы» Қы
зылорда облыстық мәслихатының 2014 жылғы 30 шілдедегі 
№214 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 4743 болып тіркелген, облыстық «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінің 2014 жылғы 16 
тамыздағы № 119120 жарияланған) шешімінің күші жойылды 
деп танылсын.

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

Қызылорда облыстық Қызылорда облыстық
мәслихатының мәслихаты хатшысының
35-сессиясының  міндетін уақытша атқарушы
төрағасы
А.Тайманов А.Оңғарбаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитеті
Қызылорда облыстық аумақтық 
инспекциясы» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы
__________________ О. Батырханов
2015 жылғы «20» наурыз

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау Агенттігінің Қызылорда
облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы
__________________ Р. Нұртаев
2015 жылғы «20» наурыз

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі
Қызылорда облысының ішкі 
істер департаментінің бастығы 
полиция полковнигі
__________________ Ж. Сүлейменов
2015 жылғы «20» наурыз

Қызылорда облыстық маслихатының
 2015 жылғы «18» наурыз № 262 шешімімен бекітілген

Қызылорда облысының елді мекендерінде иттер мен 
мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулау және жою қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысының елді мекендерінде иттер 
мен мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулау және жою қағидалары (бұдан әрi  Қағидалар) 
Қызылорда облысы аумағында иттер мен мысықтарды асырау 

және серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және 
жою тәртібін белгілейді.

2. Қағидалар, меншiктiк нысанына қарамастан, иттер мен 
мысықтарды асырайтын және серуендететін барлық жеке және 
заңды тұлғаларға (бұдан әрі  иелер) қолданылады.

3. Қағидалар «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық тура
лы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Кодек сiне, «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi 
мемлекеттiк басқару және өзiнөзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және 
«Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 
10 шілдедегі Заңына сәйкес әзiрленді. 

4. Осы қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар 
пайдаланылады:

1) ветеринариялық паспорт  Қазақстан Республикасының 
Үкіметі белгілеген нысандағы құжат, онда: жануарды есепке 
алу мақсатында жануардың иесі, түрі, жынысы, түсі, жасы 
көрсетіледі;

2) ветеринариялық (ветеринариялықсанитариялық) 
қағидалар  мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық бақылау 
объектілеріне қойылатын ветеринариялық (ветеринариялық
санитариялық, зооги гиеналық) талаптарды белгілейтін, сондай
ақ ветеринариялық нормативтердің негізінде ветеринариялық 
ісшараларды жүргізу тәртібін айқындайтын, жеке және 
заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті болып табылатын 
нормативтік құқықтық акт. 

2. Иттер мен мысықтарды асырау шарттары

5. Иттер мен мысықтардың иелерi санитариялық
гигиеналық, зоогигиеналық талаптарды және ветеринариялық 
(ветеринариялықсанитариялық) қағидаларды ұстануы керек. 

6. Иттерді және мысықтарды көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
ортақ пайдаланылатын орындарында (ауласында, кіреберістерде, 
жертөлелерде, шатырларда, баспалдақ алаңдарында) асырауға 
жол берілмейді.

7. Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылыстар аумақтарында 
иттердің қашып кетуін, адамдарға және жануарларға шабуыл 
жасауын болдырмайтын жағдайларда иттерді оқшау аумақта 
және (немесе) байлап ұстайды. Егер аумақты ит күзететін болса, 
иттің аумақта бар екендігі аумаққа кіре берістегі қақпада ескерту 
тақтайшасымен хабарланады.

8. Иттер мен мысықтарды беру, сату, сатып алу, сонымен 
қатар  қала, облыс және республикадан тысқары шығару, кiргiзу 
олар дың  «құтыруға қарсы егiлген» белгiсi бар ветеринариялық 
паспорты болған  жағдайда рұқсат етiледi. 

3. Иттер мен мысықтарды асырау тәртiбi

9. Иттер мен мысықтардың иелерi:
1) иттер мен мысықтар ауруға күдікті, кенеттен өлген 

жағдайында ветеринариялық қызмет мамандарының келуіне 
дейін оқшаулауы;

2) иттер мен мысықтар өлекселерін жергілікті атқарушы 
органдар белгілеген орындарда жоюды ұйымдастыру бойынша 
кідіріссіз шаралар қолдануы;

3) ветеринариялық мекемелердің мамандарына олардың 
негізделген талабы бойынша қарау, диагностикалық зерттеу 
және емдеуалдын алу шараларын, егу, вакцинация жүргізу үшін 
иттер мен мысықтарды кедергісіз көрсетулері қажет.

10. Иттер мен мысықтар құтыру ауруының күдікті 
фактiлері туындаған жағдайда, бұған дейін осы індетке қарсы 
иммундеу (вакцинациялау) процедураларын өтпегендері 
заңнамамен белгілен ген тәртіппен алып қоюға, қажет болғанда 
кейiн жойылуға жатады.

4. Иттер мен мысықтарды серуендету тәртiбi

11. Иттер мен мысықтардың иелерiне:
1) иттер мен мысықтарды мектепке дейiнгi балалар 

мекемелерiнiң ойын алаңдарында, мектеп аулаларында, 
емдеупрофилактикалық және медициналық денсаулық сақтау 
мекемеле рiнiң аумақтарында, стадиондарда, саябақтарда, 
гүлзарларда серуендетуге;

2) иттер мен мысықтарды жағажайларда серуендетуге, 
қоғамдық шомылу жерлерінде, тоғандарда, су бұрқақтарда, су 
айдындарында және су тарту имараттарында шомылдыруға және 
жуындыруға;

3) иттермен және мысықтармен (көру қабілеттілігі 
бойынша мүгедектігі бар адамдарды жетелеуші иттерден басқа) 
дүкендерге, қоғамдық тамақтану ұйымдарына, медициналық, 
мәдени, спорттық және жалпыға білім беру мекемелеріне 
(арнайы ұйымдастырылған шараларға барудан немесе иттермен, 
мысықтармен бірге баруға арналған мамандандырылған 

мекемелерге (ұйымдарға) барудан басқа) баруға;
4) кәмелет жасындағы адамдарсыз 12 жастан кіші 

балалардың, иттердің үш айға дейінгі күшіктерінен және иттердің 
декоративтік тұқымдарынан басқа, иттерді серуендетуге;

5) алкогольдік, есірткілік мастану күйіндегі адамдарға 
иттерді серуендетуге рұқсат етілмейді.

12. Қоғамдық орындарда, қоғамдық көлiктерде және 
көшелерде иттердi қысқа тiзгiнде, тұмылдырықпен ұстауға және 
иттер мен мысықтардың декоративтiк түрлерiн сөмкеде, арнайы 
арналған торларда (тасымалдауға арналған контейнерлерде) 
немесе қолда алып тасымалдауға жол беріледі.

13. Үш айға дейінгі иттердің күшіктерін және анатомиялық 
ерекшеліктері тұмылдырық кигізуге келмейтін декоративтік 
тұқымды иттерді тұмылдырықсыз серуендетуге болады.

14. Ауыл шаруашылығы жануарларын бағу кезінде, 
арнайы жаттықтырылған, есепте тұратын қызметтік иттер мойын 
жіпсіз және тұмылдырықсыз жүре алады.

15. Иттер мен мысықтардың иелерi серуендету кезінде 
қалдырған нәжістерін (экскременттерін) тазарту қажет.

5. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою

15. Қоғамдық орындарда иесіз жүрген (кәсiпорындарда, 
ұйымдарда, мекемелерде иелері байлап кеткен және 
қарғыбауымен жүрген иттен басқа) иттер мен мысықтар, 
қараусыз (қаңғыбас) деп есептеледi және олар қаңғыбас иттер 
мен мысықтарды аулау жөніндегі мемлекеттік ветеринариялық 
ұйымдар тарапынан аулауға жатады. 

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
ұйымдастырылады және жүргізіледі. 

16. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою 
адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтай отырып, 
адамгершілік қағидаттарының сақталуымен ұйымдастырылады 
және жүргізіледі. 

6. Қорытынды ережелер

17. Осы қағидаларды бұзғаны үшiн иттер мен 
мысықтардың иелері «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Кодексiне сәйкес жауап кершілікте болады.

Қызметке конкурс
«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» 

комму налдық мемлекеттік мекемесі, 120500, 
Қызыл орда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, Т.Рыс құлов көшесі №2/А үй, анықтама үшін 
телефондары 8(7243) 72-19-59, факс 8(7243) 72-19-
59, karmakchi@mail.ru  

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

1. Қармақшы аудандық жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімінің әлеуметтік төлемдер 
және азаматтық хал актілерін тіркеу секторының 
жетекші маманы (санаты Е-R-5, индексі №04-3-
4) - 1 бірлік. Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 49 969 теңгеден 67 906  
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Ауданның барлық елді мекендері, ауылдық округ

тері бойынша мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті, 
көпбалалы отбасыларына берілетін мемлекеттік жәр
демақысын, тұрғын үй көмегін тағайындау және 
төлеу. Жергілікті органдардың шешімімен жекелеген 
санаттағы азаматтарға берілетін әлеуметтік төлемдерді 
тағайындау, төлеу және қаржының дұрыс жұмсалуын 
қамтамасыз ету. «ЕСобес», «Әлеуметтік көмек: АӘҚ, 
МБЖ, ТК», ИИС «ЦОН» базалық бағдарламалар 
жүйелерімен жұмыс жүргізу.  

Үміткерлерге қойылатын негізгі талап тар:
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес 

(экономика немесе есеп және аудит немесе қаржы) 
мамандықтары бойынша жоғары білім немесе ортадан 
кейінгі қызмет көрсету, экономика және басқару 
(экономика немесе есеп және аудит немесе қаржы) 
білімі.  

2. Төретам кенті әкімі аппаратының жетекші 
маманы (санаты Е-G-4, индексі №12-6) – 1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері:
Әкім аппаратының жұмыстарын жүргізеді. ҚР 

Заң дарын, Президент Жарлықтарын, ҚР Үкіметінің 
қаулыларын және басқа да нормативтік актілерін 
облыс, аудан әкімдігі қаулыларын, облыс, аудан 
әкімдерінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады. Әкімшілікаумақтық бөлініс 
бойынша мекемелер мен ұйымдардың, шаруа 
қожалықтарының, заңды және жеке тұлғалардың 
жерді пайдалануына бақылау жүргізеді. Кент 
бойынша жер дауларына байланысты арыздар 
қарайды. Төретам кенті бойынша үй құрылысын 
салу үшін жер учаскелерін сұраған азаматтардың 
өтініштерін арнайы есепке қою жұмыстарымен 
айналысады. Кент әкімінің шешімдерінің жобаларын 
дайындап, тіркеу және тиісті азаматтарға табыстау. 
Жер даулары бойынша сот отырысына қатысады. 
Аудандық жер қатынастарын реттеу комиссиясының 
құрамына енеді және жер учаскелері құжаттарының 
заңдылығын қадағалайды. Кенттегі тұрғындардың 
үйлеріне нөмір беру. Көшелерін заңдастыру, 
жағдайын бақылау. Төретам кентіндегі тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтардың есебін жүргізеді. Кент 
аппаратындағы мемлекеттік рәміздердің және банер, 
билбордтардың уақытылы заңдылыққа сай болуын 
қадағалау. Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 
Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, облыс, аудан 
әкімдерінің өкім, шешімдерінің, облыс және аудан 
әкімдігі Қаулыларының орындалуын қамтамасыз ету. 

Үміткерлерге қойылатын негізгі 

талаптар:  
Жоғары немесе ортадан кейінгі заңгерлік немесе 

мемлекеттік басқару немесе орта техникалық немесе 
кәсіптік білім.

3. «Қармақшы ауданы әкімі аппаратының 
кадр жұмысы (персоналды басқару) бөлімінің бас 
маманы (санаты Е-4, индексі №03-2) – 1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 59579 тең геден 80720 теңгеге дейін 
(экологиялық коэф фициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері:
Жоғары органдар мен аудан әкімінің қабылданған 

актілерінің орындалуына, олардың іске асырылуына, 
өзіне бекітілген  ұйымдастыру жұмыстарын 
жүргізеді. Өз құзыреті шегінде арызөтініштердің 
орындалуын қамтамасыз етеді. Мемлекеттік органның 
персоналды басқару саласы бойынша бекітілген 
жұмыстарды атқарады. Персоналды басқару 
бөлімінде ісқағаздардың, құжат айналымдарының 
белгіленген заң тәртібімен жүргізілуіне бақылау 
орнату, мемлекеттік қызметшілердің кадр мәселесі 
бойынша ұсыныстар енгізіп отыру және кадрлар 
құжаттарын рәсімдеу, есептерін жүргізу, тәртіптік, 
конкурстық, аттестациялық, еңбек өтілін анықтау 
жөніндегі комиссиялардың жұмысын атқарады, қыз
меткерлердің жеке ісқұжаттарын сақтайды. Мемле
кеттік қызметшілердің кадр жұмыстарына байланысты 
аудан әкімінің өкімдерін, аппарат басшысының 
бұйрықтарының жобаларын жасайды, оның заңды
лығын тексереді. Аудан әкімі аппаратындағы кент 
және ауылдық округ, аудандық бөлімдердің барлық 
мемлекеттік қызметкерлері мен мемлекеттік емес 
қызметкерлерінің әскери міндеттілерін брондау және 
арнаулы есепке алу жұмыстарын жүргізеді. Аудан 
көлемінде «Алтын алқа», «Күміс алқа» наградаларына 
ұсынылатын аналардың құжаттарын рәсімдейді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Білім немесе құқық немесе әлеуметтік ғылымдар, 

экономика және бизнес мамандықтары бойынша 
жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 

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

4. Қармақшы ауданы әкімі аппаратының 
элект ронды әкімдікті дамыту және мемлекеттік 
қыз меттердің мониторингі бөлімінің басшысы 
(санаты  Е-3, индексі №06-1) – 1 бірлік.

Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 78798 теңгеден 106345 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері:
«Электрондық құжат және электрондық 

цифрлық қолтаңба туралы», «Ақпараттандыру 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары 
және санаттағы нақты лауазымды сәйкесінше 
мамандандыру аясындағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің орындалуын қамтамасыз ету. Аудан әкімі 
аппаратындағы жүйелер мен ақпараттық қорлардың 
ақпараттық және техникалық қорғалуын (firewall, 
antivirus,  ақпараттық қорғау саясаты) қамтамасыз 
ету. Аудан әкімі аппаратында электронды құжат 
айналым жүйесін техникалық қамтамасыз ету. 

Бөлімге келіп түскен арызөтініштердің орындалуын  
қамтамасыз етеді. Электронды құжат айналым 
бағдарламасы (Lotus Notes) бойынша аппарат және 
дербес бөлім қызметкерлеріне нұсқау, электронды 
құжаттамалық айналым жүйесіндегі электронды 
сандық қолтаңбаны сүйемелдеу және ақпа раттық 
қауіпсіздікті ұйымдастыру. Қазақстан Рес публикасы 
мемлекеттік органдар арасындағы интранет портал 
ақпараттық жүйесінің енгізілуін, ондағы сервистерді 
толық пайдалануды үйлестіру. Аудан әкімі аппараты 
және дербес бөлімдердегі электронды құжат 
айналым жүйесін дамыту. «Электрондық әкімдікті» 
қалыптастыру бағдарламасының ісшарасына сәйкес 
жұмыстар атқару. Жаңа ақпараттық технологияларды 
енгізуге қатысу. Оргтехникалардың қалыпты жұмыс 
жасауын, аудио селекторлық және бейнеконференция 
мәжілістердің өткізілуін, мәжіліс залындағы аудио 
– видео аппаратураның жұмыс істеуін қадағалау. 
Электронды мемлекеттік қызметтерді сүйемелдеуші 
ақпараттық жүйелердің жергілікті атқарушы 
органдарда таратылымын, оның қалыпты жұмысын 
үйлестіреді. Аудан бойынша сайлаушылар тізімін 
(базасын) нақты лайды, есебін алып жоғарғы 
тұрған органдармен есеп айырысу жұмыстарын 
жүйелі түрде жүргізеді. Аудан әкімі аппараты 
мен  бөлімдер, бөлімдер арасындағы ақпараттық
коммуникациялық байланыс жүйесін дамы ту 
жұмысын жүргізеді. Аудан әкімдігінің ресми интер
нетресурсының толымдылығы мен сапалылығын 
үй лестіру мен қамтамасыз ету. Аудан бойынша 
қоғамдық қолжетімділік пункттерінің тұрақты 
жұмысын қамта масыз ету. «Мекенжай тіркелімі» 
ақпараттық жүйесінің аудан көлемінде жүйелі 
жұмысын  үйлестіру. Аудан әкімі аппаратындағы 
«Заң» деректер қорының жұмыс жасауын бақылау.  
Аудан әкімі аппараты мен аудандық бөлімдер, кент 
және ауылдық округ әкімі аппараты арасындағы 
ақпараттықкоммуникациялық байланыс жүйесін 
қада ғалау. Мемлекеттік органдардағы ақпараттық 
қауіп сіздіктің қамтамасыз етілуіне бақылауды 
жүргізу. «Электрондық әкімдік құруға» арналған 
бағдарламаның дамуына қарқынды жұмыс жасайды. 
Заңдарда белгіленген өзге де өкілеттіліктерді жүзеге 
асырады.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Білім (информатика) немесе техникалық 

ғылымдар және технологиялар (автоматтандыру және 
басқару не месе ақпараттық жүйелер немесе есептеу 
техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету) 
мамандықтары бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 
сәйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес; 
2) осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық бағытына сәйкес облыстарда жұмыс 
өтілі екі жылдан кем емес; 

3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі 
білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Рес пуб
ли касының Президенті жанындағы білім беру ұйым
дарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе 
шет елдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар 
даяр лау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін 
басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы; 

4) ғылыми дәрежесінің болуы.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі фотосурет пен осы өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
Ми нистрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағ №907 
бұйры ғымен бекітілген (Қазақстан Республикасының 
Норма тивтік құқықтық актілердің тізілімінде 2010 
жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы ден саулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

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

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

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

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби 
ше берлiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арт
тыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы 
құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби 
қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қо
сымша ақпараттарды бере алады. Азаматтар жоғарыда 
аталған, құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолмақол тәртіпте немесе почта арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады. 
Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекенжайына 
электронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін 
жоғарыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта 
арқылы берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден 
өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде «Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Т.Рысқұлов 
көшесі №2/А үй, 19 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қармақшы ауданы 
әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік меке
месінде (Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жо
салы кенті, Т.Рысқұлов көшесі №2/А 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 байқау
шылар ретінде Қазақстан Республикасы Парла
ментінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат
та рының, Қазақстан Республикасы заңнамасында 
бел гіленген тәртіпте ак кре диттелген бұқаралық 

ақпа рат құралдарының, басқа мем лекеттік орган
дардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкі меттік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 
саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты
рысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 
1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды 
бас қару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу 
үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түп нұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшы
сымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 
оты рысына сарапшылардың қатыстырылуына жол бе
ріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемле
кеттік органның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауа зымның функционалдық бағыттарына сәй кес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сон дай
ақ персоналды іріктеу және жоғарылату бой ынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мем
лекеттік қызметшілері, Қа зақстан Республикасы Пар
ламентінің және мәслихат депутаттары қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл  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.

Е-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемле кеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық  
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заң
на ма сын білуге арналған тестке Қазақстан Рес пуб
ликасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының конституциялық заңы; 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ); 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ); «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
(15 сұрақ); «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Е-4, E-R-5, E-G-4 - cанаттары үшін тестілеу 
бағ дарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест   (20 
тапсырма); логикалық  тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «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 өзінөзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

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

«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

конкурстық комиссиясы.
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7НАЗАР

Тіршілік тоқ
та майды, уақыт 
шір кін зымырап 
өте шығады екен. 
Жан бауырымыз 
Берік Нұрма ған 
бетовтен айы ры
лып, маза бер мей
тін ойға батып, 
біт пейтін ар ман, 
т а у  с ы л м а й т ы н 
қи ялда жүріп, ат
пайтын таң мен 
бат пайтын күн 
ке шудеміз. Келіп 
қа лардай сары лып 
күтіп есікке қарап, 
сенгіміз кел мей 

жүр генімізде бір жыл уақыт өте шығыпты. Өмір 
өз деге нін істейді екен. Амал қанша, адам ның 
емес Алланың қолындағы іс болған соң көнбеске 
ама лымыз жоқ. 

Жасы үлкен қариялар өткен өміріне 
қарап, басынан өткендерін естеріне түсіретін. 
Бауырымыздан ерте айырылғаннан кейін бе, өмір 
бізге мұндай сағыныштарды еске алуды тым ерте 
ұғындырды. Басқа салды, көндік. Беріктің  тұла 
бойы адамға  деген мейірімге, жанашырлыққа, 
ықыласқа толы болатын. Бауырлары ауырып 
қалса, қиналып жүрсе «сенің табаныңа кірген 
тікен менің маңдайыма қадалсын» деп жаны 
жабырқайтын. Қарап отырсақ, ғалымдардың, 
ақындардың, ірі тұлғалардың өмірі тым қысқа 
болады екен. Біздің Берік те ерекше жан еді 
ғой. Анадан алтау болып өмірге келдік, бірге 
өсіп, бірге жүріп, бірге ер жеттік. Отбасымызда 
1976 жылы сәуірдің екінші жұлдызында ер бала 
дүниеге келді. Есімін өзіне лайықтап Берік деп 
қойдық. Шиелі ауданында тұрып, оның барлық 
қызықтары мен қуанғанын көріп бірге өстік. 
Ауыл қайнаған еңбектің ортасы емес пе, үйімізде 
үлкен баубақша болатын. Есік алдындағы егінді 
бірге қарап, ағаштарды бірге суаратынбыз. 
Артынан ерген інілеріне алмаөрік алып беріп 
қамқор болатын. Көктемде ағаштар молынан 
гүлдесе қуанып, «ертең көп жеміс пісетін болды, 
енді мен сендерге бұрынғыдан да көп алма 
алып беремін» деп бізге қарап мәз болатын. 
Үйде сиыр сауамыз, күбі пісеміз, барлығына 
мән беріп, шаруашылыққа бейім болып өсті. 
Жазғы демалыста анамыз бәрімізге кілем тоқуды 
үйрететін. Сонда Берік «мен мына гүлді ертерек 
тоқып бітірсем, далаға шығып ләңгі, асық, футбол 
ойнаймын» деп алдын ала айтып отыратын. 
Әрбір іске қызығушылықпен қарайтын. Өсе 
келе әкеміздің соңына еріп құрылысқа араласты, 
ағаларының үйін салуға көмек берді. Ойының 
ұшқырлығымен, зеректігімен, кез келген жұ
мысты тез үйреніп, жан жағына көмек беруге 
дайын тұратын. Әжеміз газетжурналдар оқып, 
есеп шығарғанды жақсы көретін. Берік те бір
ге оқып, есеп шығарып отыратын. Ол 1993 
жылы   Шиелі ауданындағы   №219 қазақ орта 
мек  тебін, 1997 жылы Қорқыт Ата атындағы Қы
зылорда гуманитарлық университетін үздік бі
тіріп шықты. Осы жылы Республикалық Ұланда 
әскери борышын өтеді. 1999 жылдан бастап, 
еңбекке араласып, өмірінің соңғы уақытына дейін 
Қызылорда облысы бойынша Экономикалық 
қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес департаментінде әртүрлі қызметтерді абы
роймен атқарды. Жұмысқа өте ерте шығып, кеш 
оралатын. Біз оның өз мамандығына, атқарған 
қызметіне деген адалдығын жауапкершілігі мен 
қызығушылығын байқайтынбыз. Басымыз жиі 
қосылатын.  Бірбірімізді көріп сүйіп,  иіскелеп 
жағдай сұраспасақ, үйіміз бөлек болса да 
арасында түскікешкі асты бірге отырып ішпесек, 
көңі ліміз толмай, іздеп, сағынып қала тынбыз. 
Сондай жиында «жұ мысым көп, іссапарға кетем, 
мына кезде келемін» деп өзі ескертіп, алдына көп 
мақсат қойып жүретін.

Бірге оқыған достары үйі мізде жиі болатын. 
Өзі көпшіл болғаннан кейін бе достарының көп 
кештері біздің үйде өтетін. Ойы ұшқыр, көзі 
қырағы болған ол оқуда да, қызметте де көптеген 
мадақтама мен мақтау қағаздармен марапатталды. 
Жанында жүрген достары мен қызметтестеріне, 
бау ырларына, ағайынға қол ұшын со зуға әркез 
дайын болатын.

Әдемі, сұлу келбет нұрлы жанар, 
Төңірекке мейір төгіп жатқан болар.
Тіріңде бетін қақпай еш адамды,
Көмекке дайын едіау жаның абзал.

Тай құлындай тебісіп қатар өскен, 
Бүтін нанның жартысын бөліп жеген.
Бауырдан айырылған қандай қиын,
Тағдырдың талай сынын бірге көрген.
Берікті арамыздан сұм ажал тым ерте алып 

кетті. Ортамызда салмақты мінезімен жымиып 
отырып, байсалды көркімен сөйлеп отыратын 
бауырымызды іздеп шарасыз күй кешеміз. 
Кейде ортамызда бір адам кем ғой дегендей 
бірбірімізге жаутаңдап қарап, көзімізге еріксіз 
жас келіп, бірбірімізді жұбатамыз. Балаларына 
қарап қанағат тұтып, шүкіршілік етеміз. Ұлдары  
Нұрдәулетті Нұреке деп, Сырханды  Саке деп 
еркелетіп, демалыс күндері қыздары Қаракөз 
бен  Іңкәрді жанынан тастамай алып жүретін. 
Өзі сияқты балаларын да бірбіріне кішіпейіл 
болуға, «сіз» деп айтуға, бірбірін құрметтеуге 
үйрететін. Жары Жайдарға жылы сөздерін 
арнап, маңдайынан сипап, шүйіркелесіп 
отыратын. Көпшілікпен ой бөлісіп, сұхбаттасып, 
достарын жақын тұтып, балаларының, жарының, 
бауырларының жағдайына қарай білетін ер азамат 
еді ғой. Бауырым, жақсы ұл, әріптес,  бауыр, дос, 
жар, әке, күйеу бала көрші бола білдің. Соның 
айғағы болар, жүрген ортаң өзіңнің орныңа 
келіп құран бағыштап, келіп кетіп жатыр шүкір. 
Бір жыл өткелі балаларың жасына жас қосты, 
былтыр көктемде өзің отырғызған ағаштарың бой 
көтеріп, өсіп тұр. Бірақ ортамызда өзің болмаған 
соң мұңға толы көңіліміз алаңдап кең дүниеден 
орны толмас өкінішпен сені іздейміз.

Сен біз үшін күн едің жылуын беріп тұратын,
Сен біз үшін ай едің жарығын төгіп тұратын.
Сен біз үшін би едің ақылы тасып тұратын,
Сен біз үшін нұр едің жанары жанып тұратын.
Өсіп келе жатқан жеткіншектерімізге,  ұрпағы

мызға сенің мейірімділігің, адамгершілігің, 
бауырмал дылығың, еңбекқорлығың, кішіпейіл
ділігің сияқты қасиеттерің берілсе екен. Адам 
ұрпағымен мың жа сай ды ғой. Сен біз үшін  өлген 
жоқсың, мәңгі жадымыз дасың.

Иманың жолдас, жаның жанатта болсын, 
бауырым.

Бауырлары.

ЖАРҚ ЕТКЕН ЖАСЫН ҒҰМЫР
«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» ком

муналдық мемлекеттік мекемесі, 120200, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй, 
анықтама үшін байланыс телефондары:8(72431) 
40926, 8(72431) 31747, zhalagash.gov.kz «Б» 
корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды: 

“Мырзабай ахун ауылдық округі әкімінің 
аппараты” коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бас маманы (EG3 санаты1 бірлік). Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 53813 теңгеден 72391 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақ стан 

Республикасы Президенті мен Үкіметі акті лерінің, 
сондайақ орталық мемлекеттік органдардың және 
облыс, аудан әкімдіктері мен әкімдерінің нормативтік
құқықтық актілерінің орындалуын бақылауға алу. 

Қазақстан Республикасы Заңдары мен Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлықтарының, Үкі
мет қаулыларының, облыс, аудан әкімдерінің өкім, 
шешімдерінің, облыс және аудан әкімдігі қаулы
ларының орындалуын қамтамасыз ету.

Жоғарғы органдарға хабарламалардың уақытылы 
жіберілуін қамтамасыз ету.

Жастар саясаты жұмыстарын, мектепге дейін 
тәрбие беретін және оқытатын ұйымдардың, 
мәдениет мекемелерінің қызметін қамтамасыз етуді 
ұйымдастыру, ауылдық округтің коммуналдық тұрғын
үй қорының сақталуын, автомобиль жолдарының 
салынуын, қайта жаңғыртылуын, жөнделуін және 
күтіп ұсталуын қамтамасыз ету, шаруа немесе фермер 
қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсіпкерлік қызметті 
дамытуға жәрдемдесуді, тарихи және мәдени мұраны 
сақтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды, дене 
шынықтыру және спорт жөніндегі органмен және 
мүгедектердің қоғамдық бірлестіктерімен бірлесіп, 
мүгедектер арасында сауықтыру және спорттық іс
шаралар өткізуді ұйымдастыруды, мүгедектер мен аз 
қамтамасыз етілген отбасылар үшін қайырымдылық 
және әлеуметтік көмек көрсету жұмыстарын, туысы 
жоқ адамдарды жерлеуді және зираттар мен өзге 
де жерлеу орындарын тиісті қалпында күтіп ұстау 
жөніндегі қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыруды 
үйлестіру.

Мәдениет, спорт саласына жетекшілік ету және 
жастар саясатын жүзеге асыру.   

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Жоғары кәсіптік 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 кәсіптік білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика
сының Президенті туралы», «Қазақстан Республика
сының Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақ
стан 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 маман
дануына сәйкес облыстардағы қатынастарды рет
тейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
стратегиясын білуі.

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

Конкурс “Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға 
орналасуға конкурс өткiзу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекiту туралы” Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 06
7/32 бұйрығына сәйкес өткізіледі. (Қазақстан 
Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2013 жылы 
20 наурызда № 8380 тiркелдi).

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген азаматтар 
Жалағаш ауданы әкімінің аппаратына келесі 
құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті  орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куә

ландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нотариал

дық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

ми нистр лiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұйрығымен бекiтiлген (Қазақстан Республика
сы ның Нормативтiк құқықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 
2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тiркелген) 
нысан дағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлiгiнiң көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiнде уәкiлеттi органмен 
белгiленген шектi мәннен төмен емес нәтижемен 
тестiлеуден өткенi туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариалды куәләндырылған көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетiн ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшiн 
негiз болып табылады.

Мемлекеттiк қызметшiлермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген 
құжаттарды олар жұмыс iстейтiн мемлекеттiк орган
дардың персоналды басқару қызметi (кадр қызметi) 
куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
шеберлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін 
арт тыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі 
ту ралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Аза
маттар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолмақол тәртіпте 
немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзі
мінде бере алады.  

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде Жалағаш ауданы әкімінің аппараты, 120200, 
Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі 
№12 үй, №16 бөлмеде қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко
миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұ
мыс күн ішінде әңгімелесу өткізу туралы конкурс 
комис сиясының хатшысымен хабарландырылады. 
Ха барландыру қатысушылардың электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 

жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.
Үміткерлермен әңгімелесу «Жалағаш ауданы 

әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі: 120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, 
Әйтеке би көшесі №12 үй мекенжайы бойынша 
әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күн 
ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушылардың қатысуына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушы
лар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 
және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәр тіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құрал
дарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), ком
мерциялық ұйымдардың және саяси партиялық өкіл
дері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты
рысына 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 құжат
тардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы қағидалардың мемлекеттік органның бас
шысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мем
лекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәй
кес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сон
дайақ персоналды іріктеу және жоғарылату бой ынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мем
лекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Пар
ламентінің және мәслихат депутаттары қатыса алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл Агенттігінің Астана, Ал
маты, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өскемен, 
Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қала
ларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.  

ЕG3 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заң намасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Рес публикасының Конституциясын (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қыз
меттер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Респуб
ликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Рес
публикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  кө
терме  шығындар  төленбейді,  тұрғын үй және жеңіл
діктер ұсынылмайды.  

***
«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» комму

налдық мемлекеттік мекемесі, 120200, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі №12 үй, 
анықтама үшін байланыс телефондары:8 (72431) 
40926, 8(72431) 31747, zhalagash.gov.kz «Б» 
корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды: 

“Жалағаш аудандық жер қатынастары бөлімі” 
мемлекеттік мекемесінің бас маманы (ER4 
санаты1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 56376 тең
ге ден 76235 теңгеге дейін (экологиялық коэф
фициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі 

актілерінің, орталық және жергілікті органдардың 
нормативтікқұқықтық актілерінің орындалуын бақы
лауға алу.

Заңнамамен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру. Бақылаудағы қаулыларға, келген қатынас 
хаттарға уақытылы мәлімет беру. Мәліметтер базасын 
жинақтау, сараптау.

Иесі жоқ жер учаскелерін анықтау және оларды 
есепке алу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру. Жер 
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік сая
сатты іске асыру. Ауданның жергілікті атқарушы 
органының жер учаскелерін беру және олардың 
нысаналы мақсатын өзгерту жөніндегі ұсыныстары 
мен шешімдерінің жобаларын дайындау.

Жер қойнауын пайдаланудың мемлекеттік гео
ло гиялық зерттеуге және барлауға байланысты мақ
саттары үшін жер учаскелерін беру жөніндегі аудандық 
атқарушы органның ұсыныстары мен шешімдерінің 
жобаларын дайындау. Мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару жөнінде 
ұсыныстар дайындау. Жер учаскелерінің бөлінетіндігі 
мен бөлінбейтіндігін айқындау.

Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер 
учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту. 
Жерді аймақтарға бөлу жобаларын және ауданның 
жерін ұтымды пайдалану жөніндегі бағдарламаларды, 
жобалар мен схемаларды әзірлеуді ұйымдастыру. Жер 
саудасаттығын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді 
ұйымдастыру. Жер учаскелерінің меншік иелері мен 
жер пайдаланушылардың, сондайақ жер құқығы 
қатынастарының басқа да субъектілерінің есебін 
жүргізу. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелерінің паспорттарын беру.

Жер кодексіне сәйкес  ауданның жергілікті ат
қарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу 
үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі 
жөнінде ұсыныстар дайындау. Ауыл шаруашылығы 
алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жөнінде 
ұсыныстар дайындау. Пайдаланылмай жатқан және 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза 
отырып, пайдаланылып жатқан жерлерді осы бұ зу
шылақтар бойынша жер ресурстарын басқару жө
ніндегі аумақтық органына ақпарат бере отырып, 
анықтау. Жерді резервке қалдыру жөніндегі ұсыныс
тарды дайындау.

Үміткерлерге қойылатын  талаптар:
Жоғары жерге орналастырушы немесе ауыл

шаруашылық 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 Респуб лика
сының Президенті туралы», «Қазақстан Республи
касының Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақ
стан Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның маман
дануына сәйкес облыстардағы қатынастарды рет
тейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
стратегиясын білуі.

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

Конкурс “Бос әкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымға 
орналасуға конкурс өткiзу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекiту туралы” Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi 
Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06
7/32 бұй рығына сәйкес өткізіледі. (Қазақстан 
Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2013 жылы 
20 наурызда № 8380 тiркелдi).

Конкурсқа  қатысуға ниет білдірген азаматтар 
Жалағаш ауданы әкімінің аппаратына келесі 
құжаттарды тапсырады:

1) өкілетті  орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгiдегi суретпен өкілетті орган белгілеген 

нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куә

ландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметiн растайтын құжаттың нота

риалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

ми нистрлiгiнiң 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұйрығымен бекiтiлген (Қазақстан Республи
касы ның Нормативтiк құқықтық актiлердiң тiзiлiмiнде 
2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тiркелген) 
нысан дағы денсаулығы туралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлiгiнiң көшiрмесi;

7) құжаттарды тапсыру сәтiнде уәкiлеттi органмен 
белгiленген шектi мәннен төмен емес нәтижемен 
тестiлеуден өткенi туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе нотариалды куәләндырылған көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетiн ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшiн 
негiз болып табылады.

Мемлекеттiк қызметшiлермен тапсырылатын осы 
тармақтың 3) және 4) тармақшаларында көрсетiлген 
құжаттарды олар жұмыс iстейтiн мемлекеттiк орган
дардың персоналды басқару қызметi (кадр қызметi) 
куәландыра алады.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
ше берлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі 
туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады. Аза
маттар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолмақол тәртіпте 
немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзі
мінде бере алады.  

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабар

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде Жалағаш ауданы әкімінің аппараты, 120200, 
Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі 
№12 үй, №16 бөлмеде қабылданады. 

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс 
ко миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 
Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Жалағаш ауданы әкі
мінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі: 
120200, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Әйтеке би 
көшесі №12 үй мекенжайы бойынша әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

Конкурстық комиссия жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына байқаушылардың қатысуына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқау
шылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламен
тінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутат
та рының, Қазақстан Республикасы заңнамасында 
бел гіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақ
парат құралдарының, басқа мемлекеттік органдар
дың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және 
саяси партиялық өкілдері, уәкілетті органның қыз
меткерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты
рысына 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 құжат
тардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы қағидалардың мемлекеттік органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссия
сының отырысына сарапшылардың қатыстырылуына 
жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табыл
майтын, бос лауазымның функционалдық бағытта
рына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұл
ғалар, сондайақ персоналды іріктеу және жоғарылату 
бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл Агенттігінің Астана, Ал
маты, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, Өске мен, 
Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент 
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында 
белгіленген тәртіппен өтеді.  

ЕR4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Рес
публикасының Конституциясын (15 сұрақ), «Мем
лекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» (15сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қыз
меттер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республи
касындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзінөзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Рес
публикасының заңдарын білуге арналған тест 
сұрақтары кіреді.

Аталмыш  лауазымға орналасқан адам  үшін  кө
терме  шығындар  төленбейді,  тұрғын үй және же
ңілдіктер ұсынылмайды.  

«Жалағаш ауданы әкімінің аппараты» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

2015 жылғы ІІ тоқсандағы «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының және оның 

орынбасарларының азаматтарды қабылдау кестесі

Тегі, аты, 
әкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні және 

уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері, 

бөлме №

Байланыс 
телефондары

Жақыпбаев 
Талғат 

Өмірзақұлы
Басқарма 
басшысы

Әр аптаның сәрсенбі, 
жұма күндері

16.00ден
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1, 
№ 546 бөлме

8(7242)605428

Шаврова Елена 
Николаевна

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі 

күндері
16.00ден

18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1,
№ 546 бөлме

8(7242)605423

Құдайбергенов 
Ринат 

Мажитұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі 

күндері
16.00ден

18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1,
№ 546 бөлме

8(7242)605423

Сенім телефондары: 8 (7242) 605428, 605423.
Электронды пошта: ufin@korda.gov.kz

Қалалық дәрігерлік жедел жәрдем стансасының сенім телефоны
Қызметкердің атыжөні Уақыты Телефон нөмірі

Шорабаев Яхия 
Кадирбекович Сағат  08.00ден 18.00ге 

дейін
Жұмыс тел.: 272732

Оспанова Мария Асанбековна
Оспанова Мария Асанбековна Тәулік бойы Ұялы тел.: 8 771 508 78 09

Ибрагимова Бибажар Мирханқызының аты
на Астана қаласындағы Еуразия гуманитарлық 
институтын «Қазақ тілі және әдебиеті» 
мамандығы бойынша 29.05.2012 жылы бі
тіргені жөнінде берілген ЖББ №0290410 дип
ломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Алшынбаева Гульнур Болатовнаның атына 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша 09.06.2009 жылы бітір
гені жөнінде берілген ЖБ №0185333 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жа
рамсыз деп есептелсін.

***
Жарболова Кулзат Жетибаевнаның атына 

Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Еңбек 
ауылындағы №232 орта мектепті 21.06.1996 
жылы бітіргені жөнінде берілген ОАІІ 
№0279729 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Әмитова Гүлназ Әбухасқызының атына 

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақжар 
ауылындағы №28 орта мектепті 1995 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОАІІ №0124651 ат
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Марат Гульвира Маратқызының аты

на Қызылорда облысы, Қазалы, Әйтеке би 
кен тіндегі Қ.И.Сәтбаев атындағы №216 орта 
мектепті 2002 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ОБ №0685428 аттестаты жоғалуына байланыс
ты жарамсыз деп есептелсін.

Базарбай Жәудір Есентайқызының 
атына Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауданындағы №163 орта мектепті 20.06.2011 
жылы бітіргені жөнінде берілген №0465949 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  
телефон да ры арқылы байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru



Өткен аптада облыстық 
Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрының 
труппасы Ұлыбританиядағы қазақ 
өнері мен мәдениетінің күндері 
фестивалі аясында өтетін шараға 
қатысу үшін Лондонға кеткен 
болатын. Қазақ өнерін әлем 
сахнасына ұсынып, ағылшындарды 
қазақ мәдениетімен таныстырған 
өнер ұжымы өңірге оралды. 
Ұшақтан түскен бойда «Сыр 
медиа» ЖШС жанындағы облыстық 
коммуникация орталығына келген 
артистер ағылшын елінен алған 
әсерлерін БАҚ өкілдерімен бөлісті. 

Брифинг барысында театрдың 
көркемдік жетекшісі Әмір-Темір Хұсейн 
сапарлары жайлы айтып өтті. 

 − Алған әсеріміз мол. Алдымен 
Д.Исабековтің ағылшын тілінде өткен 
кітабының тұсаукесеріне куә болдық. 
Жалпы ағылшындар өз сахнасында өзге 
тілде қойылым қоюға шектеу қойған 
консервативті ел екен. Біздің қойылым 
қазақша болғандықтан аудармаға бай-
ла нысты біршама қиындықтар бол-
ды. Дегенмен, оның барлығы дер кезін-
де шешілді. 25 сәуір күні “Ескі үй де гі екі 
кездесуді” халыққа ұсындық. Зал дың 
жартысы ағылшындар болса, жар ты-
сы өзіміздің сонда тұрып жатқан отан -
дастарымыз болды. Барлығы спек такль 
басталғаннан бастап ерекше ықы ласпен 
тыңдап, айрықша қошемет көр сетті. 
Тілімізді түсінбесе де, оның әуезділігіне 
тәнті болды. 

Басты рөлді сомдаған «Серпер» Жастар 

Одағы сыйлығының лауреаты Қарлығаш 
Айтжанова спектакль кезін дегі әсерін 
жеткізді.

– Шыны керек, елден шыққаннан 
бастап менде уайым болды. Бізді қалай 
қабылдайды, тіл жағынан кедергі болмас па 
екен деген ой келді. Бірақ, ағылшындардың  
күлетін жерінде күліп, жылайтын 
жерінде жылап өздерінің реакцияларын 
қойылым басталысымен көрсетуі бұл 
қорқынышымды жойды. Олардың бізге 
деген қошеметі ерекше болғандықтан 
аянып қалмай, бар өне рімізді салдық. 
Мұнымыз текке кетпеді, оларға да әсер 
қалдыра білдік, – дейді. 

Қойылымды тамашалауға Қазақ-

станның Ұлыбританиядағы төтенше 
және өкілетті елшісі  Ержан Қазыханов 
та келген. Ертесіне өнер ұжымы ел ші-
лікте болып, саяси науқанға атса лысады. 
Мұнан соң сол елдегі Қазақ станның елшісі 
Е.Қазыхановтың қабыл дауында болып, 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
арнайы сәлемдемесін жеткізді.

Аз күннің ішінде үлкен оқиғалардың 
куәсі болған олар Лондон қаласының 
сұлулығын да айтып өтті. Осындай әсем 
жерде болып, қазақ өнерін паш етуге 
мүмкіндік туғызып, демеу жасаған аймақ 
басшысына алғыстарын жеткізді. 

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Сейсенбі, 28 сәуір, 2015 жыл

ӨНЕР8 СБ
www.syrboyi.kz
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«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 құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
бас маманы (E-R-4 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 56376 – 
76235 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Құрылыс   және   қайта   құрылымдау    жұмыстары 

жүретін   нысандарға жоба-сметалық құжаттарды дайындауды 
ұйымдастыру.

Құрылыс және қайта құрылымдау жұмыстарын  мемле-
кеттік сатып алу туралы Заңдылығына сәйкес, конкурстарды 
ұйымдастыру шараларын жүргізу, техникалық қадағалау 
және қолдау жұмыстарын жүргізу .

Жұмысшы және мемлекеттік қабылдау комиссиясының 
жұмыстарын ұйымдастыру.

Өзіне жүктелген нысандар бойынша атқарылған 
жұмыстар актілеріне Ф-2 және Ф-3 қол қою.

Өзіне жүктелген нысандар бойынша құрылыс жұмыс-
тарына бақылау жүргізу, бекітілген  графикке сәйкес орын-
далуын қадағалау және нысанды мерзімінде тапсырту.

Жыл көлемінде аппарат бойынша атқарылған жұмыс-
тардың қорытынды есептерін (айлық, тоқсандық, жылдық) 
уақытылы орындалғанын, тиісті органға межелі мерзімінде 
тапсырылуын қадағалау.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Техникалық ғылымдар және технологиялар мамандығы 

бойынша жоғары білім.
Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
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, Қазақ-
стан Республикасының «Қазақстан Республикасының Прези-
денті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi 
және оның депутаттарының мәртебесi туралы», «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заң-
дарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қыз-

мет 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, «Қа-
зақстан – 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 куәлан-

дырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лігінің 2010 жылғы  23 қарашадағы №907 бұйрығымен бе-
кітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқық-
тық 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 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі 
талап етілмейтін жағдайларда  4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шебер-
лiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 

дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiр-
мелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 
және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипат-
тайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе 
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 әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға 
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

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

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы-
лардың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефон-
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда қаласы әкімінің 
аппараты» 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 байқаушы лар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 
бұ қа ралық ақпарат құралдары ның, басқа мемлекеттік ор-
ган дардың, қоғамдық бір лестіктердің (үкіметтік емес ұй-
ымдардың), ком мер циялық ұйымдардың және саяси партия-
лардың өкіл дері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отыры-

сына 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 құжат тардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның бас шы-
сымен (жауапты хатшы) конкурс комиссия сының оты-
рысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. 
Сарап шы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік орган-
ның қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функ ционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тә-
жірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік орган-
дардың 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: мем-
лекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 
тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 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, байланыс 
қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда қаласы әкімі аппараты»
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы»  мемлекеттік мекемесі, 

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

1. Тұқым шаруашылығы бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты - 1 бірлік). 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
Тұқым шаруашылығы субъектілеріне және тұқым сапасына сараптама жүргізу жөніндегі 

зертханаларға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тиісті куәлік бере отырып, аттестаттауды 
жүргізеді;

Тұқым шаруашылығы субьектілерінің  тұқым шаруашылығы саласындағы әдістемелік 
және технологиялық талаптарды сақтауына мемлекеттік бақылауды, оның ішінде сорттық 
және тұқымдық бақылауды жүзеге асырады;

Аттестатталған тұқым шаруашылығы субьектілері көрсететін қызметтердің сапасын 
тексереді;

Аттестатталған тұқым өндірушілердің қызметіне олардың біліктілік талаптарына 
сәйкестігі нысанында  тексеруді жүзеге асырады;

Тұқым шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асыру кезінде ҚР тұқым шаруашылығы 
туралы заңнамасының бұзылғаны туралы нұсқама беруге және әкімшілік  құқық бұзушылық 
туралы хаттамалар жасайды;

Субсидия бөлінген тұқымның нысаналы пайдалануын бақылауды жүзеге асырады;
Облыс бойынша себілген ауылшаруашылық дақылдары тұқымдарының көлемі мен 

сапасы жайлы қорытынды есебін жасайды;
Облыс бойынша тұқымдар баланстарын жасайды;
Сұрыптық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру, сұрыптық егiстіктердi байқаудан 

өткiзуді, жерге егiп бағалауды, зертханалық сұрыптық сынақтарды, тұқым сапасына сараптама 
жүргізу тәртібінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

Тұқым шаруашылығы субъектілеріне және тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі 
зертханаларға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тиісті куәлік бере отырып, аттестаттауды 
жүргізеді.

Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi тұқымдарының сұрыптық және егістік сапасына 
сараптама жүргiзу жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң сақталуына бақылауды жүзеге 
асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Ауыл шаруашылығы ғылымдары (аграрлық техника және технология, агрономия) 

мамандығы бойынша жоғары білім.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 

функционалдық бағытына сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология (өсімдік 
шаруашылығы, агрономия)  білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

2. Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу  бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты - 1 
бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 86485 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Ауылдық аумақтарды дамытудың ауылдық аумақтарды дамыту саласындағы уәкілетті 

органмен келісілген өңірлік бағдарламаларын, агроөнеркәсіп,тік кешенді дамытудың өңірлік 
бағдарламаларын әзірлеп, жергілікті өкілді органдардың (мәслихаттардың) бекітуіне ұсыну 
және оларды іске асырудың мониторингін жүргізуге қатысады;

Ауылшаруашылық өңдеу саласы және тамақ өнеркәсібіне инвестиция таратуға кеңес 
береді; 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының қаржы институттарынан 
негізгі және айналым қаражатын толықтыруға,  жабдықтарды лизингке алған несиесінің 
сыйақы ставкасын субсидиялау бағдарламасына қатысуын ұйымдастырады; 

Ауыл шаруашылығы өнімдеріің өңдеу өндірісінің дамуын ұйымдастырады;
Жаңа технологияларды енгізу және агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық жобаларды  

іріктеуді ұйымдастырады;
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарының мемлекеттік қолдау 

жөніндегі республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламаларға қатысуын қамтамасыз 
етеді; 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласында озық және бәсекеге қабілетті  
технологияларды енгізуді ұйымдастырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Ауыл шаруашылығы ғылымдары (агрономия, аграрлық техника және технология)  

немесе техникалық ғылымдар және технологиялар (қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы) 
мамандығы бойынша жоғары білім.

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

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және 
оның депутаттарының мәртебесі туралы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
Конституциялық заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты 
лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені 

туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс жарияланған бос лауазым 

бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты 
ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының 
оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік қызметшілермен 
тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.

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

почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.
Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада көрсетілген электрондық почта 

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы» басылымдары) соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі н/з 211 кабинетте қабылданады.

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

Үміткерлермен «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі н/з 208 бөлмеде әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі маслихат 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 отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

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

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

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

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

«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.

2015 жылдың 24 сәуірдегі  мүлікті жария етуге 
байланысты есептіліктің қорытындысы

Аудан Келіп түскен 
өтініштер саны

Орны

Қызылорда қаласы 273 1
Қармақшы ауданы 53 2

Жаңақорған ауданы 39 3
Шиелі ауданы 20 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 14 6

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

Қазалы қаласы 0 9

Келісім-шарт арқылы 
10 тонналық тентімен борт-
ты 2014 жылы шыққан жаңа 
КамАЗ автокөлігі жалға 
беріледі.

Байланыс тел.: 
8 777 451 91 05, 8 778 371 51 

05, 8 707 171 91 05.

ЖАЛҒА БЕРІЛЕДІ

ТЕАТР

Жақында Көркемсурет галереясында Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы және Қазақстан халқы 
ассамблеясының 20 жылдығы аясында танымал 
коллекционер, Қазақстанға еңбегі сіңген өнер 
қайраткері Азат Әкімбектің XIX-XX ғасырлардағы 
Орталық Азия және Кавказ халықтарының 
зергерлік бұйымдарынан «Шығыс арулары» атты 
жеке көрмесі ашылды. 

Көрменің ашылу рәсіміне жергілікті қылқалам және 
қолөнер шеберлері, мекеме басшылары, ардагерлер, 
студент жастар қатысты. Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама басқармасының басшысы Ержан 
Абдрахманов сөз сөйлеп, көрменің мәдени-тарихи 
тұрғыда адамның танымдық көкжиегін кеңейтетінін 
жеткізді. 

Әйгілі коллекционер Азат Әкімбек Сыр өңірінде 
көрме ұйымдастыруды көптен бері жоспарлап жүргенін 
және соның орындалып отырғанына қуанышты екенін 
айтты. 

– Біздің мақсатымыз – тарихымыздың бір бөлшегі 
болып табылатын көненің көзін сақтау, құрметтеу, 
қастерлеу және болашақ ұрпақтың санасына 
дарыту. Мұндай көрмені өмірімде осымен 63-ші рет 
ұйымдастырып отырмын. Біз қолымыздағы байлықты 
насихаттай білуіміз керек, – дейді А.Әкімбек. 

Көрмеге XIX-XX ғасырлардағы Орталық Азия және Кавказ 
халықтарының, атап айтқанда, қазақ, өзбек, қырғыз, түркмен, тәжік, 
қарақалпақ, ұйғыр, күрд, осетин ұлтының аруларының портреттері мен 
көне әшекей бұйымдары қойылды. Бұған терең зер салған көрермен 
Шығыс сұлуларының құпиясына қанығып, образын танығандай әсерде 
қалады. Бұдан бөлек, көпшілік Қазақстан бейнелеу өнеріне елеулі үлес 
қосқан Әділхан Қастеев, Семен Чуйков, Николай Хлудов, Салихиддин 
Айтбаев, Жаңатай Шарденов сынды қылқалам шеберлерінің қайталанбас 
туындыларын көзімен көріп, тәнті болды. Көрме экспозициясынан 
коллекционердің айрықша қызығушылықпен жинақтаған ежелгі қарулар 
коллекциясы да орын алды. Жәдігерлерді тамашалаған Сыр жұртшылығына 
Азат Әкімбектің әлемі мен мәдени жауһарлардың сыры тың серпіліс әкеліп, 
ерекше көңіл-күй сыйлағаны сөзсіз.

Ал көрме иесі жайында аз-кем айтып, таныстыра кетсек. Азат Әкімбек 
1949 жылы Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданындағы Құлжа қаласында 
дүниеге келген. 1963 жылы отбасымен Қазақстанға Алматы қаласына 
көшіп келеді. 1977 жылы алғаш рет Ә.Қастеев атындағы мұражайда ұйғыр 
халқының қолданбалы көркем қолөнерін танытатын біршама жәдігерлер 
жинағын көрсететін көрме ашты. Сонымен қатар «Ретро Казахстан», «Қазақ 
оралмандардың халық өнері» атты ірі көрмелерін атай кеткен жөн.

Ол – Париж Гильдиясы антикварларының құрметті мүшесі, «Мінсіз 
іскерлік беделі» үшін халықаралық алтын медальға, Италияның «Рыцарьлық 
крест» орденіне ие болған, Ресей-Швейцар бизнес клубы Алтын медалінің 
иегері, Қазақстанға еңбегі сіңген өнер қайраткері, ІІ дәрежелі мемлекеттік 
«Барыс» орденінің иегері. Көп жылдан бері «Жас Қанат» республикалық 
жастар конкурсының демеушісі, ежелгі қарулар топтамасының 
коллекционері ретінде қазақстандық «Гиннес» рекордтар кітабына енген. 

Дәурен ОМАРОВ.

«Шығыс арулары» – шынайы жәдігер 

ЛОНДОН САХНАСЫНЫҢ ӘСЕРЛІ САЗЫ

Қызылорда облысының білім басқармасы «Сыр бойы» газетінің                       
2015 жылғы 25 сәуір № 59-60 (18947-18948) басылымында жарияланған 
«Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
тәрбиеші аналардың 10 бірлік бос лауазымына орналасуға ашық конкурсын 
жариялау туралы хабарландыруға мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізеді.

Басылымда көрсетілген:
«Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру 

жарияланған мерзімнен бастап 10 күнтізбелік күн аралығында» деген 
сөздер «Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру 
жарияланған мерзімнен бастап 25 күнтізбелік күн аралығында» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

«Конкурсқа қатысушы азаматтар Қызылорда облысының білім 
басқармасына келесі құжаттарды тапсыруы қажет:» деген тізілімдерге                                    
«сотталмағандығы туралы анықтама» қосымша қосылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ


