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Басылымның алты айға жазылу бағасы: жекелер үшін – 2750, ме-

кемелер үшін – 3750, редакциядан тікелей жаздырып алатындар 
үшін – 2500 теңге. Газетке жазылу «Қаз пошта» АҚ филиалында 
жүргізіледі.

газетіне 2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына жазылу жүріп жатыр

Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары!

Сіздерді 7 мамыр – Отан қорғаушы күніне, 9 ма-
мыр – Ұлы Жеңіс күніне орай Қызылорда облысы бойын-
ша ұйымдастырылатын мерекелік іс-шараларға қатысуға 
шақырамыз.

Астана қаласындағы әскери парадты Қызылорда 
қаласының Орталық алаңындағы үлкен (лед) экраннан та-
машалау, концерттік бағдарлама – 7 мамыр, сағат 11.00. 
Орталық алаң.

7 Мамыр – Отан қорғаушы күніне және Ұлы Жеңіс 
күніне арналған мерекелік салтанат – 7 мамыр, сағат 9.30. 
Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры.

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

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

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

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

МЕРЕКЕЛIК БАҒДАРЛАМА

Аймақта жарияланған 
таза лық  айлығы 

29-маусымға дейін ұзар-
тылды. Тазалық шара-
ларына бағыт талған 2 

айлықтың аяқталуына 10 
күн қалғандағы нәтиже 

көңіл көншітпейді. Тазалық 
айлығы барысында 

атқарылған жұмыстар өз 
деңгейінде орын далмаған. 

Бұл туралы облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев 

санитарлық тазалық және 
көркейту-көгалдандыру жұ-
мыс тарына қатысты өткен 

мәжілісте мәлімдеді. 

Мәжілісте хабарлама жаса
ған облыстық табиғи ресур-
стар және табиғат пайдала-
нуды реттеу басқармасының 
басшысы Е.Бекжанов пен об
лыстық тұтынушылардың құ
қықтарын қорғау департаменті 

басшысының орынбасары – 
облыстың санитарлық бас дәрі
гері Ұ.Аханаева екі айлықтың 
қорытындысына тоқталды. Биыл 
көктем маусымында облыс бой-
ынша бірнеше рет сенбіліктер 
өткізіліп, 163 мыңнан астам 
ағаш көшеттері отырғызылды. 
«Бүкілқазақстандық ағаш 
отырғызу күні» акциясы 
өтті. Ағаш егуге барлық елді 
мекендердің тұрғындары атсалы-
сты. Туған жерді көркейту мақсаты 
барлық сала қызметкерлерінің, 
үкіметтік емес ұйымдар, жастар 
бірлестіктерінің мүшелерінің ба-
сын қосты. Акцияға облыс бойын-
ша барлығы 24 мыңға жуық адам 
күші жұмылдырылып, 69 мыңнан 
аса көшет егілді. 

Алайда аудандарда әлі күнге 
дейін арнайы коммуналдық меке-
мелер жұмысы жолға қойылмай 
келеді. Қоқыс қалдықтарына 
ар налған полигондардың 

құжаттарын заңдастыру баяу 
жүріп жатыр. Тазалық шарала-
рына немқұрайлы қараған қала 
тұрғындары мен мекеме басшыла-
рына айыппұлдар салынып,  ескер-
тулер жасалғанмен, кей көшелер 
бейберекет шашылған қоқыстан 
аяқ алып жүргісіз. Облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 
жанынан құрылған жұмыс 
тобының анықтаған мәліметтері 
осы сөзімізге дәлел болады. 

Көгалдандыру, тазалық мау
сымының көзге ұрып тұрған осын-
дай кемшіліктерін байқаған  облыс 
әкімі алдағы уақытта атқарылар 
шаруаларға қатысты тапсырмалар 
берді. Әрбір тұрғын өзін қоршаған 
ортаның, өзі өмір сүретін 
аймақтың келбетіне, тазалығына 
жауаптылықты сезінгенде ғана 
жұмыс нәтижелі болмақ.

 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Тәуелсіз еліміздің қорғаныс қуатын арттырып, мем-
лекет шекарасын айқындау, Қазақстан Қарулы күштерін 
заман талабына сай жасақтау, әскери техникалар-

мен қамтамасыз ету, бір сөзбен айтқанда, әскеріміздің 
әлеуетін күшейтуде Елбасымыз, Жоғарғы Бас қолбасшы 
Н.Назарбаевтың сіңірген еңбегі ұшантеңіз. Қазіргі 

таңда Қазақстан Қарулы күштері әлем жұртшылығы ал-
дында абыройлы да айбынды, қуатты әскерге айналды!

Қазақстан әскерін жасақтауда еліміздегі облыстық, 
аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімдердің атқарып 
жатқан жұмыстары ауқымды. Әскери міндетін өтейтін 
болашақ жас сарбаздарды іріктеу, оларды медициналық 
тексерістерден өткізу, оқудала жиындарын өткізу және 
басқа да әскери ісшараларды облыстық Қорғаныс істері 
жөніндегі департаменті абыроймен атқарып келеді. 

Қорғаныс істері жөніндегі департамент жұмылдыру 
кезіндегі ісшараларды ұйымдастыру, жүзеге асы-
ру, азаматтарды шақыру учаскесіне тіркеу, жылына 2 
рет кезекті мерзімді әскери қызметке шақыру сияқты 
әскери науқандарды ойдағыдай өткеріп келеді. Әрине, 
бұл науқандардың жүйелі, тиянақты өткізілулері тек де-
партамент қызметкерлерінің ғана еңбегі емес. Бұл жерде 
аудандық мекемелер мен ұйымдар басшыларының, ме-
дицина қызметкерлерінің, әкімдік аппараттары мен ІІД 
полиция инспекторларының қосқан сүбелі үлестерін ай-
тып өткен жөн. Біздің департамент қызметкерлері үшін 
ұйымшылдық, жауапкершілік, тәртіп пен тиянақтылық 
әрқашан шарт болса, қызметкерлеріміз осы міндет 
үдесінен шыға білуде. 

Бүгінгі таңда жергілікті әскери комиссариаттар жас
тарды жылмажыл есепке ала отырып, оларды Отан 
алдындағы борышын өтеуге дайындайды. Олардың 
Қарулы Күштер қатарына шақырылуын қамтамасыз 
етеді. Бұл бағыттағы жұмыстар облысымызда нақты 
жос пар бойынша жүргізіледі. 

1 сәуірден бастап азаматтарды мерзімді әскери 
қызметке ресми шақырту басталды. Көктемгі шақырту 
басталмас бұрын әскерге баратын жастардың отбасылық 
жағдайы, денсаулығы, білімі мен біліктілігі, не-
мен шұғылданатыны жайлы анықтадық. Биылғы 
көктемде облыстан 700ге жуық азамат әскер қатарына 
шақырылады. Өткен айдың 20 сәуірінде алғашқы 
110 әскерге шақырылушы салтанатты түрде ҚР 
ҰҚК Шекара қызметіне аттандырылды. 

НАҚТЫ ҚАДАМНЫҢ 
НӘТИЖЕСІ БОЛАДЫ

Сейсенбі күні Елбасының төрағалығымен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысы өтті.
Отырыс барысында Мемлекет басшысы ұсынған бес 

институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 
нақты қадамның практикалық жайттары қарастырылды. Аталған 
реформалардың әрқайсысы бойынша Мемлекет басшысы бірқатар 
нақты міндеттер белгіледі.

Атап айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі бүкіл 
мемлекеттік қызметке кадр іріктеуді жүргізетін бірыңғай рекрутингтік 
орталық болуы тиістігіне тоқталып өтті.

Сондайақ Қазақстан Президенті жергілікті қоғамдастық алдында 
есеп беретін жергілікті полиция қызметін құру қажеттігін де атап өтті.

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығына арналған жерлерді 
жекешелендіру, салық жүйесін реформалау, электр энергетика-
сы саласындағы саясатты қайта қарау, құрылыс саласына өзгерістер 
енгізу, Индустрияландыру бағдарламасын әрі қарай жүзеге асыру, 
сондайақ кедендік рәсімдер мен Еуразиялық экономикалық одақ 
аясындағы сауда саясатын жетілдіру ісін бастаудың маңыздылығына 
тоқталды. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халықаралық көлік
коммуникациялық арналармен интеграцияланғаны жөн екенін айтты.  

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті ұлттық құндылықтарды және 
өскелең ұрпақ санасындағы патриотизмді нығайтудың маңыздылығын 
атап өтті.

Мемлекет басшысы Үкімет алдына 56 негізгі индикатор 
қойылатынын және мемлекеттік органдар мен әкімдіктер жанындағы 
қоғамдық кеңестердің рөлін күшейту қажеттігін айтты.

 Соңында Мемлекет басшысы белгіленген жұмыстың барлығын 
қысқа мерзім ішінде атқару қажеттігін жеткізді.

  

ЕЛБАСЫ АРДАГЕРЛЕРДІ 
МАРАПАТТАДЫ

Кеше Ақордада бірқатар соғыс және тыл ардагері 
Елбасының қолынан «Барыс» және «Құрмет» ордендерін 
алды. 
Атап айтқанда, мемлекетке сіңірген еңбегі, белсенді қоғамдық 

қызметі  үшін  және Жеңістің 70 жылдығына  орай соғысқа қатысқан 
және тылдағы  еңбеккерлер ішінен  3ші дәрежелі «Барыс» орденімен  
Сұлтан Жиенбаев, Сейітхан Исаев, «Құрмет» орденімен Мейіржан 
Әбдірахманов, Зекен Әділбеков, Қазиз Әміренов, Қадан Бекенов, Бей-
сен Боқаев, Василий Балотин, Константин Брезговин, Айтмағанбет 
Дауылбаев, Әбдірахман Елубаев, Өтеш Жалмағамбетов, Шаңгерей 
Жәнібеков, Сұлтанбай Жарықбасов, Раиса Житковская, Ыдырыс 
Қалиев, Игембек Тұрғанов, Мария Полторацкая, Жанайдар Рамаза-
нов, Сүлеймен Шәменов  марапатталды.

«Бүгінгі ұрпақ 70 жылдығы атап өтілетін Ұлы Жеңісті алып бер-
ген аға буынның алдында әр уақытта қарыздар. Мемлекет басшысы 
ретінде мен бүкіл ел атынан сіздерге мың алғыс айтамын, ардақты ар-
дагерлер»,  деді ҚР Президенті марапаттау рәсімінде.

***
Елбасының қолынан «Құрмет» орденін алған майдангерлер 

қатарында жерлесіміз, Мемлекет және қоғам қайраткері Ыдырыс 
Қалиев те бар.

АЙБЫНЫ  АСҚАҚ  АРМИЯ

Сейсенбі күні облыс әкімдігінің ситуациялық 
орталығында облыс әкімінің орынбасары Нұржан Әлібаевтың 
төрағалығымен төтенше жағдайлардың алдын алу және олар-

ды жою жөніндегі комиссияның кезекті
селекторлық отырысы өтті. 

Комиссия отырысында екі мәселе қаралды. Онда ҚырымКонго 
геморрагиялық қызбасының алдын алуға байланысты көктемгі дәрілеу 
жұмыстарының нәтижесі мен жазғы суға шомылу маусымында су 
айдындарындағы қауіпсіздік шаралары туралы сөз болды. 

 Геморрагиялық қызбаға қатысты «Жұмылдыру жұмыстары және 
дағдарыс жағдайындағы шұғыл талдау»  мекеме басшысы Жасұлан 
Шынтасов мәлімет берді. Оның айтуынша, облыста геморрагиялық 
қызба қоздырғыштары бар кенелер мол таралған 106 елді мекен бар. 

Осыған орай, қызбаның алдын алу, кенеге қарсы өңдеуулау, за-
лалсыздандыру жұмыстарының көктемгі кезеңіне облыстық бюджет-
тен 83157,0 мың.теңге бөлінген. Құрамында 56 адамы бар 9 бригада 
Жаңақорған, Шиелі, Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, Қазалы, Арал 
аудандары мен Қызылорда қаласындағы 106  елді мекендегі 322630 
бас малға және 19152 қоражайлар мен 711 суаттар мен шаңлақтарға 
кенеге қарсы көктемгі  дәрілеу (дезинсекциялау), залалсыздандыру 
жұмыстарын жүргізіп, аяқтаған. 

Сондайақ, залалсыздандыру жұмыстарының барысы туралы ау-
дан әкімдіктері селекторлық байланыс арқылы баяндады. Айта кетейік, 
кене шағу фактілері өткен жылдармен салыстырғанда азайған.

Сонымен қатар, көктемгі дала жұмыстарында жүргізілетін дала 
өрттері басқа да шаруашылық иелеріне зиянын тигізіп жатыр. «Дала 
өрттері азаймай тұр. Шаруашылықтар артық шөптен арылу мақсатында 
өздері егіс алқаптарын өртейді. Бірақ өкінішке орай бұл әрекеттері 
өзге де шаруаларға кері әсерін тигізіп жатыр»  деген Нұржан 
Нұрмағамбетұлы тиісті сала басшыларына жер иелеріне жауапсыз 
әрекеттері үшін айыппұл салу шараларын заңдастыруды тапсырды. 

Мәжілісте суға шомылу маусымы кезіндегі төтенше жағдайлардың 
алдын алу шаралары да қаралды. Өткен жылы 31 адам суға кетіп 
қаза тапқан. Оның 8і балалар. Бұл көрсеткіш өткен жылдармен 
салыстырғанда азайғанымен, өкінішке орай жыл басынан бері 6 аза-
мат суға кеткен. Мұндай қайғылы оқиғалар көбінесе тұрғындардың 
қауіпсіздік шараларын сақтамауынан болатыны жасырын емес. Сондай
ақ, белгіленбеген жерде суға түсу мен өңірде жағажайлардың аздығы да 
кері әсерін тигізуде.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

КОМИССИЯМӘЖІЛІС

БҮГІН – ОТАН ҚОРҒАУШЫ КҮНІ

АЛДЫН АЛҒАН 
АБЗАЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
наградаларымен наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Мемлекетке сіңірген еңбегі, белсенді қоғамдық қызметі үшін 
және 19411945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығына орай соғысқа қатысушылар мен тылдағы еңбеккерлер 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтал-
сын:

«Құрмет» орденімен

Бектібайұлы Шәкіман – соғыс ардагері, Қызылорда облысының 
Қармақшы ауданы;

Вавилин Иван Трифонович – соғыс ардагері, Қызылорда облысының 
Байқоңыр қаласы;

Қалиев Ыдырыс  соғыс ардагері, Қызылорда қаласы.

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

Әбдіреев Әлиакбар – соғыс ардагері, Қызылорда облысының Шиелі 
ауданы;

Мырзатаев Пірназар – соғыс ардагері, Қызылорда облысының 
Қазалы ауданы;

 Сүйіндіков Шаймерден – соғыс ардагері, Қызылорда облысының 
Жаңақорған ауданы.

Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен

Дүйсенбиев Уәли – соғыс ардагері, Қызылорда облысының 
Жалағаш ауданы;

Қожалақов Оразбай – соғыс ардагері, Қызылорда облысының Сыр-
дария ауданы.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
             Президенті               Н.НАЗАРБАЕВ.

Астана, Ақорда, 2015 жылғы 14 сәуір. № 1034

ОТАНДЫ ҚОРҒАУ– ҚАСТЕРЛІ МІНДЕТ

АЙМАҚТА ТАЗАЛЫҚ АЙЛЫҒЫ 
ЖАЛҒАСАДЫ

Аймағымызға жұмыс сапарымен кел-
ген Қазақстан футбол федерациясының 
президенті Ерлан Қожағапанов облыстағы 
футбол қауымдастығы өкілдерімен жүздесті. 
Кездесу барысында аймақтағы аяқдоптың ахуа-

лы талқыланды. Сондайақ, ҚФФ Президенті 2022 
жылға дейінгі балалар мен жасөспірімдер футболын 
дамыту жоспарымен таныстырды.

– Қызылорда – футболды аймақ. Қызылордада 
14 мыңға жуық жасөспірім футболмен тұрақты 
түрде шұғылдануда. Қазір санды емес, сапа-
ны өсіруіміз қажет. Әлемге, Еуропаға Қазақстан 

Ұлттық құрамасының даңқын шығару үшін осы ба-
стан жасөспірімдер футболын дамыту керек, – дейді 
Қазақстан футбол федерациясының президенті Ерлан 
Қожағапанов.

Сонымен қатар, қазақстандық бапкерлердің 
имиджін, біліктілігін көтеру мәселесі өзекті бо-
лып отыр. Сондықтан да ҚФФ президенті отандық 
жаттықтырушы мамандарды тәрбиелеуде шетелдік 
бапкерлер тәжірибесін пайдаланудың маңызы зор 
екендігін атап өтті. 

Дәурен ОМАРОВ.

БАЛАЛАР ФУТБОЛЫНА
БАСА МӘН БЕРСЕК...

Мемлекет болып қалыптасуда қай ел болсын өзінің қорғаныс қуатын бірінші 
орынға қояры анық. Мемлекет қауіпсіздігін, оның байлығын қорғау – қастерлі міндет! 
Қазақ елі – бағзы заманнан өз жерін сыртқы жауға таптатпаған ел. Ата-бабаларымыз 
атажұртын «найзаның ұшымен, білектің күшімен» қорғап, ұлан-ғайыр даланы небір 
алмағайып заманда аман алып қалғаны тарихтан аян. 



Бейсенбі, 7 мамыр, 2015 жыл
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарба-
ев «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауында «2015 жыл – ұлттық тарихымыз-
ды ұлықтау жəне бүгінгі биіктерімізді бағалау 
тұрғысынан мерейлі белестер жылы» деп атап 
өткен болатын. Жолдауда айтылғанындай, биыл 
Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 
20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 жылдығы тойла-
нады.  

Жеңіс! 1945 жылдың 9 мамырында дəл осы 
шаттық хабарды естіп, бүкіл əлем теңселіп кетті. 
Жер жүзі халықтарының жүректері қуаныштан 
лүпіл қақты... Иə, Кеңес Одағының Ұлы Жеңіске 
қол жеткізгеніне 70 жыл толып отыр. 

Соғыс кенеттен басталғанымен, Қазақстан 
бүкіл Кеңес Одағы сияқты алғашқы күннен 
жұдырықтай жұмылды. Республиканың түкпір-
түкпірінде əскери комиссариаттарға еріктілер 
ағылды. Кеше ғана мектеп партасында отырған 
бозбалалар мен бойжеткендер де, қала мен ауыл 
тұрғындары да соғысқа сұранды. Тіпті қырдағы 
қойшы қойын тастап, қолындағы таяғын винтов-
каға айырбастаса, диқаншы трактордан түсіп, 
танкіге отырды.  Ауылдан шыққан жас жігіттер 
əп дегеннен майданның алдыңғы шебіне түссе де, 
қазақ баласына сай ерліктерімен көзге көрінді. 

Соғыс ел экономикасын түбегейлі өзгертіп 
жіберді. Экономиканың басым күші əскери 
«рельс терге» жұмсалды. Бейбіт мақсаттағы шы-
ғыстар барынша қысқартылды, көптеген кəсіп-
орындар қорғаныс өнімдерін шығаруға кірісті.
Əскер шығыстарын қаржыландырудың негізгі 
көздері халық шаруашылығынан болғандықтан, 
КСРО Мемлекеттік Банкісінің мекемелері жəне 
қаржы органдары экономика ахуалын қатаң 
режимде ұстауды бақылады, кəсіпорындар 
мен ұйымдардың барлық ішкі ресурстарын 
жұмылдыруға, облыстың қаржы жəне несие-
есеп тəртібін күшейтуге үлкен күш жұмсады. 
Соның арқасында аз уақыт ішінде облыстағы 
қоныс аударған кəсіпорындар жандандырыла 
бастады. Олар соғысқа қажет барлық өнімдерді 
өндіруді басты мақсат етіп, оның жұмысын 

үлкен белсенділікпен жəне жауапкершілікпен 
атқарды. Мұндай кəсіпорындар мен ұйымдарды 
жандандыруға жəне жаңа орындарда жұмыс 
жасауына кететін шығындар үшін КСРО 
Мемлекеттік Банкінің Қызылорда облыстық 
басқармасынан несиелік көмектер көрсетілді. 
Соғыс жылдары басқарманың несиелік салым-
дары 4,4 млн рубльді құраса, соғыстың аяқталу 
кезеңінде 5,5 млн рубльге өсті. Сондай-ақ  
басқарма соғыстан кейінгі халық шаруашылығын 
қайта жандандыруға да үлкен үлес қосты. 
1947 жылы ақша реформасы өткізілді, несие-
леу жəне есептеудің жолдары қайта қаралды. 
Банк соғыстан кейінгі жылдары облыстың 
ауылшаруашылық өндірісінің дамуына да үлкен 
жəрдем көрсетті. Мұндай жұмыстар Сырдария 
өзенімен суландырылатын жаңа жерлерді игеру-
ге бағытталған күштер арқылы іске асырылды. 
Жаңа совхоздарды көтеру жұмыстары басталып, 
негізі қаланған совхоздардың егін алқаптарын 
кеңейтуге үлкен көңіл бөлінді. 

КСРО Мемлекеттік Банкінің тарихында 
Қызылорда облыстық басқармасы елеулі орын 
алды. Гитлершілер КСРО-ның батыс аудандарын 
басып алғаннан кейін, Сібір мен Қазақстанның ел 
экономикасындағы маңызы күрт артқан. Жаудың 
қолына бермеу үшін соғыстың алғашқы айла-
рында өнеркəсіп орындарының барлығы тылға 
көшіріле бастады. Қысқа мерзім ішінде Қазақстан 
аумағына 142 кəсіпорын жайғастырылды, 532 
506 адам көшірілді. Оған қоса жаңа өнеркəсіптік 
нысандардың құрылыстары жеделдетілді. 
Қызылорда облысында бұл жылдары соғыс 
қажеттіліктері үшін түсті металлургия, құрылыс 
материалдары, жеңіл өнеркəсіп сияқты өндіріс 
орындары жұмыс жасай бастады. Ұлы Отан 
соғысы кезінде Мемлекеттік Банк жүйесі өз 
қатынастарын халық шаруашылығына кеңейтті, 
несие беруді жетілдірді. Соғыс жылдары КСРО-
ның несие-ақша жүйесі тарихи серпілістің ең бір 
ауыр соққысына дайындалды. 

Мемлекеттік Банкінің Қызылорда облыс-
тық басқарма қызметкерлері де неміс-фа шист 
басқыншыларына қарсы жүргізілген со ғысқа 

елмен қатар білек сыбана белсене қатысты. 
Басқармадан 35 қызметкер Кеңес Армия сы-
ның қатарына алынды. Бүгінгі Тəуелсіз Қазақ-
стан ның əлеуметтік-экономикалық жүйесіне, 
Қа зақстанның индустриялы, аграрлы ел бо-
лып қалыптасуында сол ауыр соғыс жылда-
ры елім деп, жерім деп қасық қаны қалғанша 
аянбай соғысып, бізге осындай бейбіт заман 
сыйлағандардың бірі болған біздің Ұлттық 
Банкінің сол кездегі қызметкерлері, бүгінгі 
Ұлы Отан соғысы мен  Ұлттық Банк жүйесі 
ардагерлерінің есімдерін əрқашан мақтан тұту – 
біздің парызымыз. Оларды атап айтатын болсақ, 
Əлімхан Науанов, Бұрхан Баймаханов, Закірья 
Қаулыбаев, Жұман Сандыбаев, Лидия Катюхина, 
Лидия Лаврентьева, Полина Кузнецова, Оразалы 
Сармантаев, Дархан Қыпшақбаев, Борис Башки-
ров, Нұртай Назарқұлов, Тұрмағамбет Ибраев, 
Ашир Ахметов, Қажман Асанов, Рахмет Абдрах-
манов, Айтбай Жаппасбаев, Зулкəпіл Сыздықов, 
Евдокия Коршунова жəне басқалар. 

Жасыратыны жоқ, отандастарымыз май-
дан даласында көзсіз батырлық көрсетті. 
Жауынгерлік ерліктері үшін жүздеген мың 
қазақстандық орден-медальдармен марапат-
талса, 500-дей адам Кеңес Одағының Баты-
ры, 100-ден астам адам Даңқ орденінің толық 
иегері атанған. Соғыста біздің əкелеріміз ежел-
ден еркіндік аңсаған қайсар қазақтың өршіл ру-
хын, батырлығын əлемге паш етті. Сөйтіп ұлт 
ұландарының антқа адалдығын көрсетті. Иə, “Ер 
есімі – ел есінде” мəңгі сақталады. Ешкім де, 
ештеңе де ұмытылмақ емес. Тəуелсіз Қазақ елі 
өз боздақтарын қастерлеп, қадірлейді! Себебі 
олар елі үшін, жері үшін, Отаны үшін қасық қаны 
қалғанша жаумен шайқасып, бізге жеңіс сыйла-
ды. Қанша жылдар өтсе де,   соғыста ерлікпен 
қаза тапқан ата-бабаларымыздың рухына тағзым 
етіп, Отан үшін от кешкендерді əрқашан жүрек 
түкпірімізде ұстаймыз. 

Гүлмира ПҰСЫРМАНОВА,
“Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі” 

Қызылорда филиалының 
жетекші маманы-аудармашы.

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ – 70 ЖЫЛ

ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ҰМЫТЫЛМАС ТҰЛҒАЛАРЫ

7 мамыр – ҚР Қарулы Күштерінің 
құрылған күні. Осы ретте еліміздің 
қорғаны болып, халықтың бірлігі 
мен  ынтымағын ұйыстырып жүрген 
азаматтарымызды ұлықтауды жөн 
көрдік. Себебі, елдің намысын биік 
ұстап, адалдықты ту етіп, ел игілігі 
жолында еңбек жасап жүрген ер аза-
маттар арамызда жетерлік. Солардың 
бірі сонау Ауған соғысы кезінде 
ерлігімен танылып, «Қызыл Жұлдыз» 
орденінің иегері атанған Күмісбай 
Серікбаев. 

Күмісбай аға 1966 жылы Қазалы 
ауданында дүниеге келген.  Сол жер-
де өсіп-өнген ол 1983 жылы мектепті 
бітірісімен білімін жетілдіру мақса-
тында  Өзбекстан Республикасына 
келеді. Онда Самарқант қаласының 
ауылшаруашылық институтына оқу-
ға түседі. Сонда жүріп 1984 жылдың 
28 қазанында темір жолдың əскери 
комиссариатына шақырылып, əскер 
қатарына алынды. Осылайша, екі 
жылдық əскери борышын Ресейдің 
Горький облысы, Дзержинский елді 
мекеніндегі барлаушылар мектебінде 
өтейді. Сержант шенін иемденген та-
лантты жас əскер барысында ПРП 
техника машинасының дəлдеуші опе-
раторы мамандығын тəмамдаған. 

К.Серікбаевтың əскери өмірі 
Ауғанстанда тұтанған соғыспен 
тұспа-тұс келді. Бұл соғыс азаматтық 
борышын өтеп, енді елге орала-
мын деп жүрген Күмісбай ағаның 
туған жерге деген сағынышын су 
сепкендей басады. Себебі, 1985 

жылы сəуірде полк басынан Ауған 
соғысына 98 сарбазды аттандырғанда 
ол да солардың қатарынан та-
былды. Алдымен ол Ташкенттің 
Шыршық қаласына тоқтап, бір ай 
бойына климатқа үйретіліп, жаттығу 
жұмыстарымен айналысады. Онан 
соң №145-атқыштар полкінің, бар-
лау  шылар взводына түседі. Бастапқы 
кезде өзбек тілін білгендіктен тілмаш 
қызметін атқарып, кейін аға барлау-
шы болады. Ұрыстардың бірінде Ка-
бул Асадта болып, онда бір ай бойы 
шабуылға қатысады. Сондай-ақ, 
Баг рам жерінде де күрестің ерекше 
үлгісін көрсетіп, ондағы ерлігі үшін 
«Қызыл Жұлдыз» орденін алады. 

«1985 жыл болатын. Əскери құрам 
алдымызда кездескен ауылдардың 
барлығын бақыласа, мен барлаушы 
болғандықтан жауға қарсы алдын ала 
барлау жұмыстарын  жүргіздім. Ал-
дын алу жұмыстарының нəтижесінде, 
шабуылға келген  жау əскеріне біз 
төтеп бере алдық. Өзім жеңіл жарақат 
алдым. Бірақ ешқандай адам шығыны 
болған жоқ. Əскери құрамды аман 
алып қалғаным үшін сол кезде 
«Қызыл Жұлдыз» орденіне ұсынды. 
Бұл уақыт əлі көз алдымда»,- деген 
Күмісбай аға Ұлы Отан соғысынан 
кейінгі қазақ еліне ауқымды зауал 
əкелген мұндай қасіреттің болмау-
ын, кейінгі ұрпақтың болашағының 
жарқын болуын тіледі. Сонымен 
қатар, еліміздегі ұл-қыздардың пат-
риот болуы Отанын сүюден, отбасын 
қадірлеуден басталатындығын айта-

ды. Өзі өскен отбасындағы 7 ұлдың 
алтауы əскери борышын өтеп, Отан 
алдындағы парызын адал орындады.

Қазірде К.Серікбаев Қазалы 
аудандық қорғаныс істер жөніндегі 
бөлімде І бөлім бастығының аға 
көмекшісі қызметін атқарып, əлі де 
болса ел тыныштығы жолында еңбек 
етіп келеді. Отбасында екі ұл, бір қыз 
тəрбиелеп отырған өнегелі əке, үлгілі 
отағасы. Ал, достарының арасын-
да сөзге берік, сенімді серік болса, 
əріптестерінің арасында абыройлы да 
беделді қызметкер.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

Ардақ тұтар асыл жандардың ғұмыр соқпағына 
қарасаң, ұлағат тұтар өмiр шежiресiне тəнтi боласың. 
Өнегелi өмiрiнiң терең қырларына үңiле қалсаң, мол 
ғибрат аласың. Белгілі бір азаматтардың тұлғасын 
дүйім жұрты танып-білген, елі мен халқына қадірі 
артқан, табиғат сыйлаған өзіндік қырлары мен 
ерекшеліктерінің ұрпағы тарапынан мадақталуының 
өзі-ғұмырлық рухани танымға ие заңды құбылыс 
сияқты. Iзгiлiгi телегей теңiз, iлтипаты мол осын-
дай адамдар туралы лебiз бiлдiру артық болмас. Ол 
өткеннен өнеге алуға тиiс ұрпақ үшiн керек.

 Қармақшы ауданына қарасты Диірментөбе стан-
циясында 1955 жылы 10 мамырда Жарылқасыновтар 
отбасында жеті баланың кенжесі болып дүниеге кел-
ген Мусифтің жүріп өткен жолы өнегеге толы. Алды-
мен өз заманындағы  жүздеген қатарластары сияқты 
орта мектепті тəмамдап, Ташкенттегі теміржол ин-

ститутына түсті.  Бабаларымыздың ерлік тарихын, аға 
буынның батырлығын көңіліне тоқып өскен жас 1980 
жылы интернационалдық борышын өтеу үшін Ауған 
соғысына аттанды. 

Бұл соғыстың Қазақстанға тигізген зардабы тау-
сылмайтын əңгіме. Сол кездегі балаң жігіт қазір 
алпыстағы ел ағасы болды. Əсілі, патриоттық сезім 
қазақ халқының қанында бар қасиет. Осы соғыста 
көрсеткен ерлігі үшін Мусиф Жарылқасынұлы да 
марапаттауларға ие болған.

Біз көркем шығармалар мен кинофильмдер-
ден көрген қырғынға өзі куə болған  ол соғыс тура-
лы көп айта бермейді екен. «Соғысқа қатысқандар 
адамды  тереңірек  əрі тез таниды. Өйткені, адамның 
адами пиғылын тез тануға үйретеді. Үйренгің кел-
месе де, үйренуге мəжбүрлейді. Соғыс адамды тез 
есейтеді. Өрімдей 18 бен 20-ның  аралығындағы 
жап-жас жігіттердің кексе адамша «өлім» тура-
лы философиялық тұрғыдан  толғанғанын, өмірдің 
құнын сезініп, парқын түсініп,  білгенін көрдім. Ажал 
ажарыңа да, базарыңа да қарамайды екен. Жаның 
түршігеді. Қанды қырғынның ортасында жүріп, 
өмір мен өлімнің арасы бір-ақ тұтам екендігіне көз 
жеткіздім. Сондай сəтте ата-анаң туралы ойлайды 
екенсің. Бір нанды, суды бөлісіп жүрген жолдастары-
мыз бір-ақ сəтте мерт болды. Сөзбен жеткізу мүмкін 
емес, жүрекпен сезіну қажет. Ұмытқымыз келсе де, 
ұмыта алмайтын кезең. Біз айналадағы болып жатқан 
оқиғаларға сабырмен қарап, əрі қарай өмір сүруіміз 
керек. Соғыстан  жүйкесі жұқарып келген кейбір 
жігіттердің бейбіт өмірге бейімделе алмай, тегіс жер-
де сүрінгенін де көрдім. Соғыс артына ауыр зардап, 
үлкен мехнат, қым-қиғаш із қалдырды. Өткеннің 
бəрі қателік деп қарауға болмайды. Біз өзіміздің 
интернационалдық борышымызды өтедік деп ойлай-
мын. Мен қазір ардагер атанып жүрген бар бауырлары-
ма болаттай беріктік, ауызбіршілік, дендеріне саулық 
тілеймін. Аға буынның үлгі тұтарлық көрсеткен 
ерліктерінің қасиетін төмендетпей,  бейбіт өмірге де-
ген құлшыныс сезімін жас буын бойына сіңіре алсақ 
екен», - деп қысқа қайырды.

Мусиф Жарылқасынов еңбек жолында қарапайым 

жұмысшыдан, бетоншы, шебер, бас инженер, темір 
жол станция бастығының орынбасары қызметтерін 
атқарып, білігі мен тəжірибесін шыңдау жолынан 
өткен. 

 Ол құрған «ЭКО SERVICE» ЖШС Қызылорда 
өңірінің экономикалық серпінді дамуына, аймақтың 
əлеуетін арттыруға ықпал етіп келеді. Сонымен бірге 
жергілікті жердің экологиялық тазалағын сақтау, 
мұнай қалдықтарынан бүлінген жер бедерін зиян-
ды заттардан тазарту үшін жаңа технологияларды 
өндіріске ендірген азамат. Бұл мекеме мамандары 
бүлінген топырақ қабаттарын мұнай қалдықтарынан 
тазартып қана қоймай, оларды жергілікті жердің 
инфрақұрылымына пайдалануға мүмкіндік ала-
ды. Сөйтіп, кəсіпкер мұнай қалдықтарын өңдеп, 
өңірімізді табиғи тұрғыдан жақсарта отырып, оларды 
кəдеге жарату бағытында жаңа технологияны батыл 

қолға алып отыр. 2012 жылдың қорытындысы бой-
ынша жарияланған конкурс нəтижесінде Республика 
Президентінің «Экологияға қосқан үлесі үшін» арнайы 
номинациясының иегері атануы жəне облыс əкімінен 
Құрмет грамотасын алуы он жылдан бері қызмет етіп 
келе жатқан серіктестік жұмысына тың серпін берді. 
Мұның артында осы компанияның негізін қалаған 
Мусиф Жарылқасынұлының бизнес саласындағы 
тəуекелшілдік пен білігінің жоғарылығы, еңбегі, 
маңдайының тері, талай ұйқысыз өткізген түндерінің 
жатқандығы анық.

Ол қандай жұмысты бастаса да нəтижесін көру 
үшін күреседі. Өзінің кəсіби жолда өсуін жоспар-
лай алады. Өмірлік тəжірибесі де, білім мен параса-
ты да бір бойында жетерлік. Оның атқарып жүрген 
қызметтерінің өзі белсенділігін, қайраткерлігі мен 
қабілет-қарымын айғақтай білгеннің бір куəсі болса 
керек. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) бір хадисінде 
ер азаматтың өмірлік жарын төрт түрлі қасиетке 
байланысты таңдайтынын айтады. Ер азамат жар 
таңдағанда сұлулығына, байлығына, тектілігіне 
жəне имандылығына қарайды екен. «Ең жақсысы, 
Алланың есімін жүрегінде сақтайтын жар таңдау» 
дейді Алланың елшісі. Мусиф аға Ташкентте білім 
алып жүрген студенттік кезден таныс болған Шара-
мен ынтымақты отбасының берекесін сақтап отыр. 
Берекенің басы отбасындағы əйелдің қай істі бол-
сын жоспармен жүргізуіне байланысты екендігіне 
ешкім дау айта қоймас. Шара апамыз да отбасындағы 
азаматтардың атқарып жүрген жұмыстарының сəтті 
болуына бар күшін салып, жағдай жасап отырады. 
«Қазақтелекомдағы» инженерлік жұмысын да ұзақ 
жылдар бойы атқарды.  

Тəрбиесі мен тəлімі көпке үлгі болып жүрген 
мерейлі отбасында екі ұл мен қызғалдақтай құлпырған 
қыз тəрбиеленді. Мусиф аға мен Шара апамыз ұлын 
ұясына, қызын қиясына қондырған ата-ана, қазір ата 
мен əже атанып та отырған жайы бар. Тұңғыштары 
Марат Уфадағы Мұнай-газ институтын бітірген ма-
ман. Қазір Астананың тұрғыны. Башқұрт ұлтының 
сұлуы Динамен бас қосып, отбасында Даниял есімді 

ұлды жəне Мəдина есімді қызды тəрбиелеуде. Қызы 
Нұргүл «Халық банкі» қызметкерi. Кете жұртының 
келіні, ақылды екі жиен немересі бар. Кенжесі əке 
ісін жалғастыру мақсатында   «ЭКО SERVICE» ЖШС 
басшылық қызметін қолына алған Нұрболаттың да 
əзірге бір қызы бар. 

Кіші жүздің Шөмекей руындағы атақты Кел-
менбет (Сарықасқа) батырдың ұрпағы саналатын 
Жарылқасыновтар əулеті ата-бабаларының есімін 
ұлықтауды да естен шығарған емес. Сарықасқадан 
тарайтын Жəрімбеттің бүкіл ұрпақтары жиналып 
Байқоңыр қаласынан мешіт ашты. Осы салтанатты 
кеште салт-дəстүрімізді жаңғырту мақсатында Му-
сиф Жарылқасынұлы ат бəйгесін берді. Бала күнін-
де əкесінің бас бермеген небір асауларға шідерін 
салғанын көріп өскен оның жылқы десе көңілі 
алабөтен. Жарылқасын əкесі беріге дейін көкпарда 
шауып, қарулы жігіттерге бəйгені бермеген. Сол 
əкеден берілген рух оның өзіне де, балаларына да 
тəн. Жылқыға қызығушылығының жоғарылығы 
соншалық ол жылқы зауытын ашсам деген бала күнгі 
арманын іске асыру үшін «Жер кіндігі» атты шаруа 
қожалығының жұмысын да жүргізіп отыр. Қазіргі 
уақытта асыл тұқымды арғымақтарды баптап, таза 
қанды жылқылар өсіруді жолға қойып келеді. 

Əрбір қазақтың үйінде кемінде 4-5 жылқы бол-
са деп армандайтын Мусиф Жарылқасынұлы үнемі 
жақсылыққа қарай ұмтылады. Сондықтан да қоғамдық 
өмірге белсенді араласып, ел алдында сый-құрметке 
бөленіп, қазіргі жастарға асыл қадір-қасиетімен өнеге 
болып жүрген ағамыздың ортаға салар ойлары да 
оқырманды бейтарап қалдыра алмас деген ниетпен 
оқырмандарға таныстыруды жөн санадық. Осындай 
іргелі істерге ұйытқы болған ардақты азамат қандай 
мақтауға болса да лайық. 

Қанша шаруаның тізгінін қолына ұстап жүрген 
Мусиф аға əлі күнге дейін бос уақыт тауып футбол, 
стол теннисі, жеңіл атлетика, волейбол сияқты спорт 
түрлерімен айналысады. Саналы ғұмырын қоғам ісіне 
арнаған, əлі күнге дейін сыны да, сыры да кетпеген 
ағамыздың қарапайымдылығы да өз жарасымын тау-
ып тұр. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА. 

«Қызылорда облысының ветеринариялық 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 
құрылыс 1,  анықтама үшін телефондары: 8(7242)60-
53-44, aigulkadenova@mail.ru, «Б» корпусы бос 
мемлекеттік əкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

Əкімшілік жəне қаржылық қамтамасыз ету бө лі-
мінің бас маманы (D-O-4 санаты) - 1 бір лік. Қызмет 
атқарған жылдарына байланыс ты лауазымдық жалақысы 
64 063 теңгеден 86 485 тең ге ге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Бекітілген кесте-
ге сəйкес құқықытық оқудың өтуін қадағалау. Жаңадан 
келген мемлекеттік қызметкерлердің арнайы тексеруден 
өтуін қамтамасыз ету. Жеке жəне заңды тұлғалардан келіп 
түскен арыз-шағымдары туралы 1-ОЛ есепті тоқсан сай-
ын тапсыруын қадағалау. Басқарма бойынша өткізілетін 
іс-шараларды үйлестіру. Басқармада өтетін жиналыс, алқа 
мəжілістеріне ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу. 

Басқармаға келіп түскен жеке жəне заңды тұлғалардың 
арыз-шағымдарына заңнамалық талаптарға сəйкес жа-
уап əзірлеу. Мемлекеттік қызметшілердің табысы ту-
ралы декларациясын тапсыруды қадағалау. «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі»       іс-шаралардың 
орындалуын қамтамасыз ету, осыған байланысты тиісті 
мəліметтерді мерзімінде тапсыру. 

Мемлекеттік сатып алу Заңына сəйкес, рəсімдеп 
жүргізілуін жəне айлық, тоқсандық, жарты- жылдық 
есептерді тапсырылуын ұйымдастырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Құқық (құқықтану) мамандығы бойынша жоғары білім. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына 
сəйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар 
болған жағдайда ортадан кейінгі  құқық (құқықтану) 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Рес пуб-
ликасының Президенті туралы», «Қазақстан Респуб-
ликасының Парламентi жəне оның депутаттарының 
мəртебесi туралы», «Қазақстан Республикасының 
Үкі меті туралы» Конституциялық заңдарын, Қазақ-
стан Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы», «Əкімшілік рəсімдер туралы», «Жеке жəне 
заң ды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның ма ман-
дануына сəйкес облыстардағы қатынастарды рет тейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құ қықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

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

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

белгілеген нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куəландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 
куəландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куəлігінің көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті орган-
мен белгіленген шекті мəннен төмен емес нəтижемен 
тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат (не-
месе нотариалды куəландырылған көшірмесі).     

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

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

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

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының ветеринариялық бақылау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі: 120000, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, н/з, № 116 бөлмеде 
қабылданады. 

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

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысының 
ветеринариялық бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі: 120000, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 

көшесі, н/з, əңгімелесу шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күн ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушы лар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнама сын да белгіленген тəртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың 
жəне саяси партиялық өкілдері, уəкілеттіорганның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттік органның басшысы-
мен конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде кон-
курс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері бо-
лып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс тəжірибесі бар 
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне жоғарылату 
бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.

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

D-O-4 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» (15 сұрақ),  «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы»  (15 сұрақ), 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі 
туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзін басқару ту-
ралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының заңдарын 
білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облысының ветеринариялық 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

АРДЫ АРДАҚ ТҰТҚАН 
АЗАМАТ

АУҒАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРІ

Сонымен қатар, жастарды келісім-шарт бойынша 
əскери қызметке қабылдаудың жаңа кезеңі басталды. 
Жоғары Қолбасшы, Елбасы Н.Назарбаев өз Жолдауын-
да «Отанымыздың қарулы күштері кəсіби армия болуға 
тиіс» деген болатын. Сол себепті де, кəсіби армия мем-
лекет қауіпсіздігінің кепілі болып саналады. Бұл сапалық 
жағынан əскерлердің жауынгерлік қабілетінің қажетті 
деңгейге жетуін, жасақтау жүйесін одан əрі жетілдіруді, 
əскери іске үйретілген резерв даярлаудың жүзеге асыры-
луын қамтамасыз етуге мол мүмкіндік береді. Сондықтан, 
Отанымыздың егемендігі мен тұтастығын қорғауға дайын 
кəсіби сарбаздар біздің елімізге керек. Сондай-ақ, əскери 
қызметкерлер мемлекет тарапынан тұрғын үймен, зат-
тай мүлікпен қамтамасыз етіледі. Бұл мемлекеттің əскери 
азаматтарға барлық жағдай жасағанын көрсетіп отыр. 

Бейбіт елдің тыныштығын күзету – мерейлі мəртебе, 
асқақ абырой. Сол себепті, Отан қорғау – ежелден ерлердің 
міндеті. Бүгінде «Əскери-техникалық мектебінің» Қы-
зыл орда филиалы базасында ақылы негізде əскери-
техникалық мамандық бойынша мерзімді əскери қызмет 
өткермеген азаматтарды даярлап жатыр.  Оқу мерзімі 
– бір ай 10 күн. Оқу аяқталғаннан кейін əрбір азаматқа 
əскери мамандық алғаны жөнінде сертификат беріледі. 
Бұл сертификат əскери билетті беру үшін негіздеме бо-
лып табылады. 

Мұндағы басты мақсат – жігіттердің патриоттық на-
мысын ояту. Əскерге бармаса да, əскерде үйретілетін 
əдіс-тəсілдерді үйрету болып табылады. Осы ретте 
Қызылорда облысының жастары əскерге баруға бірдей 
ұмтылып тұр. Облыс əкімі Қ.Көшербаевтың «азаматтық 
парызынан жалтарып жүргендерді БАҚ-та жариялап оты-
ру керек» деген бастамасы нəтиже бере бастады. Отанды 
қорғау əрбіріміздің міндетіміз болса, əскерилерімізге ар-
тылатын жүк одан да ауыр. Сондықтан, болашақ сарбаз 

атанатын жастарымызды салауатты өмір сал-
тын ұстануға шақырамын. Өйткені, тəуелсіз 
Қазақстанның шекарасына, ішкі əскеріне, əуе 

мен теңіз қорғаныс күштеріне, жаяу əскеріне дені сау, са-
бырлы да шыдамды жастар  қажет. Ер азамат үшін Отан 
қорғаудан құнды ешнəрсе жоқ. Қастерлі тудың түбінен 
аманат арқалаған азаматтар ел сенімін ақтайтынына мен 
сенемін.

 Қазақ қашанда «Ер – елдің қорғаны» деп, ер 
азаматтың қоғам алдындағы биік бағасын асырып, 
мерейін тасыта білген халық. Биылғы жылы біз бүгінгідей 
кең-байтақ жерімізді ұрпаққа мұра етіп қалдырған, батыр 
бабаларымыздың аңызға берік ерліктерін əлемге паш ету 
мақсатында Қазақ хандығының 550 жылдығын, еліміздегі 
бейбітшілік пен берекелі тату тірліктің ұйытқысына 
айналған Қазақстан халқы Ассамблеясының, елдігіміз бен 
теңдігіміздің кепілі Конституциямыздың 20 жылдығын, 
аталарымыз бен аналарымыздың айбынды ерлігінің 
жемісі – Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. Осы-
нау тарихи мəні зор мерекелер Қазақстан елінің еңсесін 
тіктеп, өткені мен бүгінін бағамдай алатын, түбінің 
тектілігі мен өрге ұмтылған өрен ел екенімізді дəлелдей 
түсетін құнды шаралар.

Əлімжан ЕРНИЯЗОВ,
Қызылорда облысының қорғаныс істері жөніндегі 

департамент бастығы, генерал-майор. 

АЙБЫНЫ АСҚАҚ ҚУАТТЫ АРМИЯ

Биыл облыс бойынша əскери есепте 50 мыңнан аса азамат тұр. Оның 27501-і 
əскери қызметке шақыртуға жатпайтындар. Ал шақыртылуға тиістілер саны – 23 
мың. Осы көктемде əскер қатарына  облыстан 700-ге жуық  азамат аттануға тиіс. 
Бүгінде оның 110-ы ҚР ҰҚҚ Шекара қызметі əскери бөлімдеріне əскери борышын 
өтеуге жіберілген. 

«Қазіргі сəтте əскерге шақырушыларды іріктеу бекітілген жоспарға сай 
жүргізілуде. Əскер қатарына алынуға тиіс азаматтардың денсаулығы, білім деңгейі 
сарапталуда. Əзірге əскерге барудан жалтарып жатқандар жоқ. Тек қазір 27 аза-
мат іздестірілуде. Өздеріңіз білетіндей, жастар көп жағдайда мекен-жайларын 
ауыстырғандарын ескертпейді. Сондай-ақ, вахталық əдіспен немесе құрылыс 
жұмыстарының уақыты болғандықтан басқа өңірлерге жұмысқа кетіп қалады. 
Мұның барлығы кез келген адамның басында болатын жайт. Ескертуге уақыты бол-
майтын шығар. Бірақ бұл біздің біршама уақыт жоғалтуымызға əкеліп соқтырады. 
Дегенмен,  халыққа қызмет көрсету орталығы жəне көші-қон полициясымен бірлесіп 
жұмыс жасау арқылы азаматтардың тұрақты мекен-жайларын анықтап отырмыз», - 
деді облыстық қорғаныс істері департаменті бастығының орынбасары, подполков-
ник Ерлан Мұратбай. 

Айта кетейік, өткен жылы облыс бойынша 164 жас əскерге жарамсыз деп 

танылған. Сонымен қатар, əскери қызметке шақыру барысында келмеген 414 азамат 
тіркеліп, оның 171-і жергілікті ішкі істер бөлімдерінің ықпалымен шақыру комисси-
ясына жеткізілген. Ал, 64 адам азаматтық борышын өтеуден бас тартқан. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 36 б бабында еліміздің əрбір азама-
тына Отан алдындағы борышын өтеуге міндеттелген. Егер түрлі себеп-сылтаулармен 
əскери борышын өтеуден жалтарса, ол азамат тиісті заңмен жазаланбақ. Мəселен, 
əскери қызметтен босатуға заңды негіздер болмаған жағдайда, осы қызметке 
шақырылудан жалтарғандарға бір мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл салынады. Болмаса осы мөлшерде түзеу жұмыстарына жіберіледі. Əскерге 
бармас үшін денсаулығына қасақана зиян келтіріп немесе науқастығы жайлы 
жалған құжат жасату арқылы борышын өтеуден құтылғысы келгендердің жазасы – 
үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл. Немесе үш жылға 
дейін бас бостандығынан айырылмақ. Егер əскерге шақырылушы тергеу органы іс 
сотқа жіберілгенше өз еркімен шақырту пунктіне келер болса, бұл жауаптылықтан 
босатылмақ. Сондықтан шақырту алған əрбір жас Отан алдындағы өзінің парызын 
сезініп, борышын өтегені абзал.

М.ОТАРАЛЫ.

БОРЫШЫҢДЫ ӨТЕ, ЖАС САРБАЗ
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Соғыс деген сұрапылдың отты жылдарын-
да толарсақтан қан кешіп, жаумен шайқаста ерлік 
көрсеткен жауынгерлер есімі ешқашан ұмытылмақ 
емес. Ол ұрпақтардың жадында мəңгі жаңғырып 
тұрады. Халқымызға өмірлік сын болған Ұлы Отан 
соғысы жылдарында ауданымыздың көптеген азамат-
тары ел қорғауға аттанды. Олардың көпшілігі буыны 
бекімеген, бұғанасы қатпаған жастар еді. Өмірінің ең 
тəтті жастық қызықты кезеңдерін майдан даласында қар 
жастанып, мұз құрсанып, оқ пен оттың астында өткізді. 
Бір ғана мақсатпен, «Отан үшін Алға....» деп аттанған 
жаужүрек бабаларға тағзым дегім келеді. Осындай май-
дангер, қаһарман ұлдардың бірі – тереңөзектік Əбдіхан 
Өтешұлы Мұстафаев еді. Ол 1914 жылы Сыр өңірінде 
дүниеге келген. Өткен ғасырдың 20-шы жылдарының бас кезінде арабша оқып, хат 
таныған. Ауылда ұсталығымен танылған Əбдіхан ашаршылық жылдарында қолдан 
шиті мылтық жасап, аң аулап, ауылдастарын аштықтан құтқарып, үлкен көмек жа-
сады. Ұлы Отан соғысы басталғанда Ə.Мұстафаев сұрапыл соғысқа аттанып кете 
барады. Қан майданның отты жылдарында бақайшағына дейін қаруланған фашист 
əскерлерімен соғысу оңайға түскен жоқ. Дегенмен, рухы биік Кеңес əскерлері елі, 
жері үшін қасық қандары қалғанша соғысты. Сондай шайқастың бірі Украинаның 
Харьков қаласы үшін болған еді. Себебі бұл өндірістік маңызы зор шаһар болатын. 
Ə.Мұстафаев Украинаның Харьков қаласын азат ету ұрыстарына жаяу əскердің взвод 
командирінің орынбасары болып қатысады. Аға сержант Ұлы Отан соғысының ең 
қиын, күрделі 1941-1943 жылдары алғы шепте жүрді. Талай мəрте туралап келген 
жау оғынан аман қалды. Батыл жауынгер ондаған мəрте қаруластарын шабуылға 
көтеріп, ерлік көрсетті. Майданда көрсеткен ерліктері үшін «Ерлігі үшін» жəне басқа 
да ондаған медальдармен марапатталды. Ардақты атамыз 1943 жылдың соныңда ба-
сынан жəне аяғынан ауыр жарақат алып, елге қайтарылды. Соғыстан жарақат алып 
оралғаннан кейін туған ауылында халық шаруашылығын қалпына келтіруге атса-
лысты. Алғашында Аманкелді колхозында (қазіргі Қалжан ахун ауылы) соғысқа 
дейін ауыл шаруашылығы техникумын бітірген бухгалтерлік мамандығы бойын-
ша еңбек етті. Кейін колхоздың құрал-саймандарын жөндеуге қолынан іс келетін 
ұста жетіспегендіктен осы кəсіптің тізгінін ұстады. Сөйтіп ол соғыстан кейінгі 
жылдары халық шаруашылығын көтеруге, қалпына келтіруге аянбай атсалысты. 
Зейнеткерлікке осы ауыл шаруашылығы саласынан шығып, сонда да өзінің сүйікті 
кəсібін жалғастырды. Əбдіхан Өтешұлы зайыбы Манат Əбдіхалықовамен 10 бала 
тəрбиелеп өсірді. Олардың барлығын тəрбиелеп, оқытып, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырды. Соғыс жəне еңбек майданында шыңдалған Əбдіхан Өтешұлы қоғамның 
жарқын болашағы үшін еселі, екпінді жұмыс жасады. Ол 1993 жылы 79 жасында 
дүние салды. Халқына қалаулы, үлкенге ізеті мол іні болған, кішіге құрмет тұтар  аға 
болған, ұрпаққа қазыналы əке болған Əбдіхан ата ел қадірлісі еді. 

Нұрбек ДƏУРЕНБЕКОВ.

Отанын оттан қорғап, жеңіс 
деп жанын шүберекке 

түйген боздақтарымыздың 
ерлігі еш ұмытылмақ емес. 
Қан майданның қаһарынан 

ықпай, намысты ту еткен 
батырларымыздың арасын-

да соғыс жылдары прокурор-
лар мен тергеушілер Отан 

қорғау ісіне айтарлықтай үлес 
қосты. Биылғы Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына орай олар туралы 
бір үзік әңгіме айту оларға де-

ген тағзым іспетті.

...Ескі көзден бара жатыр азайып, 
Олар жайлы ойламаудың өзі айып.
Ей, тірілер! 
Соларды бір еске алып,
Тебіренейік, толғанайық, жазайық, 

– деп марқұм арқалы ақын Мұқағали 
айтқандай, құқық қорғау саласында 
ғұмыр бойы еңбек еткен қайсар жа-
уынгер һəм саңлақ заңгер Сəдуақас 
Қараманов ағамыз жайлы тебірене 
де толғана отырып, қолыма қалам ал-
дым. Атам қазақ: «Адамды адам бірге 
жүргенде таниды екен», деп бекер 
айтпаған ғой. Мен өзімді Сəкеңнен 
дəріс алған ондаған шəкірттерінің 
бірі санаймын. Сонда оның бітім-
болмысының, жүріс-тұрысының өзге-
лер ден оқ бойы озық екендігін көріп 
қайран қалатынбыз. Сəкең бəзбір 
заңгерлер тəрізді кеудесін «мен-
мендеп» соққан емес, керісінше, елім 
деп, халқым деп қалтқысыз қызмет 
етті. Сөйтіп, артында өшпейтұғын із, 
өлмейтұғын тəлім тəрбие қалдырды. 

Сəдуақас Қараманов 1924 жылы 
Арал ауданына қарасты «Қарақұм де-
генше қарағым десейші» деп атала-
тын қойнауына құт-береке дарыған 
Қарақұм ауылында қарапайым 
шаруаның отбасында өмір есігін аша-
ды. Күйбең тіршіліктің күйін кеш-
кен əкесі мен анасына қолғанат болу-
ды мақсат еткен ол ерте есейеді. Содан 
да ол еңбекке буыны бекіп, бұғанасы 
қатаймай жатып-ақ бел буа, білек түре 
кіріседі. Өмір ауыртпалығын арқалаған 
Сəкеңнің 1941 жылы мектепті бітіргені 
сол еді, Ұлы Отанның сұрапыл соғысы 
басталады. Он сегіз жастағы өрімдей 
жігіт 1942 жылы əскер қатарына 
шақырылып, кеудесін от пен оққа 
төсеп, Отан қорғауға аттанады.

Балтық майданы құрамында 1942-
1945 жылдары Ұлы Отан соғысына 
басында атқыш, кейін 311-атқыштар 
дивизиясының 3071-атқыштар полкінің 
пулемет бөлімшесінің командирі бо-
лып қатысты. Жас жігіт алғы шептегі 
жан алысып, жан беріскен алапат 
шайқастарға қатысып, ерлік үлгілерін 
көрсетіп, ондаған фашистің көзін жой-
ды. 1943 жылы Ленинград жəне 1944 
жылы Псков түбіндегі шайқастарда екі 
рет ауыр жарақат алса да, «Отан үшін 
жан пида» етуді мұрат тұтқан ол қанды 
майданның толарсақтан келер сазы 

мен тобықтан келер қанын кешумен 
жүреді. Сөзіміз салмақты болуы үшін 
Сəкеңнің ерлігі жайлы бір ғана дерек-
ке назар аударалық.

1944 жылы қыркүйек айының 
9-ы күні Литва елінің Мергелучай, 
Шаркали деревнялары маңында рота 
комсоргі болған кіші сержант Сəдуақас 
Қараманов өзінің жауынгерлерін ша-
буыл ға бастайды. Кескілескен шайқас-
тың соңы окоптағы қолма-қол ұрысқа 
ауысады. Осы қырғында қайсар жау-
ынгер Сəдуақас екі жауды жер жастан-
дырады. 

Осы ерлігі үшін 1944 жылы 
Балтық майданы 1071-атқыштар полкі 
басшылығының бұйрығымен «Ерлігі 

үшін» медалімен наградталды. Ол 
бұйрық Мəскеу қаласындағы Кеңестер 
армиясының архивінде сақтаулы 
көрінеді.

С.Қараманов Ұлы Жеңісті Кур-
ляндияда қарсы алып, Кенигсберг 
түбінде неміс армиясының солдат-
тарын тұтқындауға қатысқан. 1947 
жылға дейін Кенигсберг қаласында 
Қарулы күштер құрамында əскери 
қызметін жалғастырады. Сəкеңнің 
Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін 
«Ұлы Отан соғысының ІІ дəрежелі» 
орденімен, «Ерлігі үшін» медалімен, 
маршал Г.Жуковтың медалімен мара-
патталуы тектен-тек болмаса керек.

Соғыстан кейінгі халық 
шаруашылығын қалпына келтіру жыл-
дарында заң саласында қызмет ету 
өте қиын болатын. Міне, осы тұстан 
Сəдуақас Қарамановтың ақ жол-
дан адаспай жүрген заң саласындағы 
қызмет жолы басталған еді. 1947 жылы 
елге оралған ол алдымен Алматы 
қаласындағы екі жылдық заң мектебін, 
кейін, яғни, 1950-1955 жылдары Заң 
институтынан заңгер мамандығы бой-
ынша дəріс алады. Сөйтіп, өзінің 
еңбек жолын Павлодар облысының 
Май жəне Бесқарағай аудандарында 
тергеуші болып бастап, біраз тəжірибе 
жинап үлгереді. Бертін келе сол аудан-
да прокурор қызметін атқарған. Ал, 
1953 жылдан бастап туған топырағына 
қайта оралған ол Қызылорда облысы 
прокуратурасында еңбек еткен. Осы 
жылдары аға тергеуші, қылмыстық-
сот бақылау бөлімінің прокуроры, 
Тереңөзек ауданаралық прокуро-
ры, облыстық прокуратураның тер-
геу бөлімінің прокуроры, ал, 1984 
жылы зейнетке шыққанға дейін об-
лыс прокурорының аға көмекшісі 
қызметтерін абыройлы атқарған.

Сөз орайы келгенде айта кетейін, 
Сəдуақас ағамыз құқық қорғау сала-
сында жарты ғасыр бойы қызмет ет-
кенде жаза басқан жан, болмаса ақ 
жолдан адасқан адам емес. Сəкең өз 
халқын, оның тарихын, салт-дəстүрін, 
тілін, діні мен ділін жан-тəнімен 
сүйген, бойындағы қабілет-дарынын, 
қайрат-жігерін Сыр аймағының ай-
шықты келешегіне сарқа жұмсай 
біл ген қайталанбас тұлға еді. Құқық 
қорғауға қалай келді, солай тапшылық 
пен талан-тараждық, зорлық 

пен қорлық, тонау мен ұрлыққа, 
сыбайластық пен сатқындыққа қасқая 
қарсы тұрды. «Тура биде туған жоқ» 
дегендей, қара қылды қақ жара тура 
айтудан ешқандай жасқанбайтын. 
Алқа топты көп тыңдап, қысқа да 
нұсқа сөйлейтін ол қай кезде де пара-
сатымен пайымдап, əділдігін айтып от-
ыратын. Айтқандай, Сəкең жүрегі жо-
март, алақаны ашық, бауырмашыл да 
қайырымды жан болатын. Өзін мақтау 
мен марапаттаудан бойын əрдайым 
аулақ ұстап, кейінгі ұрпаққа ұлағат ай-
тудан əсте жалықпайтын. 

Бірде Сəкең ағамның айтқан: 
– Шаршап-шалдығып жүріп, жет-

піс жастың да желкесінен мініп, сек-

сен жастың серкесі болғалы отырмын. 
Шы нымды айтайын, адалдықтың, 
əділ діктің ізімен адаспай жүремін 
деп шаршаған сыңайым бар. Айта-
рым, адам баласы – өмір қонағы. Со-
дан да Төле, Қазыбек, Əйтеке би-
лер айтқандай, бірлік бар жерде 
тір лік бар. Тегіңді білу – тектілігің, 
кін дік қаның тамған туған жеріңді 
сый лауың – сарабдалдығың, ал ел-
ха лыққа қалтқысыз қызмет көрсету – 
азаматтығың, – деген аталы сөзі менің 
жүрегіме мəңгілікке жазылып қалған.

Еліне елеулі, халқына қалаулы 
болған асыл перзенттер ескерусіз 
қалмайды, əрине. Солардың бірі де 
бірегейі болған Сəдуақас Қараманов 
ағамыз жоғарыда айтқан соғыс жылдары 
алған орден-медалдарымен қо са, Ұлы 
Отан соғысының ардагері ре тін де Ұлы 
Жеңістің мерейтойлық ме далдарымен 
бірнеше рет марапат та лып, грамоталар 
иеленген. Сон   дай-ақ, оған Қазақстан 
Рес пуб  ли ка сы Бас Прокурорының бұй-
ры   ғымен «Қазақстан Республикасы 
Прокуратурасының құрметті қыз мет-
кері» атағының берілуі саңлақ заңгердің 
өлшеусіз еңбегінің өлшемі болса керек.

Сонымен елім десе емірене еңбек 
етуді мұрат тұтқан Сəкең 1984 жылы 
зейнеткерлікке шыққан соң да қол 
қусырып қарап отыруды қалаған жоқ. 
Содан да Қызылорда облыстық Ад-
вокаттар коллегиясына мүше болған 
ол өмірінің соңғы күніне дейін ад-
вокат қызметін атқарып, мыңдаған 
азаматтың құқығын қорғауда аянбай 
еңбек етіп, ақ қарша бораған алғысқа 
бөленді.

Сөз соңында айтпағым, Сəдуақас 
ағамыз бен Қатираш жеңгеміздің 
ұрпағы жайқалған бəйтерек 
іспеттес. Өнегелі жандардың өмірі 
өшпейді. Бүгінде осы бір қастерлі 
қарашаңырақтан тəлімді тəрбие алған 
екі ұл, екі қызы əулеттің қадірлі де 
қасиетті дəстүрлерін жалғастырып 
келеді. «Əке көрген оқ жонар» деген-
дей, Серік Сəдуақасұлы Жамбыл мен 
Қарағанды облыстарының прокуро-
ры болып қызмет етсе, бүгінде Ба-
тыс Қазақстан облысының прокуроры, 
прокуратура генералы. Ал, Бақытжаны 
əскери сот судьясы. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
сол, бар саналы да сəулетті ғұмырында 
кеудесін оққа төсеп, Отан қорғаған, 
жарты ғасыр бойы əділдік жолы-
мен жүріп, ел-халықтың қорғаушысы 
болған Сəдуақас ағамызға қандай 
құрмет жасасақ та жарасымды. Со-
дан да Қызылорда қаласынан оның 
есіміне бір көше атауын беру – өнегелі 
де тағылымды іс. Демек, оның жарқын 
бейнесі, қалдырған ізі, берген өнегесі 
өшпек емес. 

Ертілеу ЖАЛҒАСБАЕВ, 
ҚР Бас прокуратурасы 

құқықтық  статистика жəне арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің 

Қызылорда облысы бойынша 
басқармасы бастығы, аға əділет 

кеңесшісі. 

ҚАЙСАР ЖАУЫНГЕР, 
САҢЛАҚ ЗАҢГЕР

Əкем 1914 жылы Сырдария ауда-
ны №6 Сталин ауыл кеңесінде де яғни 
қазіргі Қоғалыкөл ауылында дүниеге 
келген. Орта мектепті сосын ауыл ша руа-
шылығы техникумын бітіреді. Еңбек жо-
лын 1937 жылы Сырдария ауданындағы 
“Ортақшыл” колхозында зоотехник бо-
лып бастаған. 1938 жылы қалалық ішкі 
істер бөліміне жұмысқа шақыртылады.

Ұлы Отан соғысы басталғанда басқа 
ер-азаматтар сияқты менің əкем де елін, 
жерін, халқын қорғау үшін майданға ат-
танады. Бұл 1942 жылдың қарашасы еді. 
Соғысқа кіргеннен кейін №73 атқыштар 
полкінде снайпер, ал 1943-1945 жыл-
дар аралығында Сталинград майданын-
да атқыштар полкінің аға бригадирі 
қызметтерін атқарады, сөйтіп жау-
ды жеңіп, жеңіс күнін жақындатуға бар 
күш-қайратын жұмсады.

Əкем Убайділда Нұрымбетов 1945 
жылғы қарашада жеңіспен елге оралады. 
Майдандағы ерлік істері үшін “Қызыл 
жұлдыз”, І дəрежелі “Отан соғысы 
ордендерімен жəне бірнеше медальдар-
мен марапатталады.

Ол елге келгеннен кейін бірден 
қызметке араласады. Жиырма жылдай 
табан аудармастан қалалық ішкі істер 
бөлімінде қалтқысыз адал қызмет етті. 
Сол мекемеден 1966 жылы құрметті 
еңбек демалысына шықты.

Əкеміз ауыл-аймаққа сыйлы, қадірлі 
болған белгілі дін ұстанушы Нұрымбет 
сопы атамыздың баласы еді. Ал, нағашы 
атамыз-анамыздың əкесі – жауырыны 
жерге тимеген балуан – Шайырқожа бо-

ла тын-ды. Бұл кісілер – Қоғалыкөл ауы-
лы тарихында өзіндік орны бар тұлғалар. 
Əке міз бен анамыз жарты ғасыр бір 
шаңырақ астында жарасымды ғұмыр 
кешті.

“Əке көрген оқ жонар, шеше көрген 
тон пішер” дегендей, олардан тараған 
ұрпақтар бүгінде бір-бір шаңырақ иесі, 
бір қауым ел болды. Убайділданың өз 
кіндігінен тараған ағайынды үшеумізден 
18 немере, 27 шөбере сүйді. Олардың 
бəрі де аталарын, оның ерлік істерін 
мақтаныш етеді. 

Өзім ағарту саласында ширек 
ғасыр еңбек еттім, қазір зейнеткермін. 
Жеті баланың анасымын, “Алтын алқа” 
иегерімін, Аллаға шүкір, балаларымның 
барлығы да оқып, өз мамандықтары 
бойынша абыройлы еңбек етуде. Олар-
дан 14 немере сүйіп отырмын. Үлкен 
немерем Ақтан Ресей астанасынан 
əскери мамандық алып, қазір Ақтөбеде 
өз саласы бойынша жемісті еңбек ету-
де. Əйгерім Асылова мен Азамат Бо-
лат “Болашақ” бағдарламасымен – Ан-
глияда, ал Ислам Астанадағы Евра-
зия университетінде білім алуда, өзге 
немерелерім де колледж, мектептер-
де оқиды. “Адам ұрпағымен көрікті”  
дегендейін, менің балаларым мен 
немерелерім аталарын əркез сағына 
еске алады. Бізге өмір, бақыт сыйлаған 
абзал жандар, оның ішінде өз əкем 
Убайділда Нұрымбетов те бар, ешқашан 
ұмытылмақ емес. 

Раушан НҰРЫМБЕТОВА.
Қызылорда қаласы.

Халқымызда “атаусыз жер болмай-
ды, батырсыз ел болмайды” деген тəтті 
тəмсіл бар. Мен қозғағалы отырған 
тақырып кейіпкері елінің, жерінің атын 
шығарам деп еңіреп өткен. Жарықтық 
өз мінезінің, іс-əрекетінің “кесірінен” 
тапқан болар өскен ортасы, досы жары 
ағайын-туысы таққан жанама атта-
ры да баршылық. Бір сүйсінерлігі, сол 
бір үйірлі жанама аттарының бəрі оның 
ерлігін, өрлігін қайсарлығын, адами па-
расаты, жайдарлы мінезін, бейнеткеш 
қасиетін, тəубешіл тəлімін айқындап ал: 
Лепесім айғақты болу үшін кейіпкері 
ме ел жұрты берген жанама аттарының 
кейбірінің кілтін аша отырайын. 
“Майлытоғайдың Махановы” – бүкіл 
Сырдың жұртшылығы өле-өлгенше ол 
кісіні осылай атап кетті. Оған себеп осы 
жолдардың кейіпкері Ыбырайхан Ма-
ханов 1918 жылы “Телкөл” өңірінде 
дүниеге келіп, 12-13 жасында Сыр бой-
ына құлап, одан кейінгі бүкіл өмірі осы 
Майлытоғайда өткен. Дүниежүзілік 
екінші соғысқа да осы ауылдан аттанған. 
Майданнан оралғаннан кейінгі бейбіт 
өмірі де осында өткен. Осы маңдағы Ким, 
Құмсуат, 1 май жылқышы колхоздары 
ұсынған талай тірліктерді атқарған. Бри-
гадир, ферма меңгерушісі болып аталған 
ауылдардың алға басу жолындағы 

шаралардың ұйымдастырушыларының 
бірі болды.

Колхоздардағы сан сала-
лы шаруаларға жасынан көзі қанып 
өскен азаматты аудан басшылары да 
қадір тұтып, оның əрбір тындырым-
ды ісіне ыстық ілтипат білдіріп оты-
ратын. Əсіресе, мал шаруашылығы 
саласында болатын жылдың қиын 
маусымындағы қарбаластарда ауыл 
мен аудан басшыларының тіліне алды-
мен сол “Майлытоғайдың Махановы” 
ілінуші еді. Ондайда жасқану, қобалжу, 
толқу дегенді білмейтін Ыбырайхан:

1) Алты жасынан аштықпен алысқан, 
өсе келе фашистермен жұлысқан 
Ыбырайханға ауылдағы жаяу шабыс не 
тұрады?! Тəуекел деп бейбіт майданға 
қойып кететін.

2) Мұндайда ел-жұрты: не көрмеген 
Ыбырайхан əлі-ақ бұл шаруаның да шы-
райын шығарады, – деп тілеулес болып 
отыратын.

Дуалы ауыз ауылдастарының 
айтқаны болды. Барған жерінен баян 
тапқан Ыбырайхан елуінші жылдардың 
соңын ала ата кəсібі саласындағы 
“майданға” ферма меңгерушісі болып 
аттанды. Ол ата-бабасы мал ұстаған, төл-
түлік түлеткен шаңырақта көз ашқан жан 
еді. Сосын да ауылға тосырқамай барды.

Алпысыншы жылдардың басында 
ауданның осы өңірінде тағы бір жорық 
басталды. Бұрынғы бірнеше орта ша-
руа малды ауылдар қосылып, іріленді 
де 1 май совхозы бой көтерді. Жан да, 
мал басы да көбейді. Қойы 100 мыңға 
жетіп, əні-міне дегенше бұл ауыл об-
лыста жарыс көшін бастап, бірінші 
орынға шықты. Ал, төл алудағы ерен 
ерліктері үшін Манасбай Дүйсенов, 
Əбілхан Жұмашевтар омырауларына ең 
жоғарғы марапат тақты. Сол тұста со-
вхозды басқарған қоғам жəне мемле-
кет қайраткері Орынбасар Бəйімбетов 
Социалистік Еңбек Ері атағына ие бол-
ды. Атышулы кезде сол ауылда жылқы 
бағып, ел мерейін өсіруге татымды үлес 

қосқан Ы.Маханов та мақтау, мадақтан 
құр қалған жоқ – “Еңбектегі ерлігі үшін” 
медалі соның айғағы.

 “Тектіден текті туады, ата жолын 
қуады” деген сөз бар ғой қазақта. Осы 
қағидаға жүгінер болсақ қайсарлық, 
өжеттік Ыбырайханға тегіндегі қаннан 
таралған қасиет екенінде шүбə жоқ. 
Ұлы атасы Есбай, одан туған Жақсылық, 
олардан тараған Əлжан, Махан, Ораз, 
Тəмпіш, Əбдіғаппарлар да кезінде 
ешкімге есе жібермеген –  сөздері ду-
алы, қайраттары Қау, кісіліктері 
келісті, пəтуаға берік, үстерінен құс 
ұшырмаған, білекті де жүректі жандар 
болыпты. Осындай əулеттен шыққан 
Ыбекеңнің ұстанымы басым, айбарлы 
болмауға, нəсілге тартпауға еш құқы 
жоқ еді. Ат жалын тартып мінісімен 
ауылдастарының “асау жыққан Ыбырай-
хан”, майдандағы жауынгерлердің “Пу-
лемет сүйреткен Ыбырайхан” атаулары 
да жоғарыдағы тектен таратқан сөзімізге 
айғақ болса керек.

Ізін суытпай “асау жыққанының” 
хикаясын тарата кетейін. Ұзақ брига-
дир, ферма басқарып, ауыл активтерінің 
сағында жүрген Ыбекең алпыс үшінші 
жылы (өткен ғасырда) аяқ астынан то-
сын қылық танытты: “Заман жасарып, 
мен көнеріп, жастар жетіліп келеді. 
Сондықтан орнымды жастарға беріп, 
мені малшылыққа ауыстыруларыңызды 
сұраймын” деп совхоз басшысы мен 
тəртіп комитетіне шағым берді. Бірақ 
ол “Мына түлікті бағамын” деп өріс 
таңдаған жоқ.

Ауыл басшылары мен маманда-
ры еш ойланбастан жылқышы құрығын 
ұстаңыз деп ұсыныс айтты. Сөйтіп 
ол жібек жалды, сирақты жануардың 
үйірін бағумен табаны күректей 20 
жыл шұғылданды. Шаруашылық өрісін 
көкалалы жылқыға толтырды. Аулы 
мемлекетке жылқы етін тапсырудан да 
талай рет абырой тапты. Əр биеден ба-
сына бас құлагер құлын алуда да көш ба-
сында болды.

Жə сөзімнің соңында кейіпкерімнің 
“Пулемет сүйреткен Маханов” де-
ген лақап атты алу гəбіне оралайын. 
1942 жылдың жазында ағалары Тəппіш 
пен Əбдіғаппарға шақырту келіп, 
майданға аттанды. Бұл оқиға Ыбырай-
ханды қатты толқытып, “Майданға 
жібер” деп ауылдық Кеңес пен Əскери 
комиссариатының есігін тоздырып 
жүріп, ақыры сол жазда бұл да отан 
қорғау үшін батысқа жол тартты.

Ата жауымен айқасты əуелі Бела-
русь жерінде №360 атқыштар полкінің 
жауынгері ретінде бастады. Украина, 
Пруссия жерін əсіресе Одер өзенінің 
бойын Курск, тағы басқа қалалар мен 
елді-мекендерді азат ету жолындағы 
қанды қырғынның ортасында болып, 
əлденеше рет жараланды.

Соғыс кезінде командирлер “Денең 
ірі, күшің көп” деп Ыбекеңді үнемі ауыр 
қару-жарақ көтеруге жұмсап отырған. 
Əсіресе пулеметті осы кісіге тартқызады 
екен. Бұл міндеттен Ыбекең ауыр 
жараланғанша құтылмаған. “Пулемет 
тартқан” атағының тарихы, міне, осын-
дай.

Аңыз адам соғыстағы ерлігі үшін 
сегіз рет əр түрлі жауынгерлік награда-
лармен марапатталған. Бас қолбасшыдан 
екі рет (№241; №288) алғыс алған.

Қысқасы бейбіт еңбектің ту 
ұстаушысы болып, туған жер төрін төрт 
түлікке толтырған Ыбырайхан Маханов 
бақытты адам, аңыз адам. Тіл-көзден 
сақтасын, жұбайы Шарипа екеуі алты 
перзент сүйіп, бірнеше немере көрді. 
Балаларының бəрі жанұялы, еңбек өрені, 
ұрпақ өрбітіп отыр. Бейбіт кезде ауыл 
дəулетін тасытуға тер төккен, соғыс 
кезінде ата жаумен айқасып, туған жерге 
жеңісті жетелеп келген аңыз аталарының 
есімін мəңгі есте қалдыру шараларын 
ауылындағы бүгінгі ұрпақтары ойласты-
рар деп сенемін.

Сұлтан қажы ҮСЕНОВ.
Шиелі ауданы.

Екінші дүниежүзілік соғыс – əлем тарихында адамзат баласына ең көп шығын 
əкелген алапат соғыс. Жантүршігерлік бұл қырғында кейбір деректер 30 миллионнан 
астам адам құрбан болғанын алға тартады. Тарихта Ұлы Отан соғысы деп жазылған 
бұл алапат соғыс өрті қазақстандықтарды да айналып өткен жоқ. Елімізден Отан-
ды қорғауға əрбір екінші шаңырақтан бір адам аттанды. Соғысқа жарамайтын бала-
лар мен əйелдер тылда таршылыққа толы зұлматты жылдардың тауқыметін көрді. 
Сондықтан да қатарлары сиреген соғыс ардагерлерін сол кездегі көрсеткен ерлік 
өнегесі үшін құрметтеу, қадірлеу бүгінгі ұрпақтың бұлжымас парызы болуы тиіс. 
Туған елге Жеңіспен оралып, бейбіт күнде еліміздің дамуы жолында тер төккен 
майдангерлердің бірі – Мəселбек Көпбайұлы.

Мəселбек Көпбайұлы 1917 жылы Сырдария ауданына қарасты 18 разъезде 
көпбалалы диқан отбасында дүниеге келген. Жастайынан еңбекке араласып, қара 
жұмысты именбей істеген ол есепке ширақ болған. Отбасында балалардан үлкені бо-
лып, артынан ерген іні-қарындастарына көмек қолын созған ардагердің қамқорлығын 
көптеген жан сезінген. Олар бүгінде соғыс ардагерінің көзден кетсе де көңілден 
кетпейтін өнегелі өмірін үлгі етеді. Орта білім алып, енді ғана шаруашылықтарда 
еңбек етуге бел буған шақта зұлматты соғыс өрті тұтанады. Ерлік пен ездік сыналған 
тауқыметі кезеңде 1942 жылы М.Көпбайұлы əскер қатарына шақырылады. Туған 
жерді қастерлеу қасиеті қанында бар жас жігіт Отан қорғауды азаматтық парыз деп 
біліп, майдан даласына аттанады. Майдангер соғысқа аттанған жыл жауынгерлер  
үшін бір қадамда шегініс жасауға болмайтын, соғыстың нағыз қызып тұрған кезеңі 
болған. Қаршадайынан қай істе болсын қырағылық танытып, өжет болып өскен арда-
гер Ленинград қаласын қорғау мақсатында құрылған “Невский плацдарм” маңындағы 
əскери құрамда жау əскеріне қарсы соғысады. Əскери іс-қимылдың шырқау шегі 
орындалатын плацдарм маңын қорғауға тек мықты сарбаздардың жіберілетінін 
ескерсек, М.Көпбайұлы майдан даласындағы қаһармандығының арқасында ерлігі 
мен өрлігін ұштастырғанына көз жеткіземіз. Сонымен қатар, кескілескен соғыста 
майдангер №708 əскери бөлімінде мергендер құрамында да ерліктің хас үлгісін паш 
еткен. Бүгінгі бейбіт күніміз үшін өмірін қиюға дейін барған ардақты ардагер неміс 
əскерінің тұтқиылдан жасаған шабуылының салдарынан аяғы мен қолынан жарақат 
алып, госпитальға да түскен. Алайда, текті елдің рухы биік ұрпағы еш мойымастан 
жеңiсті жақындатуға үлес қосып, туған елге жеңіспен оралған.

Соғыс аяқталғаннан кейін де Отанға саналы өмірін арнаған ардақты жан ел 
дамуының əр алуан саласында жемісті еңбек етіп, бедел биігінен көріне білді. Сыр-
дария ауданындағы бұрынғы “Заготконтор” мекемесінің тізгінін ұстап, басшылық 

қызметте болды. Білімділігін біліктілікпен 
ұштастырып, ел халқын ұлы іске ұйыстыра 
білген М.Көпбайұлы Қызылорда облыстық за-
готконторды да басқарды. Осы қызметті абы-
роймен атқарып жүріп, зейнет демалысына 
шықты. Қай салада қызмет жасаса да ел бірлігі 
мен жасампаздықты жанына серік еткен май-
дангер үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетудің 
озық үлгісін қалыптастырды.

Отан үшін қасық қаны қалғанша шайқасқан 
Мəселбек Көпбайұлы соғыс жылдарындағы 
ерен ерлігі үшін бірнеше мемлекеттік наградалардың иегері атанған. Атап айтқанда, 
ол “Ұлы Жеңістің ІІ дəрежелі” орденін, Жеңістің 30, 40 жылдығы мерекелік ме-
дальдарын омырауына таққан. Мұнан бөлек, əр жылдардағы ел экономикасының 
өсіп-өркендеуіне қосқан сүбелі үлесі лайықты дəрежеде ескеріліп, бірнеше 
Құрмет грамоталарымен марапатталған. Адал жəне табысты еңбегі үшін “Кеңес 
потребкооперациясының үздігі” белгісін де алған.

Майдангердің тəуелсіз Қазақстанның дамуы жолында тер төгіп, барлық 
білімдерін жұмсап жатқан ұрпақтары да бір төбе. Ұлы Отан соғысы ардагері Мəселбек 
Көпбайұлы жары Жібек Сəдуақасова мен бірге Қалмырза жəне Сəуле атты екі баланы 
өмірге əкелген. Бүгінде ол ардақты ардагердің ұрпағы болғанын мақтаныш етіп, тын-
дырымды тірлік пен берекелі істерді атқаруда. Немерелері Баян, Айгүл, Лəйлə, Жан-
дос, Олжас жəне шөберелері Алуа, Ардақ, Нұржан, Айша, Айлин де білім мен өнерде 
өзіндік орны бар талантты жандар. Бір сөзбен айтқанда, ұрпақтарының барлығы 
дерлік əке үміті мен ана сеніміне дақ түсірмей, игілікті істер жолында жемісті еңбек 
етуде.

Мəселбек Көпбайұлының өткен өмірі жастар үшін өнеге. Ұлы Жеңісті 
жақындатуда майданда даласында жанқиярлықпен күреске түскен жан қандай 
құрметке болсын лайық. Бастысы, жұдырықтай жүрегі  Отан деп соққан қарт 
майдангердің ел үшін сіңірген ерен еңбегі біздің жадымызда.

Мұхтар САҚТАПОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Сырдария ауданының 

Құрметті азаматы.

Өмір өтпей тұрмайды. Ұлы Отан соғысының жеңіспен 
аяқталғанына да жетпіс жыл толды. Алайда, ел үшін жа-
нын құрбан етуге даяр болған асыл азаматтарды жады-
мыздан тыс қалдыруға болмайды. Оларды жас ұрпақтың 
зердесіне құйып, тұлғаларын кейінгі буынға таныту – көзі 
көргендердің парызы жəне бұл өте қажет іс. Осы ретте ал-
дымен Ұлыс Отан соғысына қатысушы Нартай Ахметов 
жайында ой толғағанды жөн санадық.

Нартай Ахметов 1915 жылы Қызылорда өңіріне қарасты 
бұрынғы «Жаңа тұрмыс» колхозында дүниеге келген. 
Қызылорда «военкоматы» арқылы 1941 жылы 7 қазанда 
əскер қатарына алынады. Қатардағы жауынгер əскери 
дайындықтан өтіп, артынша сұрапыл соғысқа (70588 – ДП, 
9 – Ар. құрамында) аттанады. Талай қан кешудің орта-
сында, кескілескен ұрыстарға қатысады. 1944 жылы 3 ма-
усымда ерлікпен қаза тапқан. Денесі Румыниядағы Кише-
рей деревнясынан 200 метрдей батыс жағына жерленген. 
Нар тай Ахметов жөнінде «Боздақтар» кітабының І томын-
да жазылған. 

Ал Н.Ахметовтің туған-туыс, тамыр-таныстарының 
дерегінше, ол қазақтың қаһарман ұлдары Бауыржан 
Момышұлы мен Нағи Ильясовпен бірге майданда болған. 
Көзі тірісінде соғыс ардагері балаларына əскери жолы ту-
ралы əңгімелеп берген. Ол Калуга, Сталинград түбіндегі 
шайқастарға қатысқанын, Венгрия, Румыния жерлерін 
азат етуде жан алысып, жан беріскен сəттерін еске алған. 
Одан кейін Берлинге жеткен-ді. Сондай-ақ ол барлаушы 
əскерилер қатарында болғанын айтқан.

Соғыстан кейін халық шаруашылығын өрістетуге 
белсене кірісіп, атсалысқысы келген Нартай Ахметовті 
жалақорлар жөн-жосықсыз жала жауып, айыптайды. Со-
дан қатаң үкім кесіліп, 8 жыл темір торда отырған. «Аққа 

Құдай жақ» деген, кейін 
ақталды.

1957-1958 жылдары Та-
раз қаласында еңбек етеді. 
1959 жылы Сыр өңіріне, 
туған топырағына оралып, 
ауыл шаруашылығының 
түрлі саласында қызмет 
ат қа рады. Өмірінің соңғы 
жыл дары Қызылжарма 
ауы   лында құрылысшы 
болған.

Ұлы Отан соғы сы на 
қатысып, ер лік көрсеткен 
Н.Ахметов тің есімі еле ніп, 
түрлі орден-ме дальдармен 
марапат тал ған. Бір өкі-
ніштісі, оларды рас тайтын құжаттар сақ талмаған. Соның 
салдарынан тұлғаның тарихи бет-бейнесі ашылмай, 
ескерусіз қалып қойып жатқан жайы бар. 

Н.Ахметовтің ұр пақтары, яғни он баласы жəне олардан 
тараған отыздай немере, бес-алты шөбере атаның ерлік ісі 
мен əскери жолы туралы толық мəлімет алғысы келеді. Осы 
жағынан құзырлы органдар қол ұшын созады деп ойлай-
мыз. Қалғаны уақыт еншісінде. 

P.S. Майдангер соғыста жүргенде жолдаған суретін 
көрдік. Суреттің сыртында: «Сағынсаңыздар, суретіме 
қарап көңілдеріңізді жұбатарсыздар. Балаң – Нартай», 
– деп жазылыпты. Жары Светлана апа жұбайын, ал ба-
лалары əкесін сағынғанда осы сарғайған суретке қарайды. 
Нар тұлғасы елестейді. Сағынышын басады...

Дəурен ОМАРОВ.

ЕР ЕСІМІ ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛМАСЫН

ÆÅҢІÑ ÒÓÛÍ ÆÅËÁІÐÅÒÊÅÍ 

“МАЙЛЫТОҒАЙДЫҢ” МАХАНОВЫ

МАЙДАНГЕР

ҰÐÏÀҒÛÍÀ 
ÌÀҚÒÀÍÛØ ÁÎËҒÀÍ

Тарихты ұмыту ешқашан мүмкін емес. Ұлы 
Отан соғысын көзбен көріп, Отан үшін от кеш-
кен, бораған оқ пен отқа кеудесін төсеп, ала-
пат майданнан аман қайтқандардың бірі, соғыс 
және еңбек ардагері – Убайділда Нұрымбетов.
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Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 
сол зұлматтың ортасында болып қайтқан 
көкем, Тəжімбет ахун ұлы Жұпан мақсым 
жайлы бір естелік жазуды парыз са-
нап жүргем. Оның үстіне қарт анамыз 12 
беттік оқушы дəптеріне толтыра жазған 
көкеміздің отты жылдарды баяндаған жаз-
баларын бергені мені одан əрі қамшылай 
түсті.                                                                                    

Əкемізді жас кезімізден «көке» деп 
атап кеттік. Білмеймін, үлкен-кіші солай 
атағасын болар. Есімізді енді білген кезде 
үй- іші үнемі адамдарға толып отыратын. 
Кейін білгеніміздей, ол кісінің соғыста  
бір бүйректі жұлып, қарынды жара өткен 
жарақаты қайта қозып, Алматыдан ем жоқ 
деп қайтарған кезі екен. Бұл 1962 жыл еді. 
Жиналған жамағат «асылдың сынығы едің, 
енді қалай болар екен, бір Алла жар бол-
сын» деп, басу айтып жүргендері бола-

тын. Өз жігер-күшінің арқасында көкем 25 жыл аурумен күресті.  1987 жылы қақаған 
қаңтар айында 42 жыл бойы уысында ұстаған майдан зардабы оны алып тынды. 
Құрымдай жиналған ағайын-туыс, ел-жұрт Бөген елді мекенінен 10 шақырым алыста 
орналасқан алпыс үйлі ақын ауылы атанған «Батпақты» жеріндегі Аймағанбет ахун 
атасы жатқан қорымға қойды... 

Дəптерге үңіле  отырып, төрт класс білімі бола тұра осыншама деректерді жадын-
да қалай ұстаған деп таңқаласың. Ер жете келе үйелмелі-сүйелмелі балалары қасына 
жиналып алып: – Көке, неше неміс өлтірдің, неге Батыр атағын алмадың? – деген 
сұрақтарды жаудыратынбыз. Ол кісі: – Соғысты сендерге көрсетпесін. Олар да адам 
баласы. Ал елін аман-есен қорғап қалғандардың бəрін Батыр деуге болады, – дейтін. 
Енді бір сəт жазбаға зер салайық.

...1942 жылдың 20 мамырында Аралдан эшелонмен майданға аттанғанда 
қасымдағы Əбдіраймов Əмит, Ембергенов Қыстаубай, Құрманбаев Сабыр-
бай, Нұржанов Төлепберген, Маханов Əбдікəрім, Сүлейменов Ерғазы, басқа 
да жігіттермен Челябіге таяу жерде 3 ай ойнап, фронтқа кеттік. Біз мінген состав 
Оралдың үстімен Энгельс узел станциясы арқылы  Красный Кутта аялдап, одан Вол-
ганы жағалай Астарханьға бет алды.Темір жолды жау бомбалап кетіп, өзен жағасына 
жаяу жеттік. Түнде арғы бетке баржамен өтіп,  Сталинградқа таяу орналасқан 

36-атқыштар дивизиясының қарамағына ендік. 8 қыркүйек күні алдыңғы шеп-
ке барған бойда жаудың оғы мен снарядына тап болып, көп шығын болса да, 29-
на дейін жаудың талай шабуылын тойтардық. Сол күні кешке командир, политрук-
тер 30-қыркүйекте алғашқы рет жаппай қарсы шабуыл болады, оны маршал Жу-
ков басқарады деп жігерлендіріп кетті. Ертеңіне таңсəріде артиллерияның үздіксіз 
соққылауынан соң майдан шебіне қарай танкілеріміз өте шықты. Іле-шала жауынгер-
лер ұрандатып ұмтылдық. Қарша бораған оқ, шетінен құлап жатыр. Алдымда келе 
жатқан бөлімше командирі аралдық Нұржанов Төлепберген етпеттей құлаған соң жа-
нына жетсем, оқ жауырыннан өтіп кеткен екен, маған жүре бер деп ымдады. Төбеден 
ассақ тегіс жазық екен, пулемет пен минометтің үлкен дүмпуіне ұшырадық. Дереу 
немістердің тастап кеткен окоптарына жата-жата кеттік. 2 қазан күні біздің взвод-
тан 3-ақ адам қалдық. Соңғы шабуылда екі аяғыма бір нəрсе тигендей болып, жылып 
сала берді. Құлап бара жатқанымда артымнан уралаған зор дауыстар естілді. ... Ками-
шиннен пароходқа мініп, Қазан қаласында госпиталға түсіп, осы алғашқы соғыс жа-
расын 3 ай емдеттім. 

Жазылғаннан кейін 33-бригадада миномет бақылаушысы болып Калининград 
майданынан бастап, Солтүстік-Батыс майданы, 319-дивизия құрамында 2-Прибалти-
ка майданында соғысқан. 1944 жылы 24 сəуірде  сол иығынан ауыр жараланып, дала 
госпиталында 4 ай емделеді. 319-дивизия құрамындағы 1344 полкімен  1-Прибалти-
ка майданы, 1945 жылы 3-Белорусь майданында ұрысқа қатысады. Партия қатарына 
қабылданып, екі рет «За Отвагу» медалі, «Қызыл Жұлдыз» орденімен наградтала-
ды. 1945 жылдың 6 сəуірінде Кенигсберг бекінісі үшін жойқын ұрыстардың бірінде  
миномет батареясының жанына түскен снаряд жарқыншағы сол жақ бүйірін ауыр 
зақымдайды. Инсбрук қаласындағы госпитальда бір бүйрегін алып тастайды. Сол 
жерде жатқанда көптен күткен Жеңіс хабарын естиді. Ұшақпен Москваға жеткізіліп, 
Горький қаласында емделген. 1945 жылы 9 қыркүйекте II топтағы мүгедек болып, 
елге оралады. Сол жақ бүйіріндегі мина жарқыншағы соғыстың мəңгі ескерткіш бо-
лып қалғандай еді.

– Еңбектеніңдер, ұрыспаңдар, бауырмал болыңдар, енді соғыс көрмеңдер, 
– деп дəптердің соңғы бетіне жазылған сөздерді оқығанда көзіме еріксіз жас ал-
дым. Бұл өсиет барлық жастарға арналғандай көрінді. Жас кезінде қуғын-сүргін 
ауыртпалығын, есейе келе соғыстың қасіретін, қартайған шағында аурудың зарда-
бын тартқан көкемнің қосағы, 10 перзенті болған Бахрадин қызы Қымбат анамыздың 
қолжазбаны беріп жатып мұңайған жүзінен қимастықты сезгендей болдым.

Болатбек ЖҰПАНҰЛЫ,
№ 76 Аққұлақ негізгі 
мектебінің мұғалімі.

Арал ауданы. 

БІР ДОРБА ХАТ
Соғыстың басталғанын білмейтін бала кезіміз. Күнде 

қызметтен келгенде алдынан жүгіріп шыққан мені атына 
мінгізіп, ауылды бір айналдырып шығатын əкемнің қайда 
кеткенін сезбей де қалдым. Оның үстіне əжімнің қызы бол-
дым да, шешемді – жеңеше, əкемді – аға деп өстім. Тек 
үйге анда-санда үшбұрышты хаттар келіп тұратыны ғана 
есте қалыпты. Сосын əкемнің көп қағаздары болушы еді. 
Кейін білсек, өз бетінше орысша шығармаларды қазақшаға 
аударып, латын қарпімен жазылған біраз дүниені қазіргі 
кириллицаға көшіріп жүреді екен. Оны да көзіміз хат 
танығасын білдік қой. Осы дүниелердің бəрінен айырылып 
қалғаным есіме түссе, əлі күнге өзегім өртенеді. 

Негізі біз əкеден 2 қыз, 1 ұл қалғанбыз. Жалғыз ағам 
сүндетке отырғаннан кейін кесілген жері ілеленіп, содан 
шетінеп кетті. Сол кездегі анам Лиманның азарын есіме ал-
сам, əлі күнге сай-сүйегім сырқырайды. Анам 1982 жылы 
дүниеден өтті. Өле-өлгенше жары мен жалғыз ұлын жоқтап 
өтті. Бұл соғыс деген сұрапылдың теңіздің қолтығында 
жатқан біздің кішкентай ғана ауылға тигізген зардабының 
көрінісі. Ақбастыдан аттанған азаматтардың үштен бірі 
ғана елге оралды. Осыдан-ақ біздей қанша ауылдың қан 
жұтып қалғанын   біле бер.  

Е-е-е, адамда арман таусылған ба?! Əкеммен бірге 
майданға Сақып, Сəтмағамбет, Сыраш ағалар да аттанған 
екен. Əкем Өмірзақ пен   соның алдында ғана Фин соғысына 
қатысқан Сақып ағама атақты «Катюша» ракетасын алып 
жүру тапсырылыпты. Майданнан аман оралған Сақып аға 
əкем жайлы естеліктерді көп айтушы еді.  

Бірде əкем жүзі қабарып: «Сақып-ай, бүгін бір жайсыз 
түс көрдім. Менің демім осы арада үзілетін секілді.  Сендер 
елге аман жетесіңдер. Балаларға бас-көз боларсың», – де-
ген екен. Балалық қой, Сақып ағаны мəңгі жүре беретіндей 
көріппін, сол кезде əкем жайлы түптеп сұрап алсамшы...

Сол көрген түсінен кейін əкем жараланып, госпитальға 
түсіпті. Сол күні аумақты жау ұшағы бомбалап, соның 
біреуі ішіндегі науқастар толық шығып үлгермеген 
госпитальға дөп түседі ғой. Сақып аға «Жаңағы госпи-
таль үш күн лаулап жанып жатты, біз де өрттің арасынан 
Өмекең шыға келердей қасынан көз жасымызды тыя алмай 
өтетінбіз» деп отыратын еді. 

БІЗДІ АСЫРАҒАН АРАЛ МЕН АНАМ  
Əңгімемнің басында əжемнің баласы болдым дедім 

ғой. Жарықтық сол үлкендердің тəрбиесі сүйегімізге сіңіп 
қалған ғой, шешемді көзі жұмылғанша жеңеше деп өттім. 
Менің қолымда болды, өзім ақ жуып, арулап шығарып сал-
дым. 

Əкем соғысқа кетіп, үйдің бар ауыртпалығы шешеме 
түсті. Жұмысқа кетерде бізді жылы киіндіріп, көрпеге орап 
«Өзім келгенше, орындарыңнан қозғалмаңдар» деп, нықтап 
кетеді. Жұмыс болғанда аядай ауылда балықтан басқа кəсіп 
жоқ қой. Жаздың күні жеңілдеу болғанмен, қыста азап 
тірлік, əуелі мұзды ояды, сосын прогон жібереді, артынша 
күрлейді. Осының бəрін балықшының көмекшісі болған 
шешем атқарады. Əуелгіде аға балықшы шешеме кіл майда 

балық беріп жүреді ғой. Оның қараулығына шыдамаған 
шешем бір күні: «Қайнаға, менің де қолыма шиеттей бала-
шаға қарап отыр, бұдан былай балықты өзім бөлемін» де-
ген екен. Осыдан кейін тəуір балық жейтін болдық. Оның 
өзін де қарға көміп кетіп, ел аяғы басылғасын барып алып 
келетін анам. 

Ауылда Елдес деген ағайын болды. Елдегі бас көтерер 
азаматтың бірі еді. Сол кісі мектепте оқып жүрген кезімде 
«Айналайын, шешеңнің тапқаны кімге жетеді? Тым болма-
са, біркиер киіміңнің ақшасын шығарасың» деп, балық зауы-
тына жұмысқа тұрғызды. Бар жұмысым – сортталған балық 
салынған қораптардың сыртына мөр басып отыру. Осылай-
ша бесіктен белім шықпай жатып жұмысшы болғанмын. 
Жалғыз мен емес, менің қатарларымның көбі осындай жол-
дан өтті. Бəрінен бұрын  күллі ауылдың  жағдайын ойлап 
жүрген Елдес ағаның жақсылығын айтсаңызшы. Сұрапыл 
соғыста елдегілердің іргесінің шайқалмағаны осындай 
азаматтардың арқасы еді. Қазір сол əулетпен құда болып 
отырмыз.     

ӨКІНІШ ПЕН ӨТІНІШ
Ғазиз əкеден 1944 жылы айырылыппыз, қазір қолымда 

майданда түскен жалғыз суреті ғана қалды. Жетпіс жыл 
бойы сол жансыз бейне жаныма жалау болып келеді. Су-
ретпен бірге Орынбасар атты інісіне жазған жалғыз хаты 
сақталыпты. Əкем онда: «Үлкенге сəлем беруге, кішіден 
сəлем алуға, Өзімдей болып сəлем ал. Бізден жағдай 
сұрасаң, тізеден кешкен қызыл қан...» деп жазыпты. Осы-
ны жетпіс жыл бойы оқып келем, əр оқыған сайын егіліп 
жылап аламын.

Барлық құжаттан айырылып қалғанымды жоғарыда 
айттым ғой. Бұл енді менің ішімді өмір бойы мүжіп келе 
жатқан өкініш. Есімін жаңғырта алмадым-ау деген ой жа-
нымды жегідей жейді. Бар үмітім Арал аудандық қорғаныс 
бөлімі мен аудандық архив бөлімі еді. Ол жақтан да еш де-
рек ұшыраспай отыр. Бар арманым, аудан орталығындағы  
6 мың боздақтың аты-жөні жазылған «Тағзым» алаңында 
əкемнің де есімі тұрса деймін. Қазір балаларыма 
нағашыларының жатқан жерін табуды аманаттап отырған 
жайым бар. 

Осының бəрі атың өшкір сұм соғыстың əлегі, балам. 
Талайдың өмірін жалмаған алапат күн енді қайталанбасын, 
елге аман оралған ардагерлеріміз бен жат жерде сүйегі 
қалған майдангерлеріміз мəңгі құрмет төрінде болғай. 

  
Түйін: Дəния апаның жүзін тағы да мұң торлады. 

Мыңдаған жанның қызығын қиып, өмірін ойран өткен 
соғыстың қасіретін тартудай-ақ тартқан ана  жетпіс 
жыл бойы жан қалтасына  сақтап келген əке суретін 
мұқият орай бастады. Жетпіс жыл бойын жанына жалау 
болып келген жансыз бейне Дəния апа үшін бар байлықтан 
да  бағалы жəдігер. 

 

Жазып алған Мұрат ЖЕТПІСБАЕВ.

Кəрім Медеуовті еске алғандар ең 
əуелі оның темірдей төзімділігін, ерек-
ше шыдамдылығын, сары алтындай 
сабырлығын сөз етеді. Ол майданда бо-
лып, Отан алдындағы борышын өтеді. 
Тағы да төзімділік, байсалдылық сынға 
түсті.  Парызын абыроймен айтқарып, 
елге оралды. Кешегі күннің қаһарманы, 
бүгінгіге өнеге болған Кəрім ардагердің 
өмір жолынан сөз тарқатпақпыз.

Кəрім Наурызбайұлы 1925 жылы 
15 мамырда Қармақшы ауданы, Жоса-
лы кентінде дүниеге келіпті. 9 жылдық 
білім алып, соғысқа дейін ұстаздық 
қызмет атқарған. Жасы он сегізге то-
лып, 1943 жылдың маусым айында 
əскерге алынады. Жас өрен Самарқанд 
қаласында  екі ай оқу-жаттығудан өтеді. 
Алпыс күндік дайындықтан соң №164 
атқыштар полкінің құрамында барлау-

шы болып майданға аттанады. Талай 
қырғынды бастан өткеріп, ІІ Беларусь 
үшін шайқасқа қатысады.

Тарих беттерін парақтасақ, Бела-
русь майданы – 1944 жылдың 23 мау-
сымынан  тамызына дейін өткен аса ірі 
ұрыстардың бірі. Операция Батыс При-
пять өзенінен бастап Висла мен Нарва 
өзендеріне дейінгі орасан зор аумақты 
қамтыды. Неміс басқыншылары үшін 
бұл аумақтың қорғаныс жүйесіндегі 
маңызы зор болған. Оны Германия шека-
расын бөгеп тұрған қалқан деп есептеген 
болатын. Сондықтан немістер бұл жер-
ге барлығы 63 дивизия жəне 3 бригада-
ны (800 мыңнан астам адам, 10 мыңдай 
зеңбірек, 900 танк, 1300-ден астам 
ұшақ) шоғырландырды. Жау Батыс Дви-
на, Днепр, Березина сияқты өзендері 
жəне орманды, батпақты жерлерді пай-
даланып, өн бойы 250-270 шақырымға 
жететін алдын ала қорғаныс шебін жа-
сады. 

Осындай сын сəтте Кəрім Медеу-
ов  армия генералы Г.Захаров бастаған  
Могилёв бағытындағы ІІ Белорусь 
жорығына қатысты. Олар Бобруйск ауда-
нында немістің 5 дивизиясын қоршауға 
алуды аяқтап, Свислочь өзені, Осипови-
чи, Любань бағытын бетке алды.

Бір-бірінің осал тұсын аңдысқан май-
данда барлаушының ерлігі мен ептілігі 
сынға түседі. Барлаушы алдыңғы шепте 
жүріп қана қоймай, мойнына дүйім елдің 
қауіпсіздігін жүктейді. Бақылайды, то-
руылдайды, қажет болса, шабуылдайды. 
Яғни, оларға қырағылық, байқағыштық, 
өткірлік, ептілік, ақылдылық, күштілік 
тəн. 

Қан майдандағы сұрапыл күндердің 
бірінде К.Медеуов басынан, аяғынан 
жарақат алған. Бастан ауыр жараланған 
жауынгер Новосібірдегі госпиталь-
да алты ай емделеді. Одан əрі əскери 
қызметін жалғастырып, майдан дала-
сына қайта оралады. 1945 жылы 9 ма-
мырда Жеңісті Германияның Пот-
сдам қаласында қарсы алады. Одан əрі 

осы қалада  жарты жыл коммендант 
кеңсесінде жұмыс істейді. 

Толарсақтан саз кешкен қазақ ұлына 
«Қызыл Жұлдыз» ордені, «Ерлігі үшін» 
медальдары берілді. Соғыс жылдарын-
да  көптеген қалаларды азат еткені үшін 
марапаттарға ие болды. 

1945 жылдың 20 қарашасы. Кəрім 
атамыз тірі болса, бұл күнді сағынышпен, 
ерекше толғаныспен еске алатыны сөзсіз 
еді. Себебі, сол күні оның табаны туған 
жердің топырағына тиіп, елге аман-есен 
оралды. 

Сыр өңіріне келген соң, Қазалы 
қаласындағы мал-дəрігерлік техникумы-
на құжат тапсырып, оқуға түседі. Оқуын 
тəмамдап, ел ішінде қызмет атқарады. 
1984 жылы енді негізі қаланып, ел 
жаңадан  қоныстанып жатқан Аққыр 
кеңшарына мал-дəрігерлік қызметке ау-
ыстырады. Кəрім ақсақал кеңшардың 
ферма меңгерушісі, емдеу-санитарлық 
пунктінің бастығы болып, абыроймен 
еңбек етеді. 1985 жылы құрметті зей-
нет демалысына шығып, адал да үлгілі 
қызметі үшін «Еңбек ардагері» медалі 
берілген.  

Кəрім қария жарымен бірге 8 бала 
тəрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырған өнелегі отбасының негізін 
қалады. Қазір балалары мен немерелері 
түрлі салада қызмет етіп келеді. 

Қанша жыл өмір сүргені маңызды 
емес, кешкен ғұмырын мəнді, мағыналы 
етіп өткізу өзекті. Азаматтық борышын 
қан майданда өткеріп, талай ауыспалы 
кезеңдерді бастан кешіріп, өзгеге үлгі 
бола білген Кəрім атамыз сексенге табан 
тіреп, 2006 жылы өмірден өтті. 

Кəрім Медеуовтың соғыс жыл-
дарында көрсеткен ерліктері, одан 
кейінгі кезеңдердегі еселі еңбектері 
бүгінгі ұрпаққа өнеге. Өйткені, ел басы-
на қиындық туған кездегі батырлығы, 
қоғамның өрлеуіне қосқан маңдай тері 
ешқашан ұмытылмайды.

Балғын ƏДІЛБАЙ. 

Қас қарайып, ымырт үйіріле 
бастаған шақ. Радом қаласының 
маңындағы  қанды шайқас  толас-
тар емес. Зұлым жауды қалай да 
талқандауды мақсат тұтқан Кеңес 
əскерлері шабуылды үдете түсті. 
Алайда жан беру кімге оңай дейсің?! 
Гитлершілдер де бекінген шебіне ке-
недей  жабысып  мүлде айырылғысы 
жоқ. Қарға адым жылжу мұңға айнал-
ды. Əрбір шаршы метр жерге табан 
тіреудің өтеуі өндірдей өрендердің 
өмірі болды. Небір жақсы-жайсаң  
жаңбырша жауған қорғасын оқтан жу-
сап қалды. Не істеу керек? Командир-
лер дұшпан шебінен нақты дерек алу-
ды ұйғарды. Ол үшін жау ордасынан  
тірілей тұтқын ұстап əкелу лəзім.  Əрі 
жеткізгендері  мəліметке қанық, айтар 
сөзі бар шенді болуға тиісті. Бұл əскери 
ұғымда «тіл» аталады. Мағынасының 
өзі аңғартып тұрғандай анау-мынау 
фашист ол жа есептелмейді. Оңай ша-
руа емес. Осындай түнгі жортуыл-
дан əбден  зəрезап болған не міс тер 
қазір сауысқаннан сақ. Уды умен 
қайтарады. Ендеше бас қыншылардың 
тəсіліне жетік жан барғаны лəзім. 
Командирлердің таңдауы Ағжап 
Өтемұратовқа тоқта ды. Олай бола-
тын реті бар. Бұған дейін талай ұрыста 
батылдығы, тапқырлығымен сан мəрте 
көзге ілік кен Ағжапты қаруластары 
ерекше құрмет тұтатын. Оның əсіресе 
Висла  бойындағы ерлігі көптің на-
зарын өзіне аударған еді. Негізгі 
күштің өзеннен өтуін қамтамасыз 

ету тапсырылған Өтемұратов бұй-
рықты мүлтіксіз орындады. Жау-
ынгер серіктерімен бірге жаудың 
бірнеше шабуылына тойтарыс беруді 
ұйымдастырды. Қиян-кескі ұрыста 
жеке өзі автоматпен оқ боратып, гра-
ната лақтырып сегіз фашистің жанын 
жаһаннамға жібер ді. Сол ерлігіне орай 
Ағжапқа кіші сержант атағына қоса ІІІ 
дəрежелі «Даңқ» ордені берілген  еді. 

Мұның алдында басын қатерге 
тігіп жаудың қосыны, түрлі техни-
ка, жоспарын əшкерелеген құнды 
мəліметтер əкелгені үшін əскери на-
градамен марапатталған-тұғын. Оқиға 
төмендегіше көрініс тапты. №12 
Атқыштар бригадасының барлаушы-
автоматчигі Ағжап «полк штабына де-
реу жет» деген пəрмен алды. Əскерде 
бұйрық талқыланбайды, тек орын-
далады.  Кідірмей межелі жерге де 
жетті. Батыс Буг жанында немістердің 
қалың күші шоғырланған болатын. 
Аса маңызды позициядан шегінбеуді 
мақсат тұтқан фашистер  өлген-
тірілгеніне қарамай табанды қарсылық 
танытты. Жауды ығыстырудың бір  
шарасы  – ұтырлы  тактика жасау. Бұл 
аса біліктілікті, шебер айланы талап 
етеді. Ол үшін шабуылдаушы топ пен 
негізгі əскер арасында тығыз байла-
ныс болуы ауадай қажет. Осы міндет 
Ағжапқа жүктелді. «Өрт ішінде 
мақтаны сақтайды». Кірпік қаққанша 
сұлатып салатын ажалмен арпалысқа 
да адам көндігеді екен. Оның үстіне 
жалғыз-жарым жүргенді немістердің 
торуылдайтын дағдысы  тағы бар. 
Оған ерсілі-қарсылы атылған оқ, 
жарылған снарядты қосыңыз. Барша-
сы ең сабырлы деген жанның өзінің 
жүйкесін жүндей түтетіні  анық. Ағжап 
қиындыққа мойымады. Тау қозғалса 
абыржымайтын байсалды мінезді 
ордабұзар жастағы солдат ұзындығы 
елу шақырымға созылған аумақтағы 
күллі байланыстың үзілмеуіне үлкен 
үлесін  қосты. Енді тағы сынақ. 

Сонымен барлаушылар жолға 
шықты. Түн ауа Ағжап бастаған топ 
сыбысын білдірмей неміс бекінісіне 
жақындады. Шағын елді мекендегі 
жау əскерлері шырт ұйқыда жа-
тыр екен. Баршасы қайын жұртына 
меймандап келгендей тым бейғам. 
Шеткері үйдің есігінің алдын күзетіп 

тұрған неміс солдаты есінеп қойып, 
аяңдап жүр. Ұзын бойлы неміс 
қараңғылық құшағында дəу перідей 
зорайып көрінеді. 

«Атаңа нəлет. Өзін бордақыға қой-
ғаннан сау ма?! Малғұнның  семі зін 
қарашы. Жарылуға шақ қалыпты ғой»  
- деп  іштей ызалана кіжінген Ағжап 
оған  қарай жер бауырлап  жылжыды. 
Міне, қолайлы сəт. Сом тұлғасымен 
сілеусінше ата жауының үстіне бір-
ақ қарғыған Өтемұратов бақандай 
саусақтарымен аузын баса беріп, ал-
мас қанжарымен кеңірдегінен ша-
лып жіберді. Аяғының астына сылқ 
ете түскен өлі денеден аттап өтіп, те-
резеден граната байламын бірінен соң 
бірін лақтырды. Осы мезетте далаға  
ебіл-дебіл болып жүгіріп шыққан офи-
цер өкіре  бақырып қос қолын көкке 
кө терді. Жол-жөнекей жолыққан   
шол   ғыншы жасақты жойып, тағы да 
екі немісті тұтқынға алған Ағжаптар 
дəл үш тəулікте өз əскерлерімізге 
қосылды.

Ұйқысыз түндер жемісті бол-
ды. Барлаушы əкелген неміс офицері 
көп жайтты ашып салды. Айқын 
мəліметтің арқасында  аз шығынсыз 
табысқа жол ашылды. Ерлік атаусыз 
қалмасы белгілі. Асқан қаһармандығы 
үшін Ағжап  Өтемұратовқа  ІІ дəрежелі 
«Даңқ» ордені тапсырылды.     

Жеңіс күнін жауынгер серіктері-
мен шаттана қарсы алған Ағжап 
əскер қатарынан  қоңыр күзде боса-
ды. Қайда бұрылсаң да шат-шадыман 
жүздерді аңғарасың. Майдангерлер 
болса топ-тобымен туған өлкесіне бет 
бұруда.  Сан мəрте қалың дұшпанның 
шебін жарып, талай озбырды желке-
леп тірілей пенде қылған  қайсар қазақ 
кең кеудесін ордень-медальға толты-
рып, Қазалыға оралды. Бейбіт өмірді 
сағынып қалыпты. Көп ұзамай білек 
түріп жұмысқа кірісті. Қандай  ша-
руа болсын таңдаған жоқ. Алғашқыда 
аудандық ет дайындау мекемесінде 
қабылдаушы болып қызмет атқарды. 
Бұл жерде абырой биігінен табыл-
ды. Көп сөйлемейтін ірі тұлғалы 
Ағжаптың адалдығын білетін кейбір 
пысықайлар қоймаға жолай бермейтін. 
Колхоз төрағалығына жоғарылады. 
Ұжым мүшелері қарапайым əрі 
көпшіл басқармаларын туғанындай 

қадірледі. Игіліктің ерте-кеші жоқ. 
Қамал алатын жастан асқанда ауыл 
шаруашылығы техникумының күн-
дізгі бөлімін тамамдады. Бұл кезде 
Ағжап үйлі-баранды болатын. Фер-
ма меңгерушілігіне тағайындалды. 
Өтемұратовтың  шаруашылығы тағы 
да алда. Кешегі батыр барлаушы ше-
бер ұйымдастырушы, елдің ұйыт-
қысына айналды. 

Жақсылар жақсымын деп айта 
алмайды, жамандар мықтымын 
деп айғайлайды. Бұл теңеу 
Ағжап көкеміздің мінезіне дөп 
бағышталғандай. Ахаң ешқашан 
«мен осындай ерліктер жасадым» 
деп мақтанған емес. Өзінің қанға 
біткен сабырлы дағдысынан танбай 
«Елді қорғау борышың, жалтақтасаң 
ерге сын» дегенді жиі қайталайтын. 
Ғұмыр бойы адалдық, имандылық 
аталатын ұғымдарды ту көтерді. 
Əрі осы дағдыны ұрпақтарының 
бойына да сіңіре білді. Ағжаптың 
кіндігінен тараған ұл-қыздары да 
ел-жұртының  ықыласына бөленген 
жандар. Олай болмағанда ше?! Кез 
келген  қасиет бойға атаның қаны, 
ананың сүтімен даритыны мəлім. 
Бір мезет батыр барлаушының 
перзенттері тұрғысында əңгіме 
өрбітсек. Тұңғышы Жолтай ұзақ 
жылдар бойы есеп саласында еңбек 
етті. Зейнеткерлікке шыққан соң да 
қоғамдық жұмыстан бойын тартпады. 
Дүниеден озғанша Басықара ауылдық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы болып 
абырой биігінен табылды. Қыздары 
Лида мен Люба да есеп саласының 
майталмандары. Қайраты жеке 
кəсіпкер.   Лиданың жұбайы Нажма-
дин Мұсабаевтың  есімі елге жақсы 
мəлім. Облыс əкімінің бірінші орын-
басары, Жаңақорған, Қазалы, Арал 
аудандарының əкімі лауазымын 
атқарған арда азамат. Нақты кезеңде 
атамыздың  қасиетті шаңырағын 
Жолтай ағаның жары Жанзира 
келіні бастаған немере – шөберелері  
шайқалтпай ұстап отыр.

Тау алыстаған сайын биіктей 
түседі. Ендеше сіз еліңізбен мəңгі 
біргесіз, Жеңіс сарбазы.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

БАТЫР БАРЛАУШЫ

СТАЛИНГРАД СОЛДАТЫ

ЖАНЫМА  ЖАЛАУ  БОЛДЫ  ЖАНСЫЗ  БЕЙНЕҢ
Әр Жеңіс мерекесі сайын майдангер ақын Сыр-

бай Мәуленовтің  «Қайрылмай қалай кетесің, Ха-
барсыз қалай ол тоқтар? Көрдің бе оның көкесін, 

Соғыстан қайтқан солдаттар?» деп аяқталатын 
әйгілі өлеңі есімізге жиі оралатыны рас. «Соғыс» 

атты сұрапылдың көрінісін біз оқыған ешбір көркем 
дүние дәл бере алмайтыны белгілі. Әйтсе де, Сыр-
бай ақынның осы туындысы жат жерде жан қиып, 

жақындарының жүрегінде мәңгі жас қалпында 
сақталып қалған сарбаздарға өлеңнен қойылған 

ескерткіш секілді сезіледі. Қолына қару алып, Отан 
қорғауға аттанып, отызға жетпей алау болып жанып 
кеткен сондай сарбаздың бірі аралдық Өмірзақ Бер-

денов еді.  
Өмірзақ Берденов 1915 жылы Аралдың 

Ақбастысында дүниеге келіпті. Өзі туған ауылда 
мұғалім, мектеп директоры, ауылдық кеңес төрағасы, 

басқарма қызметтерін атқарған көзі ашық, орысша-
қазақша сауатты кісі болған екен.   Өмекеңнің артын-

да қалған қызы Дәния апаның қиналған кезінің есесін 
Жаратқан толтырды, үлкен әулеттің әжесіне айналды. 

Бірақ, адамда арман таусылған ба? «Жырақта жүріп 
жан қиған әкемнің жамбасы тиген жерді тапсам...» 

дейді Дәния апа.  

БЕЛАРУСЬ МАЙДАНЫНДАҒЫ БАТЫЛДЫҚ

Майданда қан кешкен кешегі менің қайран асыл 
бауырларым-ай!.. 1942 жылы екі ағам – Мықтаған мен 
Тоқтаған (Тоқаш) Аққожаев Отанын жаудан қорғауға 
аттанғанда мен 40 күндік екенмін. Анам мені төсек тар-
тып, ауырып жатып босаныпты. Өздері соғысқа кетерде 
Саркенже деген жеңгесіне барып: “Анам болса науқас, 
анау қыз өліп қалар, сіз бағыңыз”, – деп өтініш айтқан 
екен. Оған əкем марқұм көнбепті. «Əркімнің өз баласы 
өзіне, өлсе көрермін, өлмесе сендердің іздеушілерің бо-
лар», – деп бермеген екен жеңгемізге. 

Менің екі бауырым да елге істеген 
жақсылықтарымен, бауырмашылықтарымен ерте жа-
сынан көпшілік назарына ілінген жандар еді. Мықтаған 
ағам 1923 жылы жарық дүние есігін ашыпты. 18 жасын-
да 8-сыныпта оқи жүріп мектепте сабақ берген, кол-
хозда жұмыс істеген. Жазған жазулары, конспектілері 
маржандай тізілген бір қатесі жоқ, өте сауатты. 
Латынша-қазақша жазылған дəптерлері бүгінге дейін 
сақтаулы. Ал салған суреттеріне көз сүйсінеді.

Тоқтаған (Тоқаш) 1925 жылы туылған. Əскер 
қатарына алыну үшін ол жасын жасырып, үлкейтіп 
айтқан. «1923 жылы туылдым» деп өзі сұранған. 
Сөйтіп, екі бауырым да бір күнде бір эшелонға мініп, 
соғысқа аттанған. Алып күш иесі Тоқаш кең иықты, 
ірі денелі, күресте адам шақ келмейтін палуан болған. 
Жүз келі қанар қаптарды арбаға бір өзі тиеп, бір өзі 
қорықпай кете береді екен. «Сондықтан болар, соғысқа 
бара салып барлаушы болғаны» деп əкем марқұм айтып 
отыратын. 

М.Исаев ағамыздың “Боздақтар” кітабында 
екеуінің де анықтамалары бірдей берілген. «1923 ж. 
туылған гвардия сержанты, №24 ауыл бұрынғы Кагано-
вич колхозында колхозшы, білімі 8 кластық, Тереңөзек 

АЭК арқылы 1942 жылы əскерге алынған. 87-гвАД 192-
гвАП құрамында барлаушы ретінде соғысқа қатысқан, 
1944 жылы 9 сəуірде қаза тапқан. Қырымдағы Армян 
ауданы Жуога деревнясының оңтүстік батысында 2 
шақырымдай жерде жерленген», – деп жазылған. 

Бұл Мықтаған ағамның анықтамасы болуы мүмкін. 
Өйткені, 7 класс оқушылары мен тəрбиешілерінен 1969 
жылы 9 сəуірде жазылған шақырту хат келді. Онда:

“Здравствуйте дорогой брат погибшего Аккужаева 
Токаша – Аккожаев Кадир и все ваши родственники! 
Желаем Вам здоровья, счастья и всего хорошего! Это 
пишут Вам пионеры 7-го класса восьмилетней школы 
села Грушковцы Летичевского района Хмельницкой 
области с Украины, которые ухаживают за братской 
могилой, в которой покоится Ваш брат Аккожаев То-
каш. Мы получили от Вас ответ на это письмо, в ко-
тором известили Вам, где могила брата. Спасибо Вам 
большое за письмо, мы будем с Вами держать связь по-
стоянно. Вы приезжайте к нам на 9 мая – День Побе-

ды, к нам приедут родные и других погибших героев, 
которые освобождали наше село от фашистов и мы с 
Вами все вместе проведем этот праздник – 9 мая. Вы 
нам расскажете больше о брате Аккожаеве Токаше, рас-
скажите нам о жизни у Вас на Родине. С приветом пи-
онеры 7-го класс. Украинская ССР, Хмельницкий обл. 
Лебичевский район, село Грушковцы. Гумелюк Надеж-
да Васильевна,” – делінген. Хатта «Сіздің батыр ағаңыз 
Аққожаев бауырластар зиратында» деп жазылған. 

Ағаларымнан 1944 жылдың көктеміне дейін хат 
келіп тұрған, күзде екеуінен бірдей «қара қағаз» кел-
генде бүкіл ауыл болып күңіреніп қайғырды. Анамның 
қайғырғаны соншалық, о дүниелік боп кете жазда-
ды деп айтып отыратын. Əкемнің жазған хаттары мен 
қолжазбаларын анда-санда оңашада сандықтан ашып, 
жазуын қолымен сипап, көкіректеріне басып сүйіп, 
бізге хаттарын оқытып, көзіне жас алып, мауқын ба-
сушы еді ата-анам. Ұлдарының қай жерден тыныс 
тапқанын білмей, өмірден озды. Мен 4-5 жас кезімде 
үйге бандероль келді, ашып қарап едік, ішінде ме-
дальдар мен ордендер бар. Жиырма-отыз шақты. Бəрі 
жарқ-жұрқ етеді. Анам дауыстап жылап: “Менің бала-
ларым қайда, олардың темір-терсектері керек емес?!“ – 
деп далаға лақтырып жіберді. Мен кішкентаймын ғой, 
түсінбеймін, жинап үйге əкеліп ойыншық етіп қиып, 
қуыршаққа жапсырып ойнадым...

Көздері тірісінде ата-анам «əскер отбасы» деген 
құрметті атаққа ие болып, əр мейрамда арнайы ма-
рапатталып тұрды, көмек алып отырды. Жеңістің 30 
жылдығына туған ауылы Сейфуллинде ескерткіш ме-
мориал қойылды. Онда ағаларымның аттары жазулы. 

Кенжегүл АҚҚОЖАЕВА.

АРМАНДА КЕТКЕН АҒАЛАРЫМ

Суретте: қарулас достар Өмірзақ пен 
Сақып.
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Әулетіміздің ақыл шы
сы, отбасымыздың ардақты 
анасы Әдиева Күлжан Дал
хан келі нінің дүниеден 
озғанына да әнеміне де
генше қырық күн болды.

Күлжан Әдиева 1942 
жылдың 27 қарашасында 
Жаңа қорған ауданының 
Қосүйеңкі ауылында дү

ниеге келген. 1949 жылы Политотдел ауылына  
(қазіргі Машбек ауылы) көшіп келіп, «Ақмектеп» 
деген жерге қатынап, 1956 жылы жетіжылдық 
мектепті тәмамдады. 19601963 жылдары 
Қызылорда қаласындағы М.Мәметова атындағы 
педучилищені «Мектепке дейінгі балалардың 
тәрбиешісі» мамандығы бойынша бітіріп, сол 
жылы Н.В.Гоголь атындағы пединституттың «Жа
ратылыстану» факультетіне сырттай оқуға түседі. 
19661987 жылдары ТУ8 училищесінде тәрбиеші, 

кітапханашы болып қызмет атқарды.
Ағамыз Далханов Сұлтанбекпен шаңырақ 

құрып, 2 ұл, 3 қызды өмірге әкеліп, ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырып, немере сүйді. 

Жылылық есетұғын сөздерінен,
Нұр сәулесі байқалатын көздерінен.
Ұрпақтарың маңайыңа жиылғанда,
Бақыттымын деуші едіңіз өздеріңмен.
Ұлқызынан ақылын аямаған,
Немересін жанындай аялаған.
Иманың жолдас, топырағың торқа болып,
Жаныңыз жұмақта болсын, аяулы анам.
Анамыздың қонақасысы 2015 жылдың 9 ма

мырында сағат 17.00де, қырқы 10 мамыр күні 
сағат 11.00де Наурыз саяжайы, 6көшеде болаты
нын барлық ағайынтуыс, құдажекжат, тілеулес 
жандарға хабарлаймыз.

Еске алушылар: ұлдары Әділбек, Асқарбек 
Далхановтар және қыздары.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Жолымбетова Шолпан Сериковнаның атына Қызылорда об

лысы, Арал аудандық кешкі мектепті 19.06.2011 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ЖОБ №0144814 аттестаты жоғалуына байланыс
ты жарамсыз деп есептелсін.

***
Қуандық Аманкүл Әбдіәшімқызының атына Қызылорда 

қаласындағы Н.Ілиясов атындағы №9 мектепгимназияны 
21.06.2010 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖНБ №0236745 аттес
таты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Қуандық Аманкүл Әбдіәшімқызының атына Қызылорда 

қаласындағы И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық
техникалық колледжін «Радиотехника және байланыс» 
мамандығы бойынша 03.07.2013 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ТКБ №0038385 дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Сартаев Жангелдин Казнабековичтің атына Қызылорда об

лысы, Жалағаш ауданындағы №201 орта мектепті 1998 жылы 
бітіргені жөнінде берілген МОБ №0099580 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Батқұлова Мағираш Батқұлқызының атына Қызылорда об

лысы, Жалағаш ауданы, Жаңадария ауылындағы №203 орта 
мектепті 1991 жылы бітіргені жөнінде  берілген №294358 аттеста
ты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«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 
жария лайды:

«Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы 
(E-R-4 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 64063 – 76235 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Бөлімнің және бөлімге қарасты мекемелердің 

жұмысын ұйымдастырып, үйлестіреді. 
«Мәдениет Үйлері, клубтар және халықтық 
ұжымдар» коммуналдық қазыналық кәсіпорнына, 
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қалалық 
мәдени және демалыс паркі» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнына жетекшілік жасайды;

Қала аумағында өткізілетін ауқымды мерекелік, 
мәдени көпшілік ісшараларды ұйымдастырады;

Мемлекеттік органдардың құжаттарының дер 
кезінде орындалуын қамтамасыз етеді. Бөлімге 
бағынысты ұйымдар қызметкерлерінің қызметтік 
міндеттерінің орындалуын қадағалайды;

Бөлімде және оның аппаратының қызметінде 
заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етеді;

Сот және басқа органдарға құқықтық 
мәселелерді қарағанда бөлімнің мүддесін қорғайды, 
кінәратталапты, келісімшарттарды қарау 
жұмыстарына төрелік жасауды ұйымдастырады;

Үйлестіретін салалары бойынша бөлімнің 
жоғарғы органдарға жіберілетін тоқсандық, 
жартыжылдық, жылдық жоспарларын дайын
дап, олардың орындалуы туралы ақпараттар 
мен есептерді дайындайды, талдау, сараптама 
жүргізеді.

Бөлім құжаттарының існоменклатурасы бой
ынша жүргізілуін, арызшағымдармен жұмысты 
қадағалайды. Құжаттардың мұрағатқа сақталуын 
қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Жоғары заңгерлік немесе гуманитарлық 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 Консти
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті тура
лы», «Қазақстан Республикасының Парламентi 
және оның депутаттарының мәртебесi тура
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту
ралы» Конституциялық заңдарын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет тура
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы»,  «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi тура
лы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратеги
ясы: 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 ин
тернетте жұмыс істеу қабілеті.

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

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама;
3) Білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) Еңбек кітапшасының нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) Құжаттарды тапсыру сәтінде өкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы 
қолданыстағы сертификат. (немесе нотариалды 
куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған 
және конкурс жарияланған бос лауазым бойын
ша жұмыс өтілі талап етілмейтін жағдайларда  4) 
тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну талап 
етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тар
туы үшін негіз болып табылады.

Мемлекеттік қызметшілермен тапсырыла
тын 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 
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 сипаттай
тын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере ала
ды.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін 
мұқабада орналастырылған құжаттарды қолма
қол тәртіпте немесе почта арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды ха
барламада 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 хабарлан
дыру БАҚта («Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен ба
стап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120000, 
Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, 16 үй, 
мекенжайы бойынша қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс 
комиссия шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні тура
лы конкурс комиссиясының хатшысымен хабар
ландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы теле
фондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы
рылуы 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 отырысы
на байқаушылар ретінде Қазақстан Республи
касы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республи
касы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және сая
си партиялардың өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес облыстар
да жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондайақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойын
ша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республи
касы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына үміткерлер Қазақстан Республика
сы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа  қарсы ісқимыл  агенттігінің Аста
на, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Тараз, 
Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, 
Қарағанды, Талдықорған, (Ақтөбе, Ақтау және 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

E-R-4 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр
ма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конститу
циясы (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет ту
ралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ту
ралы» (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.

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!
Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық медицина лық 

орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын 
2015 жылға кепілдендірілген мөлшерде төмендегі үлгідегі тегін медициналық көмек 
көрсетілетінін хабардар етеді:

Медициналық көмек түрі: мамандандырылған және жоғары мамандандырылған.
Медициналық көмек үлгісі: стационарлық және стационар алмастыратын.
Мамандандырылған медициналық көмек – 1 669 021,6 мың теңгеге;
Жоғары мамандандырылған медициналық көмек – 547 467,9 мың теңге;
Стационар алмастыратын медициналық көмек – 48 844,0 мың теңге.
Мамандандыру сертификаттары бар мамандар қызмет көрсетеді, оның ішінде:
Жоғары санатты – 48 дәрігер, 165 орта буынды медицина қызметкерлері
Бірінші санатты – 32 дәрігер, 83 орта буынды медицина қызметкерлері
Екінші санатты – 33 дәрігер, 48 орта буынды медицина қызметкерлері
Санатсыз – 84 дәрігер, 245 орта буынды медицина қызметкерлері
Ғылыми атақ пен дәреже иелері – 3 медицина ғылымының кандидаты.

Хабарласу телефондары: 8(7242) 23 50 51; 23 51 96; 23 52 78.

«Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 1, анықтама үшін телефондары 8 
(7242) 60-54-18, факс 8 (7242) 60-54-19, info@ugz.orda.gov.kz «Б» 
корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға 
конкурс жариялайды:

1. Әкімшілік бөлімінің басшысы
(индекс 02-1), (D-О-3 санаты – 1 бірлік).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 84 563,00 теңгеден 114 032,00 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Бөлім жұмысына басшылық етуді, бөлім мамандарының 

жұмысын бақылауды, басқарма басшылығы тарапынан берілген 
тапсырмалардың уақытында орындалуын қамтамасыз етеді;

2. Бөлімнің міндетіне жататын жұмыстарды жоспарлау, 
ұйымдастыруәдістемелік шараларды даярлайды және орындайды; 

3. Басқарма басшылығына қол қоюға ұсынылған құжаттар 
жобаларының заң талаптарына сәйкестігін тексереді және 
бұрыштама қояды;

4. Басшылықтың тарапынан өткізілетін мәжілістерді 
ұйымдастырады, ұсыныстар береді және бөлімнің құзіретіне жа
татын мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, мәжілістер мен 
кеңестер өткізеді;

5. Басқарманың ұйымдастыруқұжаттамалық, материалдық
техникалық, ақпараттықтехнологиялық қамтамасыз ету 
жұмыстарын ұйымдастырады және үйлестіреді;

6. Басқарманың әкімшілік қызметін жақсарту бойынша 
басқарма басшылығының қарауына жобалар мен ұсыныстар енгізеді;

7. Мемлекеттік сатып алу туралы конкурстардың өткізілуін 
қамтамасыз етеді;

8. Қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында 
қарастырылған міндеттері бойынша бөлім қызметкерлерімен 
есептердің мерзімінде орындалуын бақылайды;

9. Кадр және бухгалтерлік есеп қызметінің жұмыстарын 
ұйымдастырады;

10. Басқармада мемлекеттік тіл саясатының жүзеге асырылу
ына бақылау орнатады;

11. Бөлімге жеке және заңды тұлғалардан түскен арыз
шағымдардың дер кезінде қаралуына, оның орындалуына бақылау 
жасайды;

12. Басқарма бойынша құжат айланымының дұрыс жүргізілуін 
ұйымдастырады,  бақылаудағы құжаттардың орындалу барысына 
қадағалау жасайды. 

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Құқық (құқықтану, немесе халықаралық құқық) немесе 

әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе ме
неджмент немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе әлемдік эко
номика немесе мемлекеттік және жергілікті басқару) салаларындағы 
мамандықтар бойынша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес бо-
луы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдар

да жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесінің болуы;
6) компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істей білу (Word, 

Excel, Outlook).
Қазақстан Республикасының Конституциясын,  Қазақстан 

Республикасының  «Қазақстан Республикасының Президенті ту
ралы», «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», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік  құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа са
яси бағыты» стратегиясын білуі. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Еңбек 
кодексі, Бюджет кодексі, Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы кодексі, Мемлекеттік қызметшілердің Арнамыс 
Кодексі, Салық кодексі, «Мемлекеттік құпия туралы», «Мемлекеттік 
сатып алу туралы», «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 
туралы», «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңдарын, «Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ережені 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын 
білу. Мемлекеттік және орыс тілдерін білу.

2. Тауарларды мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы 
(индекс 05-1), (D-О-3 санаты – 1 бірлік).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 84 563,00 теңгеден 114 032,00 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Бөлім жұмысына басшылық жасайды және үйлестіреді, 

бөлім қызметкерлерінің жұмыстарын бақылайды, басқарма 
басшылығы тарапынан бөлімге міндеттелінген тапсырмалардың 
орындалуын қамтамасыз етеді; 

2. Басшылықтың тарапынан өткізілетін мәжілістерді 
ұйымдастырады, ұсыныстар береді және бөлімнің құзыретіне жа
татын мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды, мәжілістер мен 
кеңестер өткізеді;

3. Заңнамалық актілерде көзделген жағдайда мемлекеттік 
сатып алуға қатысты мәселелер бойынша басқарманың атынан 
ұсыныстар дайындайды;

4. Басқарма басшылығына қол қоюға ұсынылған мемлекеттік 
сатып алуға қатысты құжаттар жобаларының заң талаптарына 
сәйкестігін тексереді және бұрыштама қояды;

5. Бөлімге қатысты мемлекеттік сатып алу конкурстарын 
сала бойынша нормативтікқұқықтық актілерде көзделген мерзімде 
мемлекеттік сатып алу «Вебпорталында» жариялануы мен өткізілуін 
қамтамасыз етеді;

6. Бөлімге қатысты мемлекеттік сатып алу бойынша 
конкурстық комиссияның жұмыстарын заңнама талаптарына сәйкес 
ұйымдастырады;

7. Бөлімге түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің 
мерзімінде қаралып, оның шешілуіне бақылау жасайды.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:
Құқық (құқықтану немесе халықаралық құқық), немесе 

әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе 
менеджмент немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе әлемдік 
экономика) немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
(математикалық және компьютерлік моделдеу немесе мұнайгаз ісі 
немесе құрылыс немесе құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 
құрастырылымдарын өндіру) салаларындағы мамандықтар бойын
ша жоғары білім.

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес бо-
луы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдар

да жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары 
бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім 
беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесінің болуы;
6)компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істей білу (Word, 

Excel, Outlook).
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының  «Қазақстан Республикасының Президенті ту
ралы», «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», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік  құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа са
яси бағыты» стратегиясын білуі. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Еңбек 
кодексі, Бюджет кодексі, Халық денсаулығы және денсаулық сақтау 
жүйесі туралы кодексі, Мемлекеттік қызметшілердің Арнамыс 
Кодексі, Салық кодексі, «Мемлекеттік құпия туралы», «Мемлекеттік 
сатып алу туралы», «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 
туралы», «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңдарын, «Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ережені 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығын 
білуі. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі.

3. Тауарларды мемлекеттік сатып алу бөлімінің бас мамандары
(индекс 05-2, 05-3), (D-О-4 санаты – 2 бірлік).

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 64063,00 теңгеден 86485,00 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Басқарма және бөлім басшылығы тарапынан өзіне 

міндеттелген тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз етеді; 
2. Бөлімнің міндетіне жататын жұмыстарды жоспарлайды, 

ұйымдастыруәдістемелік шараларды даярлайды және орындайды; 
3. Басшылықтың тарапынан өткізілетін мәжілістерге 

қатысады, ұсыныстар береді;
4. Заңнамалық актілерде көзделген жағдайда басқарманың  

құзыретiне жататын мемлекеттік сатып алуға қатысты мәселелер 
бойынша басқарманың атынан түсiнiктеме дайындайды және оның 
дұрыстығына бұрыштама қояды;

5. Бөлімге түскен мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысты 
құжаттар бойынша белгіленген мерзімде басқарманың вебсайтына 
тауарларды мемлекеттік сатып алу конкурстары өткізілетіні тура
лы хабарландыру жариялайды, электрондық ашық конкурстардың, 
баға ұсыныстары бойынша конкурстардың және аукциондардың 
өткізілуін қамтамасыз етеді;

6. Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық комиссияның 
жұмысын ұйымдастырады, қабылданған шешімдердің жобасын дай
ындайды, оны  мемлекеттік сатып алу «Вебпорталында» орнала
стырады;

7. Бөлімге түскен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің 
мерзімінде қаралып, оның шешілуін қамтамасыз етеді.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
Құқық (құқықтану немесе халықаралық құқық) немесе 

әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе 
менеджмент немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе әлемдік 
экономика) немесе техникалық ғылымдар және технологиялар 
(математикалық және компьютерлік моделдеу немесе мұнайгаз ісі 
немесе құрылыс немесе құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 
құрастырылымдарын өндіру) салаларындағы мамандықтар бойын
ша жоғары білім. 

Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе осы 
санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес об
лыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған жағдайда 
ортадан кейінгі құқықтану немесе экономика немесе менеджмент 
немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе математикалық және 
компьютерлік моделдеу немесе мұнайгаз ісі немесе құрылыс неме
се құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын 
өндіру мамандықтары бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істей білу (Word, 
Excel, Outlook).

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 
Республикасының  «Қазақстан Республикасының Президенті ту
ралы», «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», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы»,  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы»,«Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы 
қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік  
құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі. 

Қазақстан Республикасының Еңбек, Салық, Бюджет және 
Мемлекеттік қызметшілердің Арнамыс Кодекстерін, Қазақстан 
Республикасының  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңын, 
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерін, «Мемлекеттік 
қызмет өткеру тәртібі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығын және осы саладағы басқа 
да нормативтік құқықтық актілерін білу. Мемлекеттік және орыс 
тілдерін білу.

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

нама; 
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшірмелері; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшірмесі; 
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі;

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

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4)тармақшада көрсетілген құжатты ұсыну та
лап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тарту үшін негіз болып та
былады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) және 
4)тармақшаларда көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр 
қызметі) куәландыра алады.

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

немесе почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде 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 бұқаралық 
ақпарат құралдарында («Сыр бойы» және «Кызылординские ве
сти» газеттері) соңғы жарияланған күннен бастап 10 жұмыс күні 
ішінде «Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, № 1 (облыс әкімдігінің жаңа ғимараты), № 433 кабинетте 
қабылданады.

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

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының 
мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінде 
(Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 1) әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап  бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурстық комиссияның қорытынды мәжілісі әңгімелесу 
жүргізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде өткізіледі.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі маслихат депутаттарының, Қазақстан Республика
сы 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 (жа
уапты 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, 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 лауазымы
на үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Та
раз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент қалаларындағы 
аймақтық тестілеу орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

D-O-3 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр
ма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет 
туралы»           (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

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 заңы; «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура
лы»  (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 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 мемлекеттік сатып алу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ЕСКЕ АЛЫП, ҚЫРҚЫНА ШАҚЫРАМЫЗ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

“ҚазақстанҚызылорда” 
телеарнасының ұжымы 
телеарнаның бас инженері 
Бақытжан Шөкеновке ағасы 
белгілі әнші және музыкант

Батырхан Шөкеновтің
мезгілсіз қайтыс болуына бай
ланысты көңіл қосын білдіреді.

***
Қызылорда облысының 

жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдар
ламалар басқармасының 
ұжымы «Шиелі аудандық 
жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің басшысы Байкен
жеев Исабек Сәрсенбайұлына 
ағасы

Оразбек Сәрсенбаевтың
қайтыс болуына байланыс
ты қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Сыр бойы журналистикасы 
орны толмас қазаға ұшырады. 
78ге қараған шағында баспасөз 
саласының ардагері, әріптес 
ағамыз Ақберген Ержан өмірден 
өтті. 

1937 жылы Сырдария ау
данына қарасты Абай ауылын
да дүние есігін ашқан ол мек
теп бітірген соң арман қуып, 
Алматыға аттанады. 1963 жылы 
С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетін 
бітіреді. Жолдамамен облыстық 
«Ленин жолы» (Сыр бойы) 
газетіне келген А.Ержанның бар 
саналы ғұмыры осы басылым
мен тікелей байланыс ты бол
ды. Облыстық газеттің  ауыл 
шаруашылығы бөлімінде ұзақ 
жылдар еңбек еткен журна
лист осы жылдар аралығында 
редакция тапсырмасымен Сыр 
өңірінің түкпіртүкпірін сансыз 
шарлады. Нар тұлғалы ағамыз 
редакция жұмысында нағыз 
нардың жүгін көтере білді. Қарт 
Қаратау мен айдынды Арал ара
сында ол араламаған ауыл жоқ 
еді. Бірде диқан қосынан репор
таж дайындаса, келесі кезекте 
балықшы ауылының тіршілігін 

суреттеді, одан кейін малшы 
ағайындар өмірі жайлы мақала 
жазды. Оның кейіпкерлері 
даңқты күрішші Ы.Жақаев 
бастаған ауыл шаруашылығы 
саласының қарапайым еңбек
керлері еді. Ақберген ағамыз 
саланың мықты білгірі атан
ды. Облыстағы кез келген 
шаруашылықта күріштен гек
тарынан қанша өнім алғанын, 
жүз бас саулықтан қанша 
төл алынғанын жатқа білді. 
Редакциядағы ең ауыр бөлімде 
тапжылмай  ондаған жыл
дар жұмыс атқарған еңбекқор 
журналист зейнеткерлікке 
шыққаннан кейін де газеттегі 
жұмысын жалғастырып, өзінің 
шығармашылық тәжірибесін 
кейінгі жас буын өкілдерімен 
бөлісіп, оларға білгенін 
үйретуден жалыққан емес. 
Қаламы жүйрік журналист 
аудармаға да ұшқыр болды.

Ол атына заты сай, 
адамгершілік қасиеті мол аза
мат болатын. Үлкенге құрмет, 
кішіге ілтипат көрсетіп өткен 
ағамыздың жан дүниесі өте 
таза адам болатын.  Ғайбат 
сөйлемейтін, ешкімге ауыр сөз 
айтпайтын, сырбаз, ешкімнің 

ала жібін аттамаған пайым
парасаты мол жан еді. 

Ақберген Ержанның баспа
сөз саласындағы ұзақ жылдар 
атқарған еңбегі ескерусіз қалған 
жоқ. Облыстың Құрмет грамо
тасымен және көптеген медаль
дармен марапатталды.  Ағамыз 
өнегелі отбасы иесі болды. Мас
худа жеңгеміз екеуі өсірген 
ұлқыздары бүгінде өмірден өз 
орындарын тапқан. 

Адалдық пен шынайы 
еңбектің үлгісін көрсеткен аға
мызды соңғы сапарға шығарып 
сала отырып, бақұл бол дейміз. 
Пейіште нұрыңыз шалқысын. 
Біз Сізді ешқашан ұмытпаймыз.

«Сыр медиа»
ұжымы және  «Сыр бойы» 

газетіндегі әріптес іні-
қарындастары.

ҚАРА НАРДАЙ ҚАЛАМГЕР ЕДІ

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 
жылғы 24 наурыздағы Заңына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және  өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. «Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 
7 наурыздағы № 515 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 4631 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы» газеттерінде 2014 жылғы 4 сәуірде жарияланған) мынадай толықтырулар 
енгізілсін: 

аталған  қаулымен  бекітілген  «Қызылорда  облысының мемлекеттік сатып 
алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінде:

мынадай мазмұндағы 131 тармақпен толықтырылсын:
«131. Басқармада ведомстволар жоқ.»;
17тармақта:

мынадай мазмұндағы 5 және 6тармақшалармен толықтырылсын:
«5) жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарайды, 

олардың орындалуын бақылайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар береді;

6) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастырады.».

2. «Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынба
сары Н.Н. Годуноваға жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
                 әкімі                                           Қ. КӨШЕРБАЕВ.

ЖОБА

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІНІҢ ЕРЕЖЕСІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ» ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ

2014 ЖЫЛҒЫ 7 НАУРЫЗДАҒЫ № 515 ҚАУЛЫСЫНА ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

2015 жылдың
14 мамыр күні
сағат 11:00 де 

А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет 

үйінде қоғам қайраткері 
Көмекбай Қаракөзовтің 

100 жасқа толуына 
орай өмір жолы мен 
қызметіне арналған 

танымдық
конференциясы 

өтетінін хабарлаймыз.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ұлт әдебиеті аса 
ауыр қайғыға душар бол
ды. Белгілі жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Оразбек Сәрсенбаев 
78 жасқа қараған шағында 
дүниеден озды. 

Оразбек Сәрсенбаев 
1938 жылы 20 тамыз
да Қызылорда облы
сы, Шиелі ауданы, 
Жаңа тұрмыс ауылында 

туған. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетін бітірісімен еңбек жолын Шиелі 
ауданындағы мектепте мұғалім болып бастады. 
«Лениншіл жас», «Қазақ әдебиеті» газеттері мен 
«Жұлдыз» журналында бөлім меңгерушісі болып 
қызмет атқарды. «Жазушы» баспасының бас ре

дакторы, «Өнер» және «Қайнар» баспаларының 
директоры қызметтерін де абыроймен атқарды.

Оразбек Сәрсенбаев әдебиетке өткен 
ғасырдың алпысыншы жылдары  келген буын 
өкілдерінің бірі еді.  Сол жылдары оның 
«Лениншіл жас» газетінде басылған «1961 жыл» 
атты публицистикалық дастаны әдеби, саяси орта
да үлкен қызығушылық тудырды. Тырнақалды ту
ындысымен өз қатарларының арасынан ол қазақ 
әдебиетінің қорын «Даңқ», «Сағым»,  «Таңбалы 
тас», «Сиқырлы шам», «Шеңбер», «Өмірнама»   
«Бақыт құсы», «Оңтүстік көкжиек», «Адамдар 
бақыт іздейді» және «Жиде гүлдегенде» атты ту
ындыларымен байытып кеткен дара дарын иесі 
еді.  

Бақұл бол, сырбаз Сыр ұлы. 

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы.  

БАҚҰЛ БОЛ, СЫРБАЗ СЫР ҰЛЫ

НАЗАР
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СБЕРЛІК

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

АлкАтекАктивтің, «Алтай шипагері» бальзамының, «Тас майы+7»-
нің айрықша қасиеттері туралы сіз мына күндері өткізілетін 

сатылым кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 14 мамыр сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін

№3 гимназия, Жанқожа батыр көшесі, №5

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20

Мен – ерекше, кәсіпқой әрі күшті 
шипа беруші, сонымен қатар ешқандай 
да жоғары білімсіз, дипломсыз нарколог-
пын! Бұлай деуімнің себебі – маскүнем 
күйеумен он жылдық отбасылық өмір 
тәжірибем бар және қол жеткізген 
нәтижем барлық медициналық диплом-
дардан артық. Мен күйеуімді арақтан 
бір жылдың ішінде ажыратып алдым.

Бұрын күйеуім үнемі ішетін, екі-
үш аптаға дейін тоқтамай салынып 
ішетін кездері болған. Үйдегі бес жа-
сар қызым Катя екеуміз үшін бұл 
тозақтан бетер еді. Күйеуім ылғи ұрыс, 
төбелес шығаратын, бағалы заттарды, 
видеотехниканы, киімдерді, басқа да 
бұйымдарды араққа сатып жіберетін. 
Бірде тіпті маған балта ала жүгірген кезі 
бар. Абырой болғанда, көршілер таяу 
маңнан табылып, көмектесті.

Күйеуім кейде салынып ішуін 
доғаратын. Мұндайда ол сауығып, бірақ 
солғын тартып жүреді. Өкінеді. «Үлгілі 
отағасы» кезеңі басталады.

Ол жұмысқа тұрды, бала тәрбиесіне 
қарайтын болды. Ал кейін бұрынғы 
қылығын қайта бастады...

Бірде мен өзіме: «Жетер! Біздің от-
басында енді маскүнемдікке жол жоқ!» 
– дедім. Өйткені әбден мезі болған едім, 
бұл тозақтан құтылу үшін барлығын жа-
сап баққанмын. Күйеуім «кодталды», 
наркологиялық диспансерде де, био-
токпен де емделді. Олардан әсер болды, 
бірақ ұзаққа созылмайтын.

Қысқасы, алдыңғы жылы мен 
маскүнемдікке ұшырап, оның 
тырнағынан құтылған адамдардың 
нақты тәжірибелерін зерттеуге кірістім. 
Мен халықтық тәсілдерге назар аудар-
дым, арақты тастаған адамдарға те-
лефон шалдым, хат жаздым, олар-
мен кездестім. Ақырында маған 
маскүнемдікпен күресте көмектесетін 
ескі халықтық ем негізінде жасалған 
жаңа, заманауи құрал жөнінде жұрт 
аузынан естігенім жәрдем берді. Бұл 
құрал ғасырлар бойы қолданылу 
тәжірибесінен өткен екен.

Мен оның құрамына кіретін табиғи 
компоненттердің бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, 
бауырдың ғана емес, ұйқы безінің 
де атқарымдық күйіне белсенді 
әсер ететінін білдім. Ол сондай-ақ 
алкогольдік синдромның алдын ала-
ды, ішкіш адамның психикалық және 
эмоциялық күйлерін қалпына келтіреді 
екен. Ал, тәжірибе жүзінде анықталған 
ең бастысы, ол ас қорыту деңгейінде ал-
когольге деген жиіркенішті туындата-
ды.

Қазір, нақты нәтиже көргеніме бір 
жыл толғаннан кейін патенттеліп, «Ал-
кАтекАктив» деген атауға ие болған бұл 
ерекше табиғи формула жөнінде батыл 
түрде айта аламын. Ол біздің отбасы 
үшін құтқарушы болды. Қазір күйеуім 
арақты татып алмайды.

Мені маскүнемдікпен өмір сүріп 
азапқа түсіп жүргендердің барлығы да 
түсінеді ғой деп ойлаймын.

Оның құрамындағы ААА@ – ал-
когольге құмарлықты және алкоголь-
ден улану кезіндегі жайсыз әсерлерді 
өзгертетін патенттелген өсімдіктекті ке-
шен.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи 
қуаты мен емшіліктің ғасырлық 
тәжірибелерін және алкогольге 
тәуелділік кезіндегі емнің тибеттік әсер 
ету тәсілдерін біріктірген табиғи таза 
құрылым.

Құрамында AAA@ табиғи 
сығындысы, копринус (шампиньондар 
тобына жататын, маскүнемдікке қарсы 
қолданылатын ақ түсті саңырауқұлақ), 
қарапайым түлкішек (лисичка обык-
новенная), жайылып, сұлап жатып 
өсетін жебіршөп (тимьян ползучий), 
годжи (Азия аумағында өсетін дәрілік 
өсімдік) жемісі, сүйментамыр (люби-
сток), асылтекті лавр, шұрық-тесікті 
шайшөп (зверобой), ащы жалбыз (мята), 
дәрібалдырған (дягиль) және артеми-
ядан (теңіздің таяз аумағында, тұзды 
көлдерде тіршілік ететін шаянтәріздес 
жәндік) алынған шипалы заттар бар.

Арақты таста!  Жаңа өмір баста!
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«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен арылтатын 
табиғи кешен;
- алкогольге құмарлықты өзгертетін 
табиғи құрам;
- жүрек-қан тамырлары, жүйке, ас 
қорыту жүйелері мен бауырдың 
ферменттік жүйесіне табиғи әсер ету 
формуласы.

Адам өмірінің әр кезеңінде кезде-
скен абзал жандар, әсіресе ұстаздар тура-
лы көптеген ұлағатты әңгіме айтуға болады. 
Сырдария ауданына қарасты Қызылегінші 
колхозында жетіжылдық мектептің 
табалдырығын аттағанда мектептің дирек-
торы Дүйсен Тұрлыбаев деген азамат еді. 
Зиялылығы көзге көрініп тұратын, аса сы-
пайы адам болатын. Бала болсақ та, заманда-
старынан оқ бойы озық тұратын, айналасы-
на сөзін тыңдата алатын Дүйсен ағайымызға 
қызыға қарайтын едік. Өз заманының 
білімді, көрнекті адамы Дүйсен ағайға 
қарап, шәкірт біткен бой түзедік. 

Дүйсекең өмірбаян деректеріне  №10 
ауылда туып-өскенін, әкесінің тұрмысы ке-
дей болғанын өз қолымен жазыпты. 1928 
жылдан комсомол мүшесі, сол жылдан 
мұғалімдер съезіне делегат болып қатысқан. 
1929 жылы Тәшкендегі орман-тоғай тех-
никумында оқып жүріп, тұрмыстың 
нашарлығынан қызмет істей бастаған. 
1932 жылы Қарақалпақстандағы мақта 
техникумының даярлық бөліміне мұғалім 
әрі кітапхана меңгерушісі болады. 1933 
жылы Пахтарал совхозында жұмысшылар 
комитетінің төрағасы қызметін атқарған. 

Сол заманда сауатты әрі көзі ашық аза-
маттар қай салаға да қажет болды. Сондықтан 
шығар 20-дан енді асқан жігіт шағында 
Дүйсекең небір қызметті атқарды. Оған 
1934 жылы Қызылорда аудандық НКВД-
ның бюро меңгерушілігі жүктелген. Келесі 
жылында әскерге шақырылып, Ашхабадта 
жүрген жерінен денсаулығына байланысты 
қайтып келеді. Сот орындаушысы, мәдени 
қызметкер сияқты қызметтердің тізгінін 
ұстайды. Тек 1936 жылы ағартушылыққа 
қайта оралып, сол жылы ауылдық бастауыш 
мектептің мұғалімі болды.

Өмірбаянына қарап отырсам, Дүйсен 
ағайымыз сол кезде жас та болса, көпті 
көрген, талай қызметті атқарған азамат екен. 
Бізге білім, тәрбие берген, парасатымен үлгі 
болған ағайымыз сол уақытта 30-ға да тол-
мапты. Бірақ өмірден көргені мен түйгені 
мол адам екені аңғарылып тұратын. Ол 
кезеңнің жастарын тұрмыстың тауқыметі, 
өзгеден қалмайын деп өз-өзін қамшылаған 
намысы ерте есейтті. 

Дүйсен Тұрлыбаев алғашында соғыстан 
босатылады. Бірақ соғыс басталғанына тура 
бір толғанда, яғни 1942 жылдың 22 маусы-
мында майданға аттанды. Асыл азамат ту-

ралы «Боздақтар» кітабында «Тұрлыбаев 
Дүйсен, қызыләскер, БКПб мүшесі, 
майданға атқыш ретінде қатысқан. 1942 
жылы 25 қарашада қаза тапқан. Ростов об-
лысы, Облив  ауданы, Генерал хуторында 
жерленген» деген дерек жазылған.

Сұм соғыс небір жаужүрек жігіттерді, 
маңдайы жарқыраған азаматтарды жалма-
ды емес пе?! Қанша үйдің шаңырағы орта-
сына түсті, апталдай азаматтардың артын-
да із қалмады. Осыны ойлағанда Дүйсен 
ағайымның ізінде дұға қылар ұрпағы 
қалғанына шүкіршілік етемін. 

Біздің балалық шағымыз соғыс жыл-
дарымен тұспа-тұс келгендіктен тым 
ерте еңбекке араластық. Маған берілген 
Қазақстанның Құрметті теміржолшысы, 
Социалистік Еңбек Ері, Қызылорда 
қаласының құрметті азаматы атақтары мен 
орден-медальдар осы еңбегімнің бағасы 
деп білемін. Бүгінде тәуелсіз елде берекелі 
тірлік кешіп жатқан жас ұрпақ менің Дүйсен 
ұстазым сияқты ата-бабаларының ерлігін 
ұмытпаса деген тілегім бар. 

Оразбай ӘБІШЕВ,
Еңбек Ері.               

БІЗ ҮШІН
ЖАНЫН
ПИДА ЕТКЕН
Ұлы Отан соғысы дегенде елі үшін от кешіп, жанын 

пида еткен халқының адал ұл-қыздары көз алдыңа елестейді. 
1941-1945 жылдар аралығындағы сұрапыл соғыс зардабын 
шекпеген шаңырақ жоқ.

Менің атам Қойбағардың туған ағасы Әбдіраһим 
Төлепұлы Арал ауданының Көкарал ауылынан Ұлы Отан 
соғысына аттанып, хабарсыз кеткен. Үлкендердің айтуы 
бойынша ол атамыз әуелі КСРО мен Финляндия арасындағы 
соғысқа қатысып, оң қолынан жараланып, елге 24 жасын-
да лейтенант шенімен оралған. Неміс фашистері елімізге 
тұтқиылдан басып кіргенде Көкаралдан майданға аттануға 
дайындалған жігіттерге соғыс туралы әңгімелеп, әскери 
талаптарды таныстырып, сапта жүруді, берілетін коман-
даларды орындауға үйретіп, ауылдың әскерге жарамды 
азаматтарының алдағы ауыр күндерге дайындығына аз да 
болса көмегін жасаған. Кейін өзі әскерге жарамсыз болса 
да, қайта-қайта сұранып, 1942 жылы соғысқа өз еркімен ат-
таныпты. Атамыз жайында ауданға танымал ардагер ұстаз 
Әбіл Қуатбаев ақсақал: “Әлдірахим ағамыз ұзын бойлы, 
денесі тіп-тік, жалпақ жауырынды, аққұба өңді жігіт бола-
тын. Фин соғысынан бір қолынан жараланып келген ол үнемі 
әскери гимнастеркамен жүретін. Біздер, ауыл балалары оған 
қызыға қарайтынбыз. Көкаралдың тапал жер тамдарының 
төбесіне қолын тіремей-ақ қарғып мініп, әрі қарай секіріп 
түсіп кете беретін. Өзі сондай жаны сергек азамат еді” деп 
еске алады.

Соғыс менің атам секілді майданда із-түзсіз кет-
кен көптеген жандардың асыл арманын ойрандап, талай 
отбасының жалын жігерін құм етті. Бүгінгі ұрпақтың кемел 
келешегі жолында жанын пида еткендеріне өкінбей өткен 
аталар ерлігін ұрықтау – біздің парызымыз.

Нұрсәт ҚОЙБАҒАРОВ,
№14 мектеп-лицей оқушысы.

Арал қаласы.

АТАЛАР ІСІ –
ҰРПАҚҚА ҮЛГІ
Майдан даласында ерлік көрсеткендермен бірге, тылда, еңбек дала-

сында жұмыс жасағандардың да негізгі ұраны «Бәрі де жеңіс үшін, бәрі 
де майдан үшін!» еді. Жеңісті жақындатуға қарапайым солдат, поли-
трук, взвод командирі болған атам Төлеп Жәрекеевтің да үлесі бар деп 
есептеймін.

Менің атам Төлеп 1905 жылы наурыз айында Ақмешіт уезі, Қараөзек 
болысы, 14 ауылының қарапайым егінші отбасында дүниеге келді. 
Күнкөріс үшін жиырма жасына дейін диқаншылық жасап, мал бағады. 
Кейін білім алуға бет бұрып, өзі де ұстаздық етеді. Соғыс басталған тұста 
Тереңөзек ауданы, Майлықұм ұжымшарындағы мектепке директор етіп 
тағайындалады. Алайда, соғыстың алғашқы жылдарында жау екпіні тым 
қатты еді, адам шығыны да көп болды. Майдан шебін толықтыруға тура 
келді. Сол ауылдан 1942 жылы 35 жасында соғысқа аттанады. Воронеж, 
Украина, Беларусь майдандарында атқыштар полкының құрамында гвар-
дия аға лейтенанты шенінде взвод командирі, рота политругі болған. От 
пен оқтың ортасында өзі мен взводын аман алып қалу мен қорқақтық та-
нытпай, жігер көрсетудің өзі ерлік. Майдан даласында неміс фашистерімен 
күрестегі ерік-жігері мен басқару қабілеті әскери басшылар тарапы-
нан алғыс хаттармен  бағаланған. Ұлы Отан соғысында алған «Қызыл 
Жұлдыз» ордені, «Германияны жеңгені үшін» және «Кенигсбергті алғаны 
үшін»  медальдары бар. 

Төрт мәрте ауыр жарақат алып, 1945 жылдың қазанында елге оралған 
соң да қол қусырып қарап отырмаған екен. Мүгедектігін де ортаға са-
лып жатпады. Соғысқа дейінгі атқарған ағарту саласындағы миссиясын 
жалғастырды. «Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі» атануы да содан...

Әрине, айтуға ғана оңай, бірақ соғыс ойыншық емес. Онда талай 
тағдырдың қасіреті, қайғысы, мұңы, көз жасы бар. Отбасылық тарихына 
қарасаң, елімізде Ұлы Отан соғысына қатысы болмаған бірде-бір шаңырақ 
жоқ екен. Ендеше, кешегі майдангер аталарымыздың Отан қорғаудағы 
қаһарман ерлігі ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Сонда соғыссыз бейбіт өмірдің 
қадірінің қымбат екендігіне көзіміз анық жетеді. 

Арада аттай 70 жыл өтсе де, биылғы Ұлы Жеңіс мерекесінің 
қарсаңында майдангер атам Төлеп Жәрекеевтің есімі ел есінде қала береді 
деп сенемін.      

Сәбит ЖӘРЕКЕЕВ,
немересі. 

Аудан Келіп түскен өтініштер саны Орны
Қызылорда қаласы 279 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

2015 жылдың 5 мамырындағы  мүлікті жария 
етуге байланысты есептіліктің қорытындысы

Тарихтың қалың қатпарына қарап отырсаңыз, 
қазақтың көрмегені жоқ екен. 1920-1923 жылғы 
ашаршылық талай қазақтың басын жұтып, жер 
жастандырды. Осындай қысылтаяң нәубет 
уақытта Нұржігіт дүниеге келді. Әкесі Нақып ай-
тып отыратын:

– Біздің ұл, жерге қалың қар түсіп, күн 
қаһарына мінген, борасыны ұйтқи соғып, төрт 
түлікті іннен-інге тығып, ықтатып, әбден күй-
зелген шағымызда туды. Шақалақ баланы өлтіріп 
алмайық, әртағы ыстық сорпа ішіп, әлденейік деп, 
екі баспағымыздың бірін пышаққа түсіріп, соғым 
еттік, - деп сол кезгі жан күйзелісін еске түсіретін.

Бұл 1923 жылдың желтоқсан айы. Кеңес 
үкіметін құру мен колхоздастыру кезеңі қатар 
жүріп, кәмпескелеу де қарқынды басталған. 
Байдың назары төмен түсіп, кедейдің еңсесі 
жоғары көтеріліп, бірінің артына бірі таяқ 
жүгіртіп, бір-бірін жау көріп жатқан 1937 жылдың 
қуғын-сүргін ауыр кезеңі де  келіп жетті.

Осы ер басына сын туған шақта анасы 
Жібектің туыстары бұларға қамқор қолдарын 
созыпты. Нағашылары «Белсенді» колхозының 
төрағасы болған Әбдрахманнан бастап, Қайып, 
Смайыл, Жүсіп, Әйіп, апаларының, інілерінің 
«аш тықтан қырылып қалмасын» деп шыж-
быждары шықты. Нақып – он саусағынан өнері 
төгілердей алыс-жақынға аты жайылған, темірден 
түйін түйетін шебер ұста. Қабырғасы енді ғана 
қаланып, іргесін енді көтеріп жатқан ауылға олар-
ды отбасымен көшіріп алдырады. Нұржігіт те 
жас тай әкесіне көмектесіп, мектепті де ойдағыдай 
бітіреді. Ұлы Отан соғысы басталғанда он жеті 
жасқа толған, жас шыбықтай майысқан, балаң 
жігіт еді. 

Келесі жылы әскерге шақырылып, Орын-
бор облысындағы Тоцк қаласында дайындықтан 
өтеді. Ржев қаласы маңында 373-і атқыштар 
дивизиясының құрамында неміс-фашистерімен 
тұңғыш рет ауыр шайқасқа түседі. Сонда әйгілі 
«Катюшаның» алғашқы атқылаған снарядта-
рынан жау шебінің тоз-тозын шығарып, бас 
көтертпегенін сонда көрді. Жау да қарап қалмады. 
Жерден де, аспаннан да толассыз соққы берді. 
Бірақ осы жерде гитлершіл жендеттер кейін 
шегіне бастады. Бұлар қарсы шабуылға шықты. 
Осы кескілескен шайқас үстінде жерлестері Шам-
шат Байекеев, Тебеген Бисенбаев, Өтеп Мырзабе-

ков ауыр жарақаттанып, әскери госпиталға түсті.
Бір қызығы бұл соғысып жүрген дивизияның 

саяси жетекшісі, өз жерлесі Қанибек Өтепов бол-
ды. Ол кезінде Жалағаш, Қармақшы аудандық 
партия комитеттерінің бірінші хатшысы, Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болған, Сыр 
бойына белгілі азамат. Оның қамқорлығының қол 
астында жүріп, жерлесі, Ақжар ауылының тума-
сы Ерназар Дошановпен бірге көрді.

1944 жылы Бе-
лоруссия майданы-
на бұлардың дивизи-
ясы қосылып, Радом 
қаласы үшін соғыста 
жанқиярлық ерлік 
көрсетті. Нұржігіт 
Нақыпов басқарған  
рота жаудың шебін 
бұзып, ту сыртынан 
шығып қыспаққа 
алды. Қоршауға 
түс  кен немістердің 
бірде-біреуін аман 
жібермей, оққа 
ұшыр ды. Осы жерде 
қол ма-қол шабуылды айқаста, жаудың жеті сар-
базын қатардан шығарып, үш фашисті тұтқынға 
түсіріп, жалғыз өзі дивизияға айдап келді.

1945 жылы гитлершіл неміс басқын-
шыларының ордасы Берлинге басып кірді. Вис-
ла өзенінен ары өтердегі, екі жақтың шабуы-
лы  бұрын-соңды болмаған айқасқа ұласты. Екі 
жақта бірталай шығынға ұшырады. Рота алдын-
да бір қазақ жүгіріп бара жатыр. Оның алдын бір 
неміс офицері кесе шықты. Қояр емес, тықсырып 
барады. Нұржігіт тез көмекке жетті де жау-
мен алысып, астына түсіріп, маңдайдан мылтық 
дүмбісімен оңдырмай соқты. Алдындағы қазақ 
бұған қарап қалыпты. Таныды. Жаңаталаптық 
Әділбек Әбуов екен. Екеуі окоп ішінде бірі-бірін 
сағына құшақтасты. Әскери дайындықтан бірге 
өтіп, кейін екеуі бөлініп кеткен.

Содан кейін екеуінің байланысы бір-
бірінен үзілген жоқ. Одер өзенінен шабуыл-
дап өтіп, Берлинге баратын плацдармда Франк-
фурт қаласы үшін аянбай соғысты. Ұлы Жеңіске 
21 күн қалған 18 сәуірде бетпе-бет шайқаста 
Әділбектің кеудесіне бомба жарқыншағы 
қадалды. Жерлесінің көз алдында қайтыс болғаны 
Нұржігітке өте ауыр соқты. Оны өзіне дос, 
қорғаныш, әрі ақылшы бауыр көретін. Берлин 
үшін шайқаста Әділбектің бірге туған екі ағасы 
да қаза тапты.

2 мамырда Берлин қаласы Кеңес Армия-
сы жауынгерлерінің қолына толық өтті. Ендігі 
әскери қимыл Бранденбургке қарай ауысып, Эль-

ба өзенін қуалай кідіріссіз шабуылмен жалғасты. 
Осы жерде одақтас Америка  әскерлерімен 
кездесіп, немістерді тас-талқан етіп жеңіп, бас 
көтертпеді. Қалғанын тұтқынға алды.

Нұржігіт ағамыз Ұлы Жеңіс күнін Берлин 
қаласында қарсы алды.

Ертеңіне бір топ рота командирлері әскери 
штабқа шақырылды. Бұлардың арасында Нұржігіт 
Нақыпов та бар еді.

– Сіздерге жоғарыдан жауапты тапсыр-
ма берілді. Қашан Берлинде тыныштық ор-
нап, қалыпқа түскенше осы жерде әскери 
қызметтеріңді  жалғастырасыңдар, - деп генерал 
бұйрықты оқыды.

Осы бұйрықпен 1946 жылдың 7 маусымына 
дейін әскери қызметін жалғастырып, туған жер-
ге аман-есен оралып, әке-шешесін қуанышқа 
бөледі. Баласының сау келгеніне Нақып әке де, 
Жібек шеше де сенерін де сенбесін де білмей 
Жаратушыға шын ықыласымен ризашылығын 
білдіріп, жалбарынып жатты.

«Соғыстан аман келгеніме себепші болған 
ата-анаммен қоса Марал бабаның аруағы» дейтін 
Нұрекең. Әрбір шайқастың алдында ішінен 
«бабаларымыздың аруақтары қолдай көріңдер» 
деп сыйынатынын жасырмайтын. Міне осын-
дай аруақтардың ықыласын ұмытпаған Нұржігіт 
ағайдың арманы Жосалы кентінен мешіт салып, 
оған Марал ишанның есімін беру еді. Бұл арма-
нын балалары іске асырып, 2003 жылы Қармақшы 
ауданының орталығынан үлкен мешіт салды және 
ол «Орталық Марал ишан мешіті» деп аталды.    

Бейбіт өмірге оралған Нұрекең алғашқы 
қызметін Қармақшы ауданы Қызылтам 
ауылындағы Панфилов атындағы орта мекеп-
те ұстаздықтан бастады. Талай жасты тәрбиелеп, 
білім берді. Оның білімділігі, ұйымдастырушылық 
қабілеті аудан басшыларының көзіне түсті. 
Аудандық партия комитетіне  қызметке алынып, 
нұсқаушы, үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі, 
аудандық партия комитетінің хатшысы лауазым-
дарына көтерілді.

Кейін аудандық тұтынушылар кооперация-
сына басшылық қызметке жіберіліп, осы сала-
ны ширек ғасырдан астам абыройлы басқарып, 
сауда-тұтыну кооперациясы жұмысын заман та-
лабына сай көтеріп, өрге бастырды.

Нұржігіт Нақыпов ағамыз өмірлік жары 
Жұбатқан екеуі өмірге бес ұл, алты қыз әкеліп, 
тәрбиелеп, немере мен шөберелер сүйді. Өмірден 
өтсе де оларды туған жерінің халқы қашан да 
құрметтеп, төбелеріне көтереді. 

Жосалы кентіндегі көшелердің біріне 
Нұржігіт Нақыпов есімі берілді, Қармақшы 
ауылының орталығында өзі негізін қалаған бес 
гектарлық бақ – «Нұржігіт бағы» деп атала-
ды және де көп жыл қызмет етіп, еңбегі сіңген 
тұтынушылар кооперативінің мейрамханасына да 
осы кісінің есімі берілген. Елге кіршіксіз қызмет 
жасап, терін төккен Нұрекеңнің есімі - елі есінде 
мәңгі сақталады деген осы болса керек. Егеменді 
тәуелсіз еліміздің ұрпақтары оны ешқашан да 
ұмытпақ емес.

                         Б. БЕКНҰРОВ.

Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

СОҒЫСТЫ БЕРЛИНДЕ 
АЯҚТАҒАН КОМАНДИР

ҚАН МАЙДАННАН ҚАЙТПАҒАН ҰСТАЗ

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы, 27 үй, анықтама үшін теле фондары: 8 (7242) 40-09-43, 8(7242) 40-04-51 (3005),   факс 8 
(7242) 40-04-51(19), info@uzdr.orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға 
конкурс жариялайды:

1. Басқарма басшысының экономика сұрақтары жөніндегі орынбасары (D-0-2 санаты, 1 бірлік). 
Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жал ақысы 125 557 теңгеден 169 758 теңгеге дейін 
(эколо гиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік және аумақтық бағдарла малардың орындалуын қадағалайды. 

Облыстың денсаулық сақтау ұйымдарының экономикалық-шаруашылық жұмыс тары жөніндегі перспективтік (бол-
жам дық) жоспарларын әзірлеуге басшылық жасайды. Үш жылдық бюджет жобасын қалыптастыруда емдеу ұйым-
дарының тапсыратын бюджеттік өтінімдерін Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында қойылатын 
талаптардың сақталуына басшылық жасайды. Бюджеттік қаржының игерілуіне басшылық жасайды.  Басқарманың 
түрлі жұмыстарының бағыттары бойынша облыс әкімдігі қаулыларының жобаларын дайындауға қатысу және оған 
жалпы басшылық жасауды қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Жоғары білім: әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес саласында экономика немесе менеджмент 

немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтары бойынша.
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1)  мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес;
2)  жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарла малары бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында 
Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комис сия бекітетін  басым мамандықтар бойынша оқуды 
аяқтаған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің болуы;

3)  мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
4)  осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі төрт 

жылдан кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 

Пре зиденті 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», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нор ма тивтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» Стра тегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стра тегиясын білуі.

2. Дәрі-дәрмектермен, медициналық құрал-жаб дықтармен қамтамасыз ету және лицензиялау бөлімінің 
басшысы (D-0-3 санаты, 1 бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 84 563 
теңгеден 114 032 теңгеге дейін (экологиялық коэф фициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеу меттік даму министрлігімен бекітілген амбу ла тория лық 

емдеу кезінде дәрілік заттар мен маман дырылған емдік тағам рецептер бойынша тегін босатылатын аурулардың 
түрлері мен халықтың жекелеген санаттарының тізбесіне сәйкес дәрілік заттардың қажеттілігін қамтамасыз ете-
ді. Облыстың медициналық ұйымдары үшін дәрілік зат тар дың мемлекеттік сатып алу процедурасын өткізу жө-
ніндегі қажетті конкурстық құжаттаманың техникалық сипаттамасын дайындайды. Медициналық көмек көрсетудің 
барлық деңгейінде дәрілік заттардың қауіпсіздігін, тиім ділігін, сапасын және дәрілік затардың ұтымды пайда-
лануына бақылау жасайды. Есірткі құралдарының, пси хо троптық заттар мен прекурсорлардың, этил спир тінің 
айналымына және заттар айналымы ережесенің сақ талуына бақылау жасауды жүзеге асырады. Қазақстан Рес-
публикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министр лігіне жүйелі түрде есептерді беріп тұрады.   Бе кітілген 
бағдарламаларға сәйкес облыстың медициналық ұйымдарының тендерлік сатып алуға қажет ететін медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың, дәрілік заттардың мемлекеттік сатып алудың мониторингін жүргізу, үйлес тіру және 
олардың қажеттілігін болжамдайды. Тегін ме дициналық көмектің кепілденген көлемінің шеңберінде тұр ғындарды 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету жөнін дегі жұмысын ұйымдастырады. Облыс көлемінде ем деу-алдын алу 
ұйымдары бойынша медициналық техни камен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жаб дықтаудың 
қажеттілігін анықтайды, материалдық-тех никалық нығайтылу жағдайына талдау жүргізіп, меди циналық құрал-
жабдықтарды тиімді пайдаланылуына мо ниторинг жүргізілуін қадағалайды. Мемлекеттік және жеке денсаулық 
сақтау ұйымдарынан лицензиялауға қажетті құжаттарын қабылдау, рәсімдеу және уақытылы берілуін қамтамасыз 
етуді қадағалайды.  Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік және аумақтық бағдарламаларды жүзеге асырады 
және орындалуын қадағалайды.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Жоғары  білім. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қам тамасыз ету (медицина) саласында  фармация немесе 

дәрігерлік емдеу ісі мамандығы бойынша.   
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттiк қызмет өтiлi екi жылдан кем емес; 
2) мемлекеттік органда басшылық  немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтiлi үш жылдан 

кем емес, оның ішінде басшылық  лауазымдарында бір жылдан кем емес;
4) жоғары оқу орындарынан кейiнгi бiлiм бағдарла малары бойынша Қазақстан Республикасының Президентi 

жанындағы бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiң жоғары оқу орындарында 
Шет елде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия бекiтетiн басым мамандықтар бойынша оқуды 
аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесiнiң болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 

Пре зиденті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық Заң дарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қыз мет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нор мативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан - 2050» Стра тегиясы: қалыптасқан мемлекеттік жаңа 
саяси бағыты» стратегиясын білуі.

3. Ана мен бала денсаулығын қорғау мәселелері жөніндегі бөлімінің басшысы (D-0-3 санаты, 1 бірлік). 
Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 84 563 теңгеден 114 032 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Меншік түріне қарамастан денсаулық сақтау ұйымда рында сала педиатриялық, акушерлік-гинекологиялық, 

балалар арасындағы суицидология қызметі бойынша емдеу-алдын алу көмекті ұйымдастырады және аккредиттеуге 
құжаттарын дайындауын және уақытылы ұсынуын қам тамасыз етеді. Медициналық және фармацевтикалық қыз-
мет көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау органның ұсынысына сәйкес медициналық қызметтің сапасын жақ-
сар ту саласындағы заңнамаларды орындалуын қамтамасыз етеді. Сала бойынша үйлестіру-әдістемелік жетекшілік 
жа сайды және облыстың бала тууға көмекші және балаларға арналған емдеу-алдын алу ұйымдарының қызметіне 
тек серу жүргізеді. Сала бойынша аурушаңдықты талдайды, облыста демографиялық жағдайға (туу, сәби және ана 
өлімі) бақылау жасайды. Статистикалық есептеріне, оның ішінде аурушандық, өлім-жітім көрсеткіштеріне тал-
дау жасайды, нәтижесінде сала бойынша медициналық кө мектің сапасын жақсартуға бағытталған ұсыныстар бе-
реді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне жүйелі түрде есептерді 
беріп тұрады. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік және аумақтық бағдарламаларды жүзеге асырады және 
орындалуын қадағалайды.

Консилиумдар мен конференцияларға қатысады, семинарлар мен кеңестер өткізеді, есеп беру құжаттарына 
талдау жасайды.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары білім. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) саласында  дәрігерлік емдеу ісі 

мамандығы бойынша.   
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәй кес болуы тиіс:
1) мемлекеттiк қызмет өтiлi екi жылдан кем емес; 
2) мемлекеттік органда басшылық  немесе өзге лауазымдарда жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтiлi үш жылдан 

кем емес, оның ішінде басшылық  лауазымдарында бір жылдан кем емес;
4) жоғары оқу орындарынан кейiнгi бiлiм бағдарла малары бойынша Қазақстан Республикасының Президентi 

жанындағы бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiң жоғары оқу орындарында 
Шет елде кадрлар даярлау жөнiндегi республикалық комиссия бекiтетiн басым мамандықтар бойынша оқуды 
аяқтауы;

5) ғылыми дәрежесiнiң болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 

Пре зиденті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық Заң дарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қыз мет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нор мативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан - 2050» Стра тегиясы: қалыптасқан мемлекеттік жаңа 
саяси бағыты» стратегиясын білуі.

4. Дәрі-дәрмектермен, медициналық құрал-жаб дықтармен қамтамасыз ету және  лицензиялау бөлімінің 
иммунопрофилактика қызметі жөніндегі бас маманы (D-0-4 санаты, 1 бірлік).  Қызмет атқарған жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы 64 063 теңгеден 86 485 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 

Республикалық, жергілікті бюджеттердің қаражатына сатып алынған вакциналар мен басқа да медициналық 
иммунды биологиялық препараттарды қабылдау және есепке алу жұмысын жасайды. Меншік түріне қарамастан 
денсаулық сақтау ұйымдарына вакциналар мен басқа да медициналық иммунды биологиялық препараттарды олар-
дың қажеттіліктеріне сәйкес бөледі. Вакциналар мен басқа да медициналық иммунды биологиялық препараттарды 
жоғары тұрған ұйымның сақтау қоймаларынан орталық тандырылған түрде немесе төмен тұрған ұйымның күшімен 
міндетті түрде «суық тізбегін» сақталуына қадағалау жасайды. Вакциналар мен басқа да медициналық иммунды 
биологиялық препараттардың қозғалысы жөніндегі ай сайынғы есепті жасады және уәкілетті органға тапсырды.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары білім; денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) саласында фармация немесе  

дәрігерлік емдеу ісі мамандығы бойынша.  
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 медициналық 
білімі барларға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті туралы», «Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық заң дарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік  қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның 
мамандануына сәйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб ликасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

5. Бухгалтерлік есеп және қаржыландыру бөлі мінің бухгалтер-экономист бас маманы (2016 жылдың 
1 мамырына дейінгі сәби күтіміне байланысты дема лыстағы негізгі қызметкердің орны (D-0-4 санаты, 1 
бірлік). Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауа зымдық жалақысы 64 063 теңгеден 86 485 теңгеге 
дей ін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Айлық, тоқсандық және жылдық бухгалтерлік есеп терді уәкілетті органдардан берілген нысандарға сәйкес 

жүргізеді. Мемлекеттік кәсіпорындардың ай сайынғы мемлекеттік тапсырыс бойынша шоттарының уақтылы 
тапсыруын, оларға қаржының уақтылы  аударылуын және тоқсандық, жылдық салыстырмалы актілерін жүргізеді. 
Бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржының уақтылы және толық игерілуіне ай сайын мониторинг жүргізеді. 
Cтатистика басқармаларына тоқсандық, жылдық есептерін берілген нысандарға сәйкес тапсырады. Басқарманың 
мате риалдық есептерін жүргізіп, уақытында құжаттары тапсырылуын қадағалайды. Облыстың денсаулық сақтау 
басқармасының, ұйымдарының материалдық қорларын, активтерін инвентаризациялайды. Сенім хат кітабын 
жүргізу және жауапты қызметкерлерге берілген сенім хаттар бойынша уақытылы есептеседі. Мемлекеттік сатып 
алу жөнінде дәрі-дәрмектерге жасалған келісім-шарт тардың міндеттемелерінің уақытылы орындалуын және қар-
жысының аударылуын қамтамасыз етеді.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары білім: әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес саласында экономика немесе менеджмент 

немесе есеп және аудит немесе қаржы немесе мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтары бойынша.
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 экономикалық 
білімі барларға рұқсат етіледі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақ стан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті 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 Респуб ликасының нормативтік құқықтық 
актілерін, «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәлан дырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ми нистрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куә лігінің көшірмесі; 
7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 

сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшір месі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жә не конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өті лі 

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 шебер лiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арт тыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құ жаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғы лыми 
жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қыз метін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақ параттарды 
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 хабарла мада көрсетілген электрондық почта мекен-жайына элект-
ронды түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоға рыда көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгі мелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын ке шік тірілмей 
береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түп нұсқасы берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27 үй,  № 208 кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис сия шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні 
ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру 
қатысу шы лардың электрондық мекен-жайларына және ұялы те ле фондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге 
асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
(Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және 
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте 
аккре диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемле кеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 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 құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшы сымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отыры-
сына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарап шы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік орган-
ның 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 Респуб ликасы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазы мына 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-2, D-O-3 - cанаттары үшін тестілеу бағдар ла масы: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма); логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республи касы ның заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
«Қа зақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қа зақстан Республикасының конституциялық заңы; 
«Мем  лекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жем қор лыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Рес публикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

D-O-4 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемле кеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Конституциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 
сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 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 (әңгімеле су өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, 
байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
конкурстық  комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС


