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Басылымның алты айға жазылу бағасы: же-

келер үшін – 2750, мекемелер үшін – 3750, ре-
дакциядан тікелей жаздырып алатындар үшін 
– 2500 теңге. Газетке жазылу «Қаз пошта» АҚ 
филиалында жүргізіледі.

газетіне 2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына жазылу жүріп жатыр

Сыр өңірінде биыл 6452 жас түлек алтын ұя 
мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қадам жасауда. 
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев алдымен қаладағы 
№198 орта мектебіндегі салтанатты шараға қатысып, 
мектеп бітірушілердің қуанышына ортақтасты. Онан 
соң Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен соңғы 
қоңырау салтанатында түлектерге тілектестігін 
білдірді.  

– Құрметті жас достар, бүгінде Егемен 
елімізде сіздердің сапалы білім алуларыңызға барлық 
жағдай жасалып жатыр. Өткен жылы ҰБТ-дан та-
бысты өткен 240 көпбалалы және тұрмысы төмен 
отбасының балалары облыс әкімінің білім гран-
тына ие болып, жоғары оқу орындарына түсті. 
«Серпін-2050» әлеуметтік бағдарламасымен 300-ден 
астам талапкер оқуға қабылданды. Сонымен бірге, 
алғаш рет Қызылорда қаласында Мәскеу ұлттық 
технологиялық зерттеу университетіне  қабылдау ем-
тиханы жүргізілді. Ресей мемлекетінің маңдайалды 
жоғары оқу орындарына талапкерлер бюджеттік 
негізде оқуға мүмкіндік алуда. Осының барлығы 
сіздердің келешекте бәсекеге қабілетті білікті ма-
ман болып қалыптасуларыңыз үшін жасалып жатқан 
шаралар,– дей келе, облыс әкімі жас түлектерге 
алдағы сын сағаттардан сүрінбей өтіп, армандаған 
мамандықтарының иесі атануларына тілектестігін 
білдірді. 

Облыста биыл 292 мектептен 4303 талапкер ҰБТ-
ға қатысады. Олардың 227-сі – «Алтын белгіге», 69-ы 
– «Үздік аттестатқа» үміткер.  Айта кету керек, биыл 
өңіріміздің 84 оқушысы Қазақстан, Ресей, Бразилия, 
Оңтүстік Корея мемлекеттерінде өткен халықаралық 
олимпиадаларға, ғылыми жарыстарға қатысып, 46-сы 
жүлдемен оралған. 

Аймақ басшысы ат басын тіреген Назарбаев 
зияткерлік мектебінен биыл 101 түлек қанат қағып 
отыр.  Екі жылдық тарихы бар білім ұясының қол 

жеткізген жетістіктері баршылық. 7 оқушы – «Ал-
тын белгіге», 1 бітіруші «Үздік аттестатқа» үміткер. 
Сондай-ақ, тоғызы 100 пайыздық білім грантын 
жеңіп алып, Корея, Қытай, Ресей және Қазақстандағы 
жоғары оқу орындарына жолдама алған. 

***
Арал қаласындағы №62 орта мектепте өткен 

соңғы қоңырау салтанатына аудан әкімі Абзал 
Мұхимов, білім бөлімінің басшысы Бөрі Дабылов, 
білім саласының ардагерлері мен ұстаздар қауымы, 
тұрғындар, мектеп түлектері қатысты. 

Өзінің құттықтау сөзінде аудан әкімі бүгінгі 
күннің түлектер үшін ерекше екендігіне тоқталды. 
Он бір жыл бойы білім нәрімен сусындатқан киелі 
шаңырақпен қоштасар сәт жетті. Ел ертеңі озық ойлы, 
нұрлы ақылды, терең білімді ұрпақтар қолында. 

Сондай-ақ жиынға қатысушылар «Жыл 
үздіктерін» марапаттауға, «Спорт эстафетасын» та-
быстау рәсіміне куәгер болып, мектеп түлектерінің 
салтанатты шеруін тамашалады.

Айта кетерлігі, осынау білім ордасын мұнан 
20 жыл бұрын бітірген шәкірттер де бүгінгі соңғы 
қоңырау рәсіміне қатысып, мектеп ұжымына арналған 
алғысын жеткізді. Мектептегі әлеуметтік тұрғыда аз 
қамтылған отбасылардың перзенттеріне қаржылай 
сыйлықтарын табыстады. Биылғы түлектер атынан 
сөз алған республикалық «ХХІ ғасыр көшбасшысы» 
сайысының жылдық ойын жеңімпазы, 11-сынып 
оқушысы Ақбота Мырзабекова өз тілегін білдірді.

Шара соңында түлектер ұшырған ақ көгершіндер, 
шарлар баршаға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 
Жиын қоңырау соғу рәсімімен, мектеп түлектерінің 
вальсімен аяқталды.

Айнұр БАТТАЛОВА,
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

Арал ауданы.

СЫҢҒЫРЛА,
СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ

Мектеп бітірушілер үшін ең маңызды сәт – «Соңғы қоңырау» салтанаты 
кеше еліміздің барлық аймағында бір мезетте өтті.

Сыр бойы малшыларының 
І облыстық слетінің жыл он 
екі айдың ішінде үстіміздегі 
қой жылына тура келуінің 
өзі де кезекті сәттіліктің бірі 
шығар,  Үсен бауындағы мал-
шылар слетінің ауқымы мен 
маңызы, мән-мағынасы терең 
де өнегеге толы болды. 

Атакәсіпті ардақ тұтқан 
жанкешті бейнет иелерінің 
араға 20 жыл салып өткелі 
отырған ай тулы жиынына 
облыс әкімі Қырымбек Кө-
шербаев және Қазақстан Ре-
спубликасы Ауыл  шаруа-
шылығы вице-ми нистрі 
Омархан Кесікбаев, ға-
лым-академик, «Ауыл» пар-
тиясының жетек шісі Ғани 
Қалиев қатысты. 

Міне, Ел Тәуелсіздігінің  
арқасы, Елбасы ұсын-
ған мемлекеттік бағдар-
ламалардың жүйелі жүзеге 
асқандығының  нәтижесінде, 
қазақ үшін қасиет саналған 
мал басы қайта молайды. 
Өрісіміз ұзап, қыс қыстауы – 
Сыр жағасы мен жаз-жайылымы – тау бөктері 
төрт түліктің у-шуына толды.  Атакәсіпті 

ардақ тұтқан азаматтарымыз бұл бағытта 
кездескен қиыншылықтарды жеңе отырып, 
мал бағудың жаңаша тәсілдеріне, малды 

асылдандырудың соңғы технологияларына 
ден қойып келе жатқандығы замана талабы-
мен санасқандығын аңғартса керек. 

Малшылар слеті ауыл шаруашылығы 
көрмесін тамашалаудан бастау алды. Мұнда 
асыл тұқымды төрт түлік пен малды асыл-
дандыру жөніндегі ғылыми жобаларды 
жүзеге асыру барысындағы жетістіктер та-
машаланды. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өңдейтін құрылғылар, малдың 
құнары мол азығын дайындау барысындағы 
ізденісті еңбектердің нәтижелері көпшілік на-
зарына ұсынылды. Облысымыздың  барлық 
аудандарынан келген малшылар қауымы мен 

жас мамандар байырғы  атакәсіп иелерімен 
пікірлесіп, тәжірибе бөлісті.

Әрине, мал шаруашылығы қазақ халқының 
негізгі атакәсібі болғандығымен жиырма 
бірінші ғасырдың өз талабы бұл шаруаға 
қажетті өзгерістерді алып келгендігі белгілі. 
Сондықтан да үлкен-кішінің пікір алмасып, 
пәтуаға келуі алдағы елдік жұмыстардың 
оңтайлы атқарылуына ықпал етері 
сөзсіз.

 

ОБЛЫСТЫҚ МАЛШЫЛАР СЛЕТІ

МӘЖІЛІС

СЕРГЕКТІК

БІЛІМ

ҚАРАТАУ БАУРАЙЫНДАҒЫ 
ЖАРҚЫН БАСТАМА

Облыс әкімі аппаратының 
жетек шісі Қанат Жайсаңбаев кә-
сі би мемлекеттік аппарат құру ба-
ғытында  15 тапсырма беріліп отыр-
ғанын жеткізді. Соның алғашқысы 

мемлекеттік қызметке қабылдау 
ресімдерін жаңғырту. Аппарат 
жетекшісі енді Елбасы  тапсырма-
сына сәйкес мемлекеттік қызметке 
қабылдау тек төменгі лауазымдар-

дан басталатынын атап өтті. Бұл 
жерде бұрынғы кеңестік кезеңдегі 
қызмет бабында сатылап кезең-
кезеңімен көтерілетін тәжірибесі 
ескерілген. Бұған дейін универси-
теттен кейін бірден министрліктерде 
жұмысын бастау секілді көріністерге 
жол берілмейді. Сол секілді, 
мемлекеттік қызметке бірінші рет 
қабылданушылар үшін міндетті 
түрде сынақ мерзімі енгізіледі. 
Мемлекеттік қызметтегілерге 
жалақыны қызметінің нәтижесі бой-
ынша төлеу де кәсіби мемлекеттік 
аппарат құрудың бір қадамы 
болмақ. Бір бөлімде мықты маман 

барлық ауыр жұмысты атқарып, 
қалғандары сонымен бірдей жалақы 
алу жағдайы келмеске кететін бо-
лады. Сондай-ақ өз команда-
сын ертіп жүруге де тоқтам салы-
нып, мансаптық жоғарылату тек 
конкурс арқылы жүзеге асырыла-
ды. Ал ауыстырылған мемлекеттік 
қызметкерлерге лауазымдық 
қызметін атқару кезеңінде 
жекешелендіру құқығынсыз 
қызметтік пәтерлер міндетті түрде 
беріледі. Қ.Жайсаңбаев 
мемлекеттік қызмет туралы 
жаңа заң қабылданатынын 
жеткізді. 

МЕМЛЕКЕТТІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 
ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институттық рефор-
маны жүзеге асыруға бағытталған «100 нақты қадамға» арналған 
облыстық активтің кеңейтілген мәжілісі өтті. Актив мәжілісін 
ашқан Қырымбек Елеуұлы Қазақстанның жаһандық сынақтарға 
төтеп беріп, әлемнің 30 дамыған мемлекеті қатарынан табылу-
ды тездету үшін Ұлт Көшбасшысы «Нұр Отан» партиясының 
XVI съезінде бес институттық реформа ұсынғанын айтып өтті. Ал 
жақын күндері осы реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 
нақты қадам жария етілді. Енді бәріміздің алдымызда осы реформа-
ны кезең-кезеңімен жүзеге асыру міндеті тұр.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев
тың ерте көктемде облыс мал
шыларының слетін өткізу тура
лы  жасаған ұсынысы сол мезет
тен қызу қолға алынып, міне, мамыр 
айының 2223 жұлдызында атакәсіпті 
ардақ тұтып, оның ыстықсуығын 
көрген малшы қауымы Жаңақорған 
ауданындағы қарт Қаратаудың 
бөктерінде қызықты да думанды жи
ынында бас қосты.

ҚАЙТА ЖАСАНҒАН АЛАҢ
Өткен аптаның жексенбісінде 

Қызылордада ауыр атлетикадан екі 
дүркін Олимпиада, төрт дүркін әлем 
чемпионы Илья Ильин атындағы 
спорт алаңы қайта жаңғыртудан кейін 
ашылып, жергілікті жұрт шылықтың 
игілігіне айналды. Аталмыш шараға 
жиналған халықтың саны аз болған 
жоқ. Көпшілік жаңғыртудан өткен 
спорт алаңында жасалған игілікті 
істерге куә болып, өз ризашылығын 
білдіріп жатты. Бұл шараға облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев, атақты 
ауыр атлет Илья Ильин және қала 
тұрғындары қатысты.

Бұл орынның осыдан бірнеше 
жыл бұрын атақты ауыр атлеттің 
өз қаражаты есебінен салынғанын 
жұртшылық жақсы біледі. Ендігі 
кезекте мұнда тұрғындардың 
сергектікті серік етуіне қолайлы 
жағдай жасалды. Көптеген құрал-

жабдықтар орнатылған. Бұл 
жұмыстар  «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» акционерлік 
қоға мының демеушілігімен ат-
қарылды. Компания бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі негі-
зінде  30 миллион теңге қаржы 

бөліп, бұл орын қайта жаңғыртудан 
өткізілді. 

Спорт алаңы қала келбетіне 
көрік қосып тұр. Аумағы толық 
қоршалып, жарық шамдар 
орнатылған. Жұртшылықтың оты-
руына арналған орындықтар бар. 

Сондай-ақ, тұрғындар  шағын 
футбол, шахмат, баскетболмен 
шұғылдана алады. Балалар ойын 
алаңы, тренажер және 
стритбол алаңдары елдің 
игілігіне айналды.



Облыстық малшылар слетінің 
ашылу салтанатында облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев құттықтау 
сөз сөйлеп, атакәсіпті ардақ тұт
қан төрт түлік иелеріне табыс 
тіле ді: «Араға 20 жыл салып, 
мал шылар қауымының қайта 
бас қосуы – байырғы шаруаға 
жаңа ша көзқараспен, жаңа 
ынтаықылас пен, жаңа міндетті 
мойынға алудың өзіндік жолы 

деп жауапкершілікпен қараймыз. 
Елдік істе ұсақтүйек деген 
болмайды, бұл  Президентіміздің 
«Мәңгілік Ел» идеясын жер гілікті 
жердің жағдайына қарай жү зеге 
асыру, оның бұқаралығын арт
ты ру қадамы деп түсінген жөн», 
де ген аймақ басшысы облы
сы мызда мал басы өсімінің өз 
дең гейінен жоғары екендігін 
атап өтті. Облысымызда мал 
басы мей лінше көбейген, 1990 
жылмен салыстыр ғанда нақты 
кезеңде Сыр бойында жылқы 
– 20, ойсылқара тұқымы – 32%
ға, ал сиырдың басы 17%ға 
өскендігін айтты. Демек, Қы зыл
ордада мал шаруашылығы өз үр
ді сімен, өзінің жөнімен дамып ке
леді деген сөз.  Әкім көптеген де 

ректерді келтіре келе, 
мал ша руашылығын 
дамытудың ал дағы 
маңызды қадамдарына 

да тоқ талды. Салтанатты жиын 
бары сында ҚР Ау ыл шаруа
шы лығы вицеми нист рі Омар
хан Кесікбаев, ғалым, «Ау ыл» 
партиясының жетек шісі Ға ни 
Қалиев өздерінің жүрек жарды 
пікірлерін жеткізіп, облыс малшы
ларына табыс тіледі. 

Салтанатты шара барысында 
Қырымбек Елеуұлы мал шаруа
шы лығының дамуына өзіндік 

үлес қосып келе жатқан бірқатар 
озаттарды марапаттап,  бағалы 
сыйлықтар та быстады. Олардың 
арасында Ши елі ауданынан 
«Таубай» шаруа қо жа лығының 
үздік шопаны  Айбол Шәрібек, 
Жаңақорған ауданындағы «Ба
қыт жан» шаруа қожалығының 
үздік бақташысы Темірхан Диха
нов, Қазалы ауданының «Аржи
ков» шаруа қожалығының үздік 
жыл қышысы Берік Аржиков, 
Қар мақшы ауданы, «Қармақшы» 
шаруа қожалығынан үздік 
түйекеш Мұса тай Байқазақовтар 
бар. Сонымен қатар  марапат
талғандар арасында бірқатар 
мал шаруашылығы маман дары 
мен малшылар династиясын 
жалғастырып келе жатқан кейінгі 
жастар, БАҚ өкілдері де бар. 

Атакәсіпті өрістеткен жандар
дың бас қосқан жиынында елу
ден астам қазақтың ақ киіз 

үйле рі жай лау көркін аша түссе, 
түрлі спорттық жарыстар қайта 
жаңғыр ған игiлiктi шараның 
тамаша тар туын толықтырып 
әкетті. Онда  па луандар күресі, 
ат үстінен теңге ілу, аударыспақ, 
тағы басқа қызықты ойындар 

тамашаланды. Сол секілді облыс 
өнер шеберлері қызықты кон
церт қойып, думанның меселін 
арттырды. 

 Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

Сейсенбi, 26 мамыр, 2015 жыл
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Биылғы жылдың 26-сәуірінде 
еліміз де елеулі оқиға болды. 
Қазақстан хал қы өз болашағы 
үшін аса маңызды да тарихи мәні 
зор таңдауын жасады. Таң дау 
деген – халықтың еркі, қалауы. Ал 
демократиялық қоғамда халықтың 
таң дауынан, халықтың еркінен 
жоғары қан дай құндылық болуы 
мүмкін. Бұл тұрғыдан алғанда, 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
– заманның да, халықтың да, 
уақыттың да таңдауы түскен тұлға! 

Сайлауалды бағдарламасында Елба сымыз 
бес институттық реформа жасау қа жеттігін 
негізгі бағдар етіп алды. Бұ лар өте маңызды 
реформалар, жаңа ру ға бас тар жаңа қадамдар деп 
ойлаймын. 

Мен үнемі бір нәрсеге көз жеткізіп келемін. 
Ол – Елбасымыздың қоғам алдына қандай 
бағдарлама, қандай ірі мақсаттар қойса да соны 
уақытылы орын дап келе жатқаны. Н.Назарбаев 
«Нұр Отан» партиясының ХVІ съезінде бес инс
титуттық реформа жасау қажеттігін ай тып, ел 
Президенті жанынан Ұлттық жаңғырту жөніндегі 
комиссия құру тапсырылды. Ал енді кеше ғана 
сайлау өтті, Елбасымыз сайлана салысымен 
Ұлттық жаңғырту жөніндегі комиссия құрылып, 
жұмысқа кірісіп те кетті. Уақыт оздырылмай 
жоғарыда айтылған реформалар қолға алынып 
жатыр. 

Абай атамыздың бір жақсы сөзі бар, «Істі 
қалай аяқталғанынан емес, қа лай басталғанынан 
танисың» деген, яғни бұл бір іс қолға алынғанда 
қандай стратегиялық мақсат қойылғаны, оған 
деген күшжігердің, ниеттің қаншалықты 
болғанынанақ танылады дегенге саяды. Сол 
айтылғанындай, аз күн ішіндеақ жоспарға 
алынған осы реформаларды жүзеге асыру 
үшін көптеген ісшаралар жасалып жатыр. 
Президент жанынан Ұлт тық жаңғырту жөніндегі 
комиссияның құ рылуы, Үкіметтің кеңейтілген 
отыры сында аталған реформаларды жүзеге асы
руға қарай жасалатын жүз қадам ту ралы нақты 
шешімдер осының айқын дә лелі бола алады. 
Сондықтан мен бұл реформалардың толықтай 
жүзеге асаты нына сенемін. Тек әр азамат соған 
там шыдай болса да үлесін қосса, бұл біздің 
еліміздің ортақ жеңісі болар еді. 

Енді осы бес институттық рефор ма ның еліміз 
үшін маңыз дылығына тоқ талсам, алдымен айта 
кететін нәр се – мем лекеттің іргесін нығайтып, 
жаңа руларға жетелейтін бұл реформалар ке зең
ке зеңімен жүзеге асырылуы тиіс екендігі. 

Алғашқы реформа – баршаға ортақ за манауи 
мемлекет құру. Мұндағы не гізгі бағдар заманауи, 
кәсіби, автономды мемлекеттік аппарат құруға 
негізделеді. Бұл жүзеге асырылған жағдайда 
мемле кеттік аппаратта белгілі бір адамның ық
палымен команда құру дегенге жол бе рілмейді. 
Мемлекеттік аппаратта бел гілі бір адамның 
сүйеуімен команда құ рудың жемқорлық, кадрлық 
әлеуеттің төмендеуі тәрізді факторларға әкелетіні 
белгілі. Осы реформаның негізгі мақсаты – 
мемлекеттік қызметкерлердің корпусын кәсіби 
және автономды дәрежеге жеткізу. 

Мемлекеттік қызметкерлер корпу сының, 
әсіресе, әкімшілік мемлекеттік қыз меткерлердің 
автономды болуы деге німіз, сайлау, министрлер 
мен әкімдердің және басқа да жетекшілердің 
ауысуы кезінде мұның олардың жұмысына 
әсер етпеуі болып саналады. Сонымен қатар, 
мемлекеттік қыз метшілердің мансаптық өсуінде 
олардың кәсіптік дәрежелерден өтіп, кәсіби 
біліктілігін нақты тәжірибеде жинақтауына көңіл 
бөлу де осы рефор маның мазмұнына кіреді. 

Реформаларды жүзеге асыру үшін бізде 
қаражат та, кадр да бар. Қазақстан ның Алтын
валюта қоры, 2015 жылдың ақпан айындағы 
көрсеткіш бойынша, 100,783 млрд. АҚШ 
долларын құрады. Қаржы мәселесін Ұлттық 
қор арқылы шешуге болады деп ойлаймын. Ал 
кадр мәселесіне келсек, биыл Назарбаев Уни
верситетті 400дің үстінде бакалавр, 100ден 

астам магистрант бітірмекші. 
Сонымен қоса, Қазақстан Республи

касы Президентінің «Болашақ» стипен диясы 
бойынша біздің жастарымыз әлем дегі дамыған 
мемлекеттердің танымал оқу орындарында 
білім алуда. Олардың көпшілігі қазір елге келіп, 
мемлекеттік аппаратта жұмыс істейді. Бүгінгі 
күні «Болашақ» бағдарламасымен шетелде білім 
алған түлектердің саны 7929ды құ рап отыр. 
Оқып жүргендері 4000ға жуық. Бұған Ұлттық 
компаниялар мен кәсіпорындарымыздың өз 
қаража тына шетелдерде оқып жатқан азаматта
рымызды қосыңыз. 

Екінші – институттық реформаға ке лер болсақ, 

бұл қоғамдағы заңның үс тем дігін арттыру болып 
табылады. Заң  дар азаматтық қоғамдағы басты 
құн дылықтарды қалып тастырушы бірденбір 
абсолютті маңызды сипатқа ие күш болуы тиіс. 
Осы екінші реформаның мазмұнына сот жүйесін 
жетілдіру, полицияның қо ғамның сеніміне ие 
болатындай дәрежеде жұмыс жасауына қол 
жеткізу елдің әділ заңға деген сенімін арттыру 
енеді. Мұның ең басты артықшылығы әлеуметтік 
әді лет сіздіктерге жол бермеу екендігін ай тып 
өткім келеді. 

Демократиялық қоғамдағы ең бас ты 
құндылық адамның құқығы мен еркіндігі болса, 
оны жүзеге асырушы бір денбір тетік – осы әділ 
заң мен құ қық сақшылары. Сондықтан да бұл 
ре форманың еліміздің әрбір азаматына бе ре
рі мол. Мұның еліміздегі құқықтың мә дениетті, 
құқықтық сананы дамы ған мемлекеттердегідей 
дәрежеге көте ріп, мемлекетімізді әрі қарай 
демокра тия ландыра түсудегі маңызы зор дер 
едім. Құқықтық мемлекетте адам заңға сенуі тиіс. 
Сондықтан заңдардың үстемдігінің артуы – адам 
құқықтарының негізгі орын ға шығуы деген сөз. 

Үшінші реформа – орнықты эконо
миканы бағдар еткен индустрияландыру мен 
экономикалық өсу. Елбасымыз айтып өткендей, 
«кәсіби мемлекеттік қызмет пен заңдардың 
үстемдігі экономикалық рефор малар кешенін 
жүзеге асыруға мүмкін дік туғызбақ». Мұнда өнім 
өңдеу секторын дамытып, оны экономикалық 
өсудің тетігіне айналдыру қолға алын бақ. 
Индустрия ландыру еліміздің эконо микалық 
әлеуетін арттыруға да жағдай туғызатын 
болады. Бұ ған бізде барлық мүмкіндіктер бар. 
Нақты нәтижеге қол жеткізуді көздеген инфра
құрылымдық бағдарламалар, бола шақ қа бас

тайтын Нұрлы Жолымыз да бұған айтар   лықтай 
септігін тигізеді деген пікірдемін. 

Еліміздің индустриялықинновация
лық дамуы қажеттігін Елбасы «Нұрлы Жол – 
болашаққа бастар жол» атты өз Жол  да уында да 
айқын атап көрсеткен бо латын. Қазір елімізде 
20152019 жылдарға арналған индустриялық
инновациялық бағ дарламаның екінші кезеңі 
жүзеге асы рылуда. Оның бірінші кезеңі 2010
2014 жылдары жүргізілді. Сол бірінші ке зеңнің 
қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің алты 
саласы таңдап алын ғанды. Олар: металлургия, 
химия, ма шина жасау, құрылыс материалдары 
және тамақ өнеркәсібі. Бағдарламаның екінші 

кезеңінде 20152017 жылдарға арналған 
оңтайландырылған республикалық бюд
жетте еліміздің индус триялықинно ва  циялық 
дамуы туралы мемлекеттік бағ  дарламаға 230,2 
миллиард теңге көз дел  ген. Оның ішінде 2015 
жылға 102 мил лиард теңге қарастырылса, 2016 
жыл ға – 52 миллиард, ал 2017 жылға 45 миллиард 
теңге бөлінетін болады. Егер бірінші кезеңді 
қарастырып көретін болсақ, Елбасы айтқандай, 
бағдарлама жүзеге асырылған бес жылдың 
ішінде бізде 400 бұрынсоңды Қазақстанда бол
маған жаңа өнімдер шығарылуда. Бұған салынған 
қаражаттың 70 пайызы шетелдік инвестиция 
екендігін де реті келгенде айта кету керек. Бұл 
капитал Қазақстан экономикасын нығайтуға, 
жаңа өндіріс орындарын ашуға бағытталған. 

Елімізде 770 кәсіпорын ашылғанын да тіл
ге тиек ете кеткен жөн. Бұл ретте 75 мың адам 
бұрынсоңды болмаған ма мандықтар бойын ша 
жаңа жұмыс орын дарына орналасты. 

Енді елімізде жүргізілмекші осы институттық 
реформалардың идеоло гия лық қырына тоқтала 
кетер болсақ, Ел басымыз үнемі айтып жүрген 
елдік мұ ратқа айналған ортақ идея – «Мәңгілік 
Ел» идеясы. Осы идея елімізді біріктіруші идео
логиялық санаға айналуы керек деп ойлаймын. 

Қолға алынған реформалардың төр тін  шісі 
болашағы біртұтас ұлт мәселесіне арналған. 
«Мәңгілік Ел» идеясы да осы мұраттармен 
үндес. Біздің еліміз – 140қа тарта ұлттар 
мен ұлыстардың өкілдері татутәтті, береке
бірлігі бұзылмай өмір сүріп жатқан бірденбір 
мемлекет. Бұл біздің қоғамдық санамыздағы 
басты идеологияға айналып келе жатқан жаңаша 
сана деу керек. Осы төртінші реформаның ең 
негізгі мазмұны – «Мәңгілік Ел» идея сының 

аясында біріктіруші құндылық тарды негіз 
еткен қоғамдық жаңаша идеологиялық сана 
қалыптастыру жатыр. 

Елді біріктіруші құндылықтар – әділ дікке 
негізделген азаматтық қоғам құру, білім алу, 
еңбексүйгіштік, зайырлылық және төзімділік, 
адамшылық, имандылық дер едім. Осы тұста 
Елбасымыздың айтқан жақсы сөзі бар: «Елді 
біріктіруші ортақ құндылықтарды этностық 
мінезқұлық мо дельдерінен жоғары қоюға қол 
жеткізуіміз керек», деген. Азаматтық қо ғам 
қашанда этностық мінезқұлық моде ль деріне 
емес, ортақ адамзаттық құнды лықтарға негізделе 
құрылуы тиіс. 

Төртінші реформа – болашағы біртұтас ұлт. 
Бұл жерде жаңадан ұлт қалыптастыру деген 
ой жоқ. Бұл жердегі басты идея еліміздегі 
ұлттарды біріктіретін ортақ, бір тұтас болашақ 
жайында айтылып тұр. Яғни, біз тарихымызда 
сан ғасырлық дүр белеңді кешірген халықпыз. 
Біздің жері мізге уақыттың жазуымен басқа 
ұлттар келіп, араласып өмір сүріп кетті. Ол да 
өзі міз сияқты адамның баласы. Қазақ халқы ның 
ұлылығы сонда, солардың бар лы ғын жатырқамай 
ағайыншылдығын, адамшылық, бауырмалдық 
қасиетін та нытты. Олар бізбен тағдырлас болып 
кетті. Ешкім де өз тарихын сұрап алған жоқ. 
Олай болса енді бізді біртұтас болашақ қана 
күтеді. Сондықтан Елбасымыз ұсы нып отырған 
қоғамдық біріктіруге ба ғыт талған болашағы 
біртұтас ел болып қалу – аса маңызды шаруа. 

Қазақ мемлекетінің негізін құраушы – қазақ 
халқы. Оған ешкім күмән кел тіріп, дау тудырып 
жатқан жоқ. Енді осы мемлекетті түзуші қазақ 
ұлтының ай наласында елі мізде тұрып жатқан 
басқа ұлттар бірігіп, ортақ болашақ туралы 
ойласа, мүдде де, бір тұтастықты көздеген 
идеологиялық санамыз да күшейе түсер 
еді. Қазақта «Жолы бөлек жоспарын бірге 
жасамайды» деген тағы лымды сөз бар. 

Жалпы, «Мәңгілік Елді» жасайтын ол – 
біздің жастарымыз. Біздің қоғамдағы 5060 жас 
арасындағылар бұрынғы ескі жүйені көрген, 
сол идеологиямен тәр бие алып қалған адамдар. 
Жаңарудың бас  тау негізі – жастарда. Бізде қанша 
жас тары мыз «Болашақ» бағдарламасымен шет
елдерде білім алып, елге келіп жатыр. «Өнер ді 
үйрен де жирен» деген бар. Олар шетелдердің 
артықшылықтары мен кемшін тұстарын көзімен 
көріп, санасына түйіп келген мамандар. Сонымен 
қатар, жастар жағы имандылыққа жақын. Олар
дың са насы, жаны таза. Олар ескі идео логияны 
көр мегендер. Сондықтан «Мәң гілік Ел» идеясын 
жастарға арналған жаңа идеология деп білуіміз 
керек. 

Бесінші реформа – ашық, транспарентті 
мемлекет құру. Мұндағы басты идея мем лекеттік 
ұйым дар мен қарапайым ха лықты жақындастыру. 
Мемлекеттік ұй ымдар мен құрылымдардың 
жұмысы елге түсінікті болуына, айқын болуына 
қол жеткізу ре форманың басты мазмұнына кі
реді. Халыққа есеп беруші, халықтың алдында 
тікелей жауапты мемлекет қа лыптастыру. 
Барлық мемлекеттік істер, қызметтер кім үшін, 
әрине, халық үшін. Мұны шынымен жүзеге 
асырсақ, елдегі әрбір азамат қоғамдағы істерге 
белсене араласып, сол мемлекетті жа саудағы өзі
нің рөлін сезінбек. 

Сондықтан Елбасымыз осы тұста азаматтық 
қоғам өкілдерінің бюджет қар жысын бөлуге 
қатысуын, қоғам ның өзін өзі реттеуін енгізуді, 
билік өкілеттіліктерін азаматтық қоғам инс
титуттарына бере отырып, мемлекеттік орган
дардың ара ласу аймағын қысқарту, мемлекеттік 
ор ган  дар мен әкімдер жанындағы қоғам дық 
кеңестердің рөлін күшейту туралы айтуының 
маңызы зор. 

Қорыта айтқанда, бұл реформа мемле кеттік 
құрылымдар жұмысының халыққа түсінікті 
болуы, олардың ел алдында жиі есеп беріп, 
шешім қабылдаудың ай қындылығына қол 
жеткізу және елдің ша ғымдана алу жүйесін де 
жетілдіру, яғни елдің үні мен талаптілегінің 
де ес ке русіз қалмауын жүзеге асыру. Міне, бұл 
бес институттық реформаның мәнмазмұны 
да осында. Ол негізінен «Қазақ стан2050» 
Стратегиясын жүзеге асыру, дамыған 30 елдің 
қатарына енуге нақты нәтижелі көрсеткіштер 
арқылы қол жет кізу мақсатынан тыс емес, соған 
сай жа салатын реформалар деп білемін. Және 
Елбасымыз айтып өткендей, «ұсынылып отырған 
шаралар қоғамдық қатынастар жүйесін түбегейлі 
өзгертпек». 

Ерболат МҰҚАЕВ, 
Парламент Сенатының депутаты. 

“Егемен қазақстан” газеті
21 мамыр 2015 жыл.

ЖАҢАРУҒА БАСТАҒАН 
ЖАҢА ҚАДАМДАР

САРБАЗДАР САПҚА ТҰРДЫ
Егемен еліміздің айбынды әскерінің қатары Сыр өңірі жастарымен толығуда. Жексенбі күні облыс әкімі 

Қырымбек Көшербаев әскерге шақырылушылардың бір легін сәт сапар тілеп, шығарып салды.
Бүгінгі күні мерзімді әскерге шақырылушы жастардың денсаулығы құрыштай, білімді де білікті, Қазақстан 

Армиясының қабілетті кәсіби әскерін толықтыруға аттанып жатыр. Жаңа буынның жас сарбаздары жоғары 
әскери дайындықта жанжақтылығымен көрініп, заманауи әскери құрылғылардың құлағында ойнайтын болады. 

Қызылорда теміржол вокзалының Жанқожа батыр ескерткіші жанында өткен әскер қатарына шығарып салу 
рәсіміне аймақ басшысы Қ.Көшербаев, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Шаухаманов, облыстық 
қорғаныс істері департаменті басшысы Ә.Ерниязов және атааналар қатысты.   

– Ел тыныштығын күзету – азаматтық борыш. Сіздер ер жетіп, бүгін әскер қатарына аттанғалы отырсыздар. 
Қазір заман тыныш. Алайда, бұл Отан күзетіндегі жауынгердің жауапкершілігін жеңілдетпейді. Алаштың анасы 
– Сыр елінің бүгінгі жастары алған тәлімтәрбиесі, білімі мен өмірлік тәжірибесінің арқасында мерзімді әскери 
қызметін жоғары жауынгерлік деңгейде атқаратынына сеніміміз мол. Осыған орай, мен Сіздерге үлкен сенім 
артып «Аманат» жолдап отырмын, – деді облыс әкімі Қ.Көшербаев.

Биыл көктемде Сыр елінен барлығы 700ден аса азамат аттанады. Олардың көбісі ҰҚК Шекара қызметі 
бөлімдеріне, Мемлекеттік күзет қызметіне, ҚР Қарулы күштері әскери бөлімдеріне жіберілді. Бұл жолы елу 
сарбаз Аягөз қаласында орналасқан Қаракерей Қабанбай батыр атындағы 11 танк дивизиясына аттанды. 

Әскери борышын өтеушілердің барлығына облыс әкімінің атынан Қадыр Мырза Әлінің «Алмас жерде 
қалмас» кітабы табыс етілді. Сонымен қатар, әскерге аттанушы сарбаздардың атааналары да ақ жол тілеп, Отан 
алдындағы борыштарын аманесен өтеп қайтуға тілектестіктерін білдірді. Ал облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы С.Шаухаманов ақ батасын беріп, сәтсапар тіледі. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

БОРЫШ

ҚАРАТАУ 
БАУРАЙЫНДАҒЫ 
ЖАРҚЫН БАСТАМА

МЕМЛЕКЕТТІКТІ 
ДАМЫТУДЫҢ
ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫ
Облыс әкімінің кеңесшісі Татьяна Даньщина өз 

кезегінде заңның үстемдігін қамтамасыз етуге арналған 
19 қадам жайлы түсінік беріп өтті. Соның бірі бес 
сатылы сот жүйесінің үш сатылы сот төрелігіне көшуі. 
Бұл ел азаматтарының сот төрелігіне қолжетімділігін 
қамтамасыз ететін болады. Судья лауазымына кан
дидаттарды іріктеу тетіктері көбейтіліп, біліктілік та
лаптары қатайтылады. Судьялардың жаңа эти ка
лық кодексі жасалатыны бұл бағыттағы бір қа дам 
болмақ. Т.Даньщина алдағы уақытта Алқа би лер 
соты қолданылатын салалар кеңейтілетінін жет кіз
ді. Сонымен бірге, құқық қорғау органдарының қыз
меткерлерін мемлекеттік қызмет жүйесіне қосу жағ
дайы ведомстволық ерекшеліктеріне сәйкес жүр
гізіледі. Жалпы бұл бағыттағы қадамдардың барлығы 
да «Тәртіпке бағынған құл болмайды» деген мағынаға 
сәйкес келеді. 

Облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әміреев ин
дустрияландыру және экономикалық өсім реформасын 
қалыптастыруды жүзеге асыратын қадамдар жайлы 
айтып берді. Соның бірі ауылшаруашылық жерлерін 
тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық 
айналымға енгізу болып отыр. Ол үшін Жер кодексіне 
басқа да заң актілеріне өзгерістер енгізіледі. Ал құ
рылыс саласында сонау кеңестік кезеңнен келе жат
қан ес  кір ген ережелер мен нормаларды еуро кодтар 
жүйесі алмастыратын болады. Энергетика саласы да 
ай тарлықтай өзгеріске ұшырамақшы. 

Облыс әкімінің орынбасары Наталья Годунова 
қаржы саласында болатын өзгерістер жайынан хабар
дар етті. Ең басты жаңалық қолданыстағы салық 
режимі оңтайландырылатын болады. Сонымен бірге, 
кеден саясаты өзгеріске ұшырайды. Экспорттық жә
не импорттық кеден рәсімдерінен өту кезінде «Бір 
терезе» қағидаты енгізіледі. 

Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 
Ғайнулла Жарқынбаев елімізде біртектілік пен 
бірлікті нығайту бағытында «Мәңгілік ел» патриоттық 
актісі жобасын әзірлеу міндеті тұрғанын жеткізді. 
Қазақстандықтардың біртектілігін нығайту мақсатында 
«Үлкен ел – үлкен отбасы» жобасы жүзеге асырылады.  
«Менің елім» ұлттық жобасының алдында осындай 
мақсат тұр. Сонымен бірге Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамы идеясын алға жылжыту да кезек күттірмейтін 
шара болмақ. 

Облыс әкімінің кеңесшісі Ирина Ким есеп беретін 
мемлекетті қалыптастыру үшін он қадам белгіленгенін 
айтып өтті. Ол үшін мемлекеттік жоспарлаудың 
ықшам жүйесін құру қажет. Сонымен қатар, аудит пен 
мемлекеттік аппарат жұмыстарын бағалаудың жаңа 
жүйесі енгізіледі. Орталық мемлекеттік органдардың 
статистикалық базалары мәліметтеріне онлайнқол
жетімділік қамтамасыз ету де алда тұрған міндеттердің 
бірі. Селолық округ, ауыл, кент, аудандық маңыздағы 
қала деңгейінде жергілікті өзінөзі басқарудың дербес 
бюджетінің енгізілуі де келешектің жұмысы. 

Аймақ басшысы ХХІ ғасырда құпия ештеңе 
болмайтынын, мемлекеттік қызметкерлердің ашықтық 
жағдайда жұмыс істеуге үйрену қажеттігін алға тартты. 
Ол Ұлттық реформаны жүзеге асыруға тек мемлекеттік 
қызметкерлер ғана емес барша қазақстандықтар 
атсалысуы тиіс екенін жеткізді. Сонымен бірге, 
ұлттық құндылықтарды ұлықтауда Сыр елінің орны 
ерекше болу керек екенін атап өтті. Қырымбек 
Елеуұлы Ел Президенті жанынан бес жұмыс тобынан 
жасақталған Ұлттық комиссия құрылғанын мәлімдеді. 
Ұлттық комиссия бес институттық реформаны кезең
кезеңмен орындауды келісілген басқару бойынша 
жүзеге асыру тиіс. Мәжіліс соңында облыс басшысы  
орынбасарларына өздері жетекшілік ететін салалар 

бойынша 100 нақты қадамды жергілікті 
жерде іске асыру жөнінде  ұсыныстарын 
беру туралы тапсырма берді. 

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.
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АРАЛ. Облыс әкімі Қырымбек Кө
шер баев пен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ  
Бас  директоры  Қ.Шәріпбаев  қол қойған 
ме мо рондумға сәйкес ағымдағы жылы 
«БейнеуБозойШымкент» магистральды 
газ құбыры бойында орналасқан  Байқо
ңыр, Арал қалалары мен Әйтеке би, Шиелі 
және Жаңақорған кенттерін газдандыру 
жоспарланғаны баршаға аян. Жоспарға 
сай автоматтандырылған газ тарату стан
циялары мен кварталішілік газ құбырлары 
са лынады, жоба құны ҚҚС қоса есепте
генде 25 млрд теңгеден асады, әрі  Қызыл
орда аймағын газдандырудың Бас жоспа
рына сәйкес жүзеге асырылады деп 
кү ті луде.

 Жоба бойынша қалаішілік, кентішілік 
және газ құбырларының құрылысын 
жүргізуді  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ жүзеге 
асыруда. Дәлірек айтсақ,  газ құбырлары 
көшемен әрбір абоненттің ауласына дей
ін жеткізіледі. Газ құбырын үй ішінде 
жүр гізу, тұрмыстық газ есептегіштерін,  
жабдықтарын орнатумен   «ҚазТрансГаз 
Ай мақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиа
лының сервистік қызметтер бойынша 
бө  лімдері айналысады. Бір тұрғын үйді 
газ дандыру сомасы басқа аймақтармен 
салыс тырғанда  біздің облыста аса тиімді 
дей ді біздегі деректе.

Қазіргі таңда Арал қаласында газдан
дыру жұмысы қарқынды жүргізілуде. Құ
бырдың ұзындығы және жұмыс көлемі 
– 297 шақырым. Құрылыс жұмыстарына 
16 экскаватор, 2 шағын погрузчик, 4 мани
пулятор, 2 КамАЗ, 7 жеңіл көлік тартылған.  
Нақты кезеңде 90 шақырым жер қазылып, 
труба қою жұмыстары жүргізілуде. Нысан

дар дағы 5 бригадада  138 адам еңбек ете ді. 
Баршасы жергілікті тұрғындардан құрал
ған. 

Осынау игі қадамды аралдықтар за
рыға тосқан еді. Енді орындалмастай кө
рінген   көгілдір отын әніміне дегенше ел 
кәдесіне жарамақшы.

ҚАЗАЛЫ. Көгілдір отынды аудан 
халқының тағатсыздана тосып жүргені ай
дан анық. Бұл жұртшылықтың көптен бергі 
арманы болатын. Енді жүзеге асар кезі 
жырақ емес. Тек сәтін салғай. Бұған кентте 
жүргізіліп жатқан қарқынды жұмыстар 
дәлел болады.

Жалпы «Әйтеке би кентіне жүргізілетін 
газ құбырларының және кварталішілік газ 
құбыры құрылысы» жобасының сметалық 
құжаттарын әзірлеп, мемлекеттік сарапта
мадан өткізуге 98408,0 мың теңге бөлінген. 
Оқырмандарға түсінікті болуы үшін атқа
рылар шаруаны таратыңқырап айта кет
сек. Жоба бойынша 345,4 шақырым  газ 
құбыры жүргізілуі тиіс болса, бүгінгі 
таңға 93,6 шақырымы орындалған. Сон
дайақ кварталішілік  жоғары, орташа, тө
менгі қысымды газ құбырларының құры
лысы, автоматтандырылған газ тарату 
станциясының, газ реттеуіш пунктте рі нің, 
газ таратушы шкафтарының құрылысы 
қол ға алынды.

«БейнеуБозойШымкент» ма гист
раль ды газ құбырынан «Әйтеке би авто
мат тандырылған газ тарату стан ция сына» 
дейінгі газ құбырының құры лы сымен 
«Ақмарал» ЖШС, кентке тартылатын және 
кварталішілік газ құбырын жүргізумен  
«Спецгазмонтаж» ЖШС айналысуда. Мұн 
дағы еңбек ететіндердің баршасы жергі

лікті тұрғындардан жасақталған.
ЖАҢАҚОРҒАН. Сыр өңіріндегі 

мұ най кеніштерінде алау болып жанып 
жатқан газ осыдан оншақты жыл бұрын 
ел игілігіне аса бастады. Дәлірек айтсақ, 
2005 жылы Мемлекет басшысының бас
тамасымен облыс орталығын газдандыру 
ісі бастау алды. Аз жылдың ауқымында 
Қызылорда қаласы толық газдандырылды. 
Енді “көгілдір отынмен” аудан орта
лықтары қамтылады.

Өзіміз бастан өткеріп отырған Қой 
жы лының басты жаңалығының бірі – 
Сыр өңірінің шеткі аймақтарындағы бір
неше елді мекенін «БейнеуШымкент» 
ма гистральды газ құбырына қосу жә не 

кентішілік газ құбырларын тарту жұ мыс
тары екендігі белгілі. Жоғарыдағы қам
қорлық аясына биылғы жоспар бойынша 
5 елді мекен кіретін болса, олардың қа
тарында облысымыздың оңтүстігіндегі 
екі аудан орталықтары – Жаңақорған мен 
Ши елі кенттері бар. Бірінде отыз мыңға 
тарта, екіншісінде қырық мың тұрғын шо
ғырланған елді мекендерде нақты кезеңде 
газдандыру мәселесі қандай дәрежеде жүр
гізіліп келеді? 

Бірнеше сатылы әрекеттер арқылы 
жү зеге асырылатын елді мекендерді газ 
құбырына қосу жұмыстарының барысын 
жинақтап отырған “Жаңақорған аудандық 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және автомобиль жол
дары бөлімі» мемлекеттік мекемесі бас
шысы міндетін уақытша атқарушы Нұржан  
Сүлейменов газдандыруға қатысты біздің 
сауалымызға өз ауданына қатысты мына 
мәліметті алдымызға жайып салды:

– Жаңақорған кентінде құрылысы 
жүр гізіліп жатқан табиғи газ тарату құ
бырларын «БейнеуШымкент» магист
ра льды газ құбырына қосу және «авто
мат тандырылған газ тарату стансасын 
ор наластыру (АГТС) құрылысына қажетті 
құжаттар сонымен қатар Жаңақорған кенті 
аумағынан кентке газ жеткізу құбыры мен 
кварталішілік газ тарату жүйелеріне 2 
дана газ тарату пункттері, 27 дана шкафтік 
газ тарату пункттері (ШГРП), жоғарғы 
қысымды, орта қысымды және төменгі 
қысымды газ құбырлары құрылысы үшін  
жалпы көлемі 121,86 гектар жер учаскесі 
уақытша 2 жыл мерзімге   өтеулі жер 
пайдалану беріліп отыр, – деді.  

Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстарын 
жүргізуші болып танылған мердігер 
«Астана Строй Концерн» ЖШС мекемесі 
Жаңақорған кентінің  Әлшекей, Түршеков, 
Хорасан Ата және Ынтымақ көшелерінен 
бастап Ипподром маңындағы үйлерге 
де кварталішілік газ құбырларының жұ
мы сын қарқынды жүргізуде. «Астана 
Строй Концерн» ЖШС мәліметі бойынша 
ағымдағы жылы  газ құбырын жүргізу 
254,550 шақырымға созылатын болса, 
оның біршамасы атқарылды. Сондайақ, 
көп ұзамай газ тарату пункттері де салына 
бастайды. Және  27 дана шкафтық газ 
тарату пункттеріне  жеткізу жұмыстары 
жалғастырылатын болады.

– Айтары жоқ, бұл мемлекеттік 
қолдаудың белгісі. Елбасының әлеуметтік 
жобаларды жүзеге асыру барысындағы 
тапсырмасының тиянақты орындалуына 
куә болып отырмыз. Біздің Тотаев кө ше
сінде газ құбырларын тартудың жыл дам 
жүргізілгендігіне қайран қалдым. Техни
ка ларының сайлы болуы сапалы жұмыс 
атқаруға мүмкіндік берді, – дейді аталмыш 
көшенің тұрғыны Асан Нақышпанов 
жақсы іске сүйсінгендігін білдіріп.  

Бүгінгі таңда газ құбырларын жүргізу 
жұмыстарына 57 адам жұмылдырылған 
болса, оның ішінде 40 жұмысшы жергілікті 
жерден алынып отыр. 

ШИЕЛІ. Ал Шиелі ауданында биылғы 
жылы кент ішіндегі 136 көшеге газ 
құбыры тартылады. Нақты кезеңде 260 
шақырымның 130на құбыр тартылды. 
Байқағанымыздай, газ құбырын елді мекен 
ішіне қосу үш сатыда жүргізілетін болса, 
оның әуелгісі құбырды көше бойына тартса, 
екіншісі тұрғын үй ауласына кіргізелді, ал 
үшіншісі қажетті орынға орналастырып, 
бұл жұмысты аяқтайды екен. Біздің сөз 
етіп отырғанымыз соның алғашқысы. 
Бұған 6 бригада жұмылдырлып, онда 125 
адам еңбек етіп жүр. Оның үштен екісі 
жергілікті тұрғындар қатарынан. Сондай
ақ, мұнда да 25 түрлі техника өрелі іске 
жұмылдырылуда. Аудан көлеміндегі газ
дандыру ісіне бөлінген 4 млрд 200 мың 
теңге қаралып отыр.  

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
Арал, Қазалы аудандары,

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған, Шиелі аудандары.

АУДАН ОРТАЛЫҚТАРЫН ГАЗДАНДЫРУ ҚОЛҒА АЛЫНДЫ

МЕРЕЙ

Ұстаз, ғалым Асанов Жұматай 
Ілесбайұлы 75 жаста. Иә, бұл аз 
уақыт емес. Бүкіл ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесі мен ғылымға арнаған 
ұстаз әлі де тың, студенттерге, 
магистранттар мен докторанттарға 
дәріс беруде.

Осыдан 75 жыл бұрын 24 мамырда Қызылорда 
облысы Сырдария ауданына қарасты № 9 Сталин 
ұжымшарында өмірге келген оның балалық шағы 
Ұлы Отан соғысының қаһарлы жылдарымен 
тұспатұс келді. 1947 жылы мектепке барып, 3 
сыныптық мектепті бітіргесін, «Кооператор» 
мектебінің 45 сыныптарында оқиды. Бұдан 
соң оқуын Қызылорда қаласындағы 1Мамыр 
мектебінде жалғастырып, сол тұстағы талапқа 
сай 8сыныптан бастап №6 мектепке (қазіргі 
№171 мектеп) ауысады. Осы мектепті 1957 жылы 
бітірген ол Қызылорда пединститутының химия
биология факультетіне оқуға түсіп, оны 1962 
жылы тәмамдайды. Ұстаздық жолын Жалағаш 
ауданындағы № 117 мектептен бастаған Ж.Асанов 
бұдан соң Қызылорда қалалық №43 мектепте 
еңбек етті. Міне, содан бері де 53 жыл өтіпті. 

Ол 1970 жылға дейін мектепте ұстаздық 
етіп, осы жылы Қызылорда пединститутының 
«Педагогика және психология» кафедрасының 
оқытушысы қызметіне ауысады. Содан бергі 
кезеңде ол Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде қызмет атқаруда.

Жұматай Асанов 1981 жылы «Селолық орта 
мектепте пәнаралық негізінде агрохимиялық үйір
ме сабақтарын өткізудің педагогикалық тиімділігі» 
тақырыбында кандидаттық диссертация, 2004 
жылы «Студенттердің этнопедагогикалық білім
дері мен икемділіктері жүйесін қалыптастырудың 
дидактикалық негіздері» тақырыбында докторлық 
диссертациясын табысты қорғады.

Бар ғұмырын ғылыми ізденіске арнаған 
ғалымның қаламынан орта мектепке арналған 
«Химиялық анализ негіздерінен факультативтік 
сабақтар», «Химиялық анализ негіздері» атты 
оқулықтар, жоғары оқу орнына арналған «Ауыл
шаруашылық негіздері», «Оқушы, оның дамуы 
мен тәрбиесі», «Жоғары оқу орындарындағы 
тәр бие жұмыстары», «Тәрбие жұмысын ұй ым
дастыру» атты оқулықтар, «Химияның ауыл 
шаруашылығындағы рөлі», «Пәндерді байла ныс

тырып оқыту» атты ғылымикөпшілік кітаптары 
жарық көрді. Жұматай Асановтың «Болашақ 
мұғалімдердің этнопедагогикалық даярлығының 
теориясы мен практикасы», «Студенттердің 
этнопедагогикалық білімдері мен икемділіктері 
жүйесін қалыптастырудың дидактикалық негіз
дері» атты монографиялары отандық ғылымға 
қосылған елеулі үлес ретінде бағаланды. 2013 
жылы ол «Қазақстан педагогика ғылым» атты 
еңбегі үшін Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің Ы.Алтынсарин атындағы 
үшінші дәрежелі сыйлығына ие болды.

Жастарға тәлімтәрбие беру, оқыту мәсе
лелері, мұғалімдердің кәсіби біліктілігін жетіл
діру, жоғары оқу орнында сапалы білім мен 
саналы тәрбие беру, тұлғаны педагогикалық
психологиялық жағынан қалыптастыру және ел 
өміріндегі елеулі оқиғаларға қатысты оның 100
ден аса мақалалары жарық көрді. Ол жас ұрпақты 
ақылой жағынан дамыту, ісәрекетке бейімдеу 
мақсатында «Ақылды аңшы», «Жастарға кә
сіп тік бағдар беру мәселесі», «Талаптың мі ніп 
тұлпарын», «Өмір – өнеге» атты көркем шы
ғармаларды жарыққа шығарды. Ол алыс, жақын 
шетелдерде өткен ғылыми конференцияларда 
баян дамалар жасап, республика жоғары оқу 
орындары базасында өткен көптеген халықаралық 
конференцияларға қатысты.

«Халық ағарту ісінің үздік қызметкері», «Қа
зақстан Республикасының ғылымын дамытуға 
сіңірген еңбегі үшін» төсбелгілерімен, облыс 
әкі мінің Құрмет грамотасымен, Ы.Алтынсарин 
атындағы медальмен марапатталған Ж.Асанов  
Ресей халықаралық педагогикалық білім беру 
ғылым академиясының корреспендетмүшесі, 
Қазақстан Республикасы Журналистер одағының 
мүшесі. 

Ол қаладағы №136 мектепте ұзақ жылдар 
ұстаздық еткен жұбайы – Светлана Мұсағалиқызы 
екеуі төрт бала тәрбиелеп өсіріп, немере сүйді, 
бақытты әулеттің, шаттықты шаңырақтың бас
шысы болды.

Ұрпақ үшін күресті өмірлік мұраты танып, 
ел дамуына өз үлесін қосып келе жатқан ұстаз, 
ғалымның жемісті еңбегі әркез мақтауға тұрарлық. 

Алдажар ӘБІЛОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ҰСТАЗ, ҒАЛЫМ

ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ 
ҮЛКЕН ҮЛЕСІ
Қызылорда облысында кәсіпкерлік өркен жайып келеді. Қазір аймақта 40 031 шағын 

және орта кәсіпкерлік нысаны жұмыс істеуде. Оның ішінде 29 мыңнан астамы белсенді 
еңбек етуде. Әсіресе, Қызылорда қаласы (80,2%) және Шиелі (5,5%), Қазалы (3,7%) 
аудандарында шағын және орта кәсіпорындар жұмысы қарқынды. Сондай-ақ өңірімізде 33 
152 жеке кәсіпкер, 2756 шаруа қожалығы бар. Бұған қоса, облыста 1-наурыздағы жағдай 
бойынша, шағын және орта бизнесте 5491 кәсіпорын тіркелген. Демек, өткен жылдың 
осындай кезеңімен салыстырсақ 2,9 пайызға өскен. 

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің белсенділігі артып қана қойған жоқ, 
олардан бюджетке түсетін салық түсімі де 15 пайызға көбейіп отыр. Дәлірек айтсақ, түскен 
салық 6 миллиард теңгені құрады. 

Өңірде кәсіпкерлікті қолдауда атқарылып жатқан шаруалар жетерлік. Мемлекеттік 
бағдарлама аясында облыста 977 кәсіпкер оқытылып, кеңес берілген. Атап айтқанда, 
«Бизнес кеңесші – 1» жобасы бойынша 862 кәсіпкер; «Жас кәсіпкер мектебі» – 60; «Іскер 
байланыстар» жобасы бойынша 1 кезеңі – 23; «Назарбаев мектебінде топ-менеджмент 
бойынша» 20 кәсіпкер оқытылды. Ал «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4 
бағытының 2 кезеңіндегі «Іскер байланыстар» жобасы бойынша Германия және АҚШ-та 12 
топ-менеджер тәжірибеде болып қайтты. 

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын жүзеге асыру үшін 2015 жылы 
республикалық бюджеттен 2 289,2 млн. теңге бөлінді. Оның ішінде несие бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау бойынша 660,1 млн. теңге бөлініп, жыл басынан бері жалпы 
құны 894,8 млн. теңгені құрайтын 16 жоба мақұлданды. Ал несиені ішінара кепілдендіру 
бойынша 45,0 млн. теңге бөлініп, 15 жоба кепілдендірілді. Гранттық қаржыландыру 
бойынша 12,0 млн.теңге бөлінді. Өндірістік инфрақұрылымды дамыту бағыты бойынша 1 
572,1 млн. теңге қарастырылған. 

Президенттік “Алтын сапа” сыйлығы мен 
“Қазақстандық үздік тауар өндірушілер” байқауын 
ұйымдастыру биыл “Атамекен” ұлттық кәсіпкерлер 
палатасына жүктеліп отыр. Осыған орай облыстық 
кәсіпкерлер палатасының мәжіліс залында облыс
тық кәсіпкерлер палатасы директорының орын
басары Ербол Күмісходжаев пен жас кәсіпкер 
Ай жан Нұрланованың қатысуымен брифинг 
өтті. Байқауға қатысушыларға басты қойылатын 
талап – қазақстандық өнімнің бәсекелестікке және 
мемлекеттік стандарттарға сай болуы. Облысымызда 
“Алтын сапа” байқауына қатысушылар жыл сайын 
артып келеді. Бұл Сыр елінде сапалы өнім өндіретін 
кәсіпкерлер саны артқанының айғағы.

2014 жылғы Елбасының Жарлығына сәйкес 
“Алтын сапа” байқауының ережесіне өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілді. Сол өзгертулер бой
ынша осыған дейін бұл байқауды мемлекеттік 
органдар өткізсе, биылдан бастап “Атамекен” 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйымдастыратын 
болып бекітілді. 2015 жылға дейін байқау екі 
номинация бойынша жүргізілсе, осы жылдан 
бастап үш номинация бойынша өткізіледі. Сонымен 
қоса байқауға тек заңды тұлғалар ғана емес, жеке 
кәсіпкерлер де қатысуға мүмкіндік алды. Бұл, жеке 
кәсіпкерлер үшін оңтайлы шешім болып отыр. 
Сондайақ, “Алтын сапа” байқауының жеңімпаздары 
жүлденің эмблемасы мен логотипін 4 жыл жарнама 
ретінде пайдалану құқығына ие болады. Үміткерлер 
1 шілдеге дейін облыстық кәсіпкерлер палатасына 
өнімнің сапасын растайтын фотовидеоларды, 
үлгіге сәйкес анкеталарды тапсырулары қажет. 

Байқаудың ашық және әділетті өтуілуін қамтамасыз 
ету мақсатында комиссия құрамының 80 пайызын 
кәсіпкерлердің өздері құраса, 20 пайызы қоғамдық 
бірлестік өкілдерінен болады.

Аталмыш байқауға өткен жылы қатысқан 
өңіріміздегі “РЗА” АҚ жеңімпаз атанды. Ұйымдас
тырушылар осы жылы да Сыр елінен жүлдеге лайық 
кәсіпорындар шығады деген ниетте. Байқауға 2013 
жылы 300 азамат қатысуға ниет білдірсе, 2014 жылы 
500ден астам үміткер тиісті құжаттарын тапсырған.

Сондайақ, жиын барысында 2014 жылғы “Даму” 
кәсіпкерлік дамыту қорының ұйымдастыруымен 
өткен байқаудың “Ең үздік әйел кәсіпкер” 
номинациясының иегері Айжан Нұрланова елімізде 
тек отандық өнімдер сататын сауда үйін ашу туралы 
жоспарымен бөлісті. Отандық бизнес тарихында 
бұрын болмаған сауда үйі алдымен маусым айында 
Астана қаласында ашылмақ. Мұнда ұлттық тағамдар, 
ұлттық киімдер және ұлттық нақыштарымыз 
бейнеленген тұрмыстық заттар сатылымға шығады. 
Сондайақ, супермаркет құрамында “Үш қоңыр” 
ұлттық тағамдар мейрамханасы да жұмыс жасайтын 
болады. Бір айта кететіні, сауда үйінің құрылысын 
жүргізудің өзіне тек отандық құрылыс материалдары 
қолданылған. 

Бүгінде Айжан Нұрланова еліміздің көптеген 
өңірлерін аралап, отандық тауар өндірушілермен 
кездесуде. Мақсаты – отандық сауда үйіне қойылатын 
сапалы өнімдер табу. Осы орайда Сыр еліне келген 
кәсіпкер жергілікті тауар өндірушілермен жүздесіп, 
бірқатарымен келіссөздер жүргізді. Облысымызда 
отандық өнім шығаратын кәсіпкерлерді қолдау 

мақсатында қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 
Сыр елінің тауарөндірушілері күріш, сүт, макарон, 
шұжық сияқты азықтүлік өнімдерін ұсынуда. 
“Қазақстанда жасалған” акциясы аясында облысы
мыздағы ең ірі деген 15 сауда орталығы мен 17 
шағын сауда үйінде секциялар ашылып, арнайы 
логотиптер жапсырылған отандық тауар өнді
рушілердің өнімдері халыққа ұсынылды. Сондайақ, 
облысымыздың барлық аудандарындағы 42 сауда 
үйінде тек елімізде жасалған тауарлар сатылымға 
шықты. 

Жиында Айжан Нұрланова өңіріміздегі бірқатар 
отандық тауар өндірушілер өнімдерінің сапалы 
екендігіне тоқталды.

– Мен аталмыш бағыттағы сауда үйін ашамын 
деп жоспарлағанда, күмәнданғандар көп болды. 
Көбісі ашылмақ сауда үйін сапалы отандық 
өнімдерге толтыруыма сенбеген болатын. Мен сол 
кезде 100 пайыз сапалы өнімдерді халыққа ұсынуға 
уәде бергем. Бүгінгі Сыр еліне келген сапарымда, 
кәсіпкерлер тауарларымен танысу барысында сені
мім одан бетер арта түсті, – деді Айжан Нұрланова.

Алғашқы кәсібін шаштараз ашудан бастаған 
Айжан Нұрланова жоспарлаған сауда үйінде 
ешқандай шетелдің тауары сатылымға шықпайды.  
Бұл отандық кәсіпорынның өрістеуіне оң ықпалын 
тигізері сөзсіз. Жоспардағы сауда үйінде халыққа 
ұсынылатын  тауарлар бағасы нарықтық бағадан 
аспайды.     

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.    

ОТАНДЫҚ ӨНІМНІҢ ОРНЫ БӨЛЕК

Кез келген елдің 
экономикасының негізі 
– шағын және орта 
кәсіпкерлік. Шағын 
және орта бизнесті 
қалыптастыру мен дамыту 
елдің экономикасын 
көтеруде маңызды 
орынға ие. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев дәстүрлі 
Жолдауында «Қазақстан 
экономикасындағы шағын 
және орта бизнес үлесі 2030 
жылға қарай екі есе өсуі 
тиіс. Ал 2050 жылға қарай 
бұл сектор басымдықты 
болады» - деген еді.

Аймағымызда NPConsulting серік
тестігі жыл басынан бері қауіпсіздік 
бас киімін (каска) шығарумен айна
лысып келеді. Негізгі мақсат – мұнай, 
газ және құрылыс саласында жұмыс 
істейтін кәсіпорындарды сапалы отан
дық өніммен қамтамасыз ету. 

Облыс орталығында іске қосылған 
зауыт шағын болғанымен, қажеттілігі 
жоғары. Дайындалған өнімдер, яғ
ни шаруашылыққа, өндіріске өте 
ке рекақ. Әрине, жергілікті жерде 
өн дірілген өнімнің сапасына күмән 
жоқ. Сондықтан да цехтың ашылғаны 
кеше болса да, тапсырыс берушілер 
табылуда. 

Шағын зауыттың күніне 800
1000 каска шығаруға қауқары жетеді. 
Әзірше еңбек өнімділігіне орай алты 
адам жұмыспен қамтылып отыр. Егер 
тапсырыс артып, сұраныс көбейсе, 
жұмысшы күші де сәйкесінше 
еселенеді, жаңа қондырғы да алынады. 
Ең бастысы – отандық өнім қолдау 
тапса болғаны. 

Өндіріс орындарындағы еңбек 
қауіпсіздігінің бір талабы – жұмыс шы
лар міндетті түрде қорғаныс каскасын 
киюі керек. Бірақ бас киімдердің бұл 
түрі қалай дайындалады, қайдан алы

нады? Жаңа өндірістегі негізгі сұ
рақтарға зауыттың бас инженертех
нологы Ерлан Мұратхан жауап берді. 

– Каска жасайтын қондырғы Қы
тайдан алынды. Пластмассалық өнім 
дерді  әртүрлі қалыпқа байла ныс ты 
шы ғарады. Қалдықсыз өнім шыға
ратын мүмкіндігі зор. Аппарат 140 
атмосфералық қысымда престеп, 
280 градуста полиэтилен мен поли
пропиленді еріте алады және бал
қытылған ерітіндіні қалыпқа құю 
ар қылы өнім шығарылады. Өнімнің 
сапасы өте жоғары – дейді, Қытай 
елінен арнайы маманданып келген 
Ерлан.

Каска неміс технологиясымен жұ
мыс істейді. Шикізаттың негізі болатын 
полипропилен және полиэтилен Ресей 
елінен тасымалданса, қалған шикізат 
елімізден алынады.

Өндіріс каскалары арнайы са
рап  та мадан өткізілген, яғни, СТКЗ 
және Сәйкестендіру серти фи кат
тары бар. Кәсіпорында сапасыз шық
қан каскаларды ұнтақтайтын (дро
билка) арнайы қондырғы сатып 
алынған. Сонымен қатар, шикізатты 
өңдеп, басқа да кез келген пластмасса 
тауар түрлерін шығаруға болады. 
Мәселен,  ұсыныс болса, қондырғы 
қалыбын келтіріп көлік бамперлерін 
немесе пластмасса бөтелкелерінің 
қақ пақтарына дейін өңдіруге болады 

екен. Осы сияқты пластмасса өнім
дерінің кез келген түрін шығаруға дағ
дыланған мамандар болашақта түрлі 
ұсыныстардың барлығын жасауға 
қабілетті екендерін жеткізді. 

Тапсырыс берушілердің бас киім 
үлгісін қалауына қарай жасатуына 
болады. Тіпті қақаған қыста киюге 
ыңғайлы түрлері де бар. Ал үскірік 
аяз күндері бетті де тұмшалап алуға 
болады. Сыр өңірі – еліміздегі мұ
найлы аймақтар қатарында. Сондай
ақ, металлургия, таукен саласында 
да ірі жобалар қолға алынуда. 
Индустрияландыру аясында да өндіріс 
дамып жатыр. Ал өндірісі бар жерде, 
қауіпсіздік каскаларына да сұраныс 
болары сөзсіз. Және олар аймағымызда 
жасалған отандық тауарды тұтынады 
деген сенім зор. 

Бүгінгі таңда цехта касканың бір 
моделін шығару жолға қойылған. 
Яғни, НП001 моделі сегіз түсте 
дайындалады. Өндіріс орны алақандай 
бір бөлмені жалға алып отыр. Бо
лашақта тиімді ұсыныстар легі артса, 
цех ауданы да ұлғаймақ.

Жас та болса, осындай іргелі 
жұмысты қолға алған серіктестік төр
ағасы Ғалым Прекешов:  – Қазіргі таңда 
өз қаражатымызға сүйеніп, кішкене 
цехымызды аштық. Бірақ үлкейту 
үшін, өндіріс өнімін көбейту үшін 
отандық компанияларды тартуымыз 

қа жет. Дегенмен, сатып алушылар 
отандық каскаға қызығушылық та
нытпай отыр. Оның себебі Ресей 
елінде шығарылған каскаға бейімделіп 
қалуы. Көрші елде каска әлі күнге 
дейін СССР стандарттары бойынша 
өндіріледі, ал біздің каска Еуропа 
стан дарттарына сәйкестендіріліп шы 
ға  рылады, яғни EN стандарты, ал еу 
ропалық стандарт қай жағынан бол
сын өзінің сапалылығымен ерек ше
ленеді, – дейді. 

Жасыратыны жоқ, еліміздегі 
компаниялардың басым көпшілігі 
шетелден тасымалданатын жабдықтар 
пайдаланады. Ендi олар Қызылордада 
жасалған бәсекеге қабілетті, отандық 
тауарды тұтынар деп ойлаймыз. Өйт
кені, Елбасы отандық өнімді қолдауға 
ірі компаниялар мен акционерлік 
қоғамдарды барынша жұмылдырып, 
шағын кәсіпкерлікті дамытуға ден 
қойып отыр. Оның үстіне аймақ 
басшысы Қырымбек Көшербаев ша
ғын кәсіпкерлікпен айналысып жатқан 
кәсіпорын жұмыстарының шатқаяқтап 
кетпеуі үшін қауырт жұмыстар істеліп 
жатыр. Дегенмен, отандық өнімді 
қолдаймын деген мекемелерден ірі 
ұсы ныстар түссе, шағын өндіріс ша
руасын тез түзеп алар еді. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАҢА НЫСАН

КӨП  ІС  ТЫНДЫРҒЫҢ  КЕЛСЕ, 
КІШКЕНТАЙДАН  БАСТА
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СБКЕЛБЕТ

– Облыста спортқа қызығушылық танытушылардың қатары 
күннен күнге артып келеді. Биыл Қызылорда қаласында бокс 
орталығы мен ипподром, Нағи Ілиясов ауылында стади-
он мен спорт кешені, Қазалы, Жаңақорған аудандарында дене 
шынықтыру-сауықтыру кешендері пайдалануға берілетін бола-
ды. Сондай-ақ, қала орталығында Илья Ильин атындағы ауыр 
атлетикадан спорт кешені және 3 мың орындық жабық футбол 
манежі бой көтереді. Мұның барлығы бұқаралық спортты дамы-
ту үшін жасалып жатқан жасампаз жұмыстар, – деді облыс әкімі.

Айта кетейік, шара Олимпиада чемпионының туған күніне 
жерлестерінің атынан үлкен сый болды. Атақты ауыр атлет биыл 
24 мамырда 27 жасқа толды.

Өз кезегінде Илья Ильин спортшыларға қолдаудың артып 
келе жатқанына ризашылығын білдірді. Оны күнделікті өмірден 
де айқын аңғаруға болады. Біздің өңірде жылма-жыл жаңадан 
спорт орындары пайдалануға беріліп келеді. Бұл жастардың 
спортпен айналысуна қолайлы жағдай туғызады. Ауыр атлет ел 
алдында алдағы жылы Бразилияның Рио де Жанейро қаласында 
өткізілетін жазғы Олимпиада ел сенімін ақтауға бар күшін сала-
тынын жеткізді.   

Салтанатты шарадан соң шағын футболдан әуесқойлар арасында жазғы маусым лигасының 
ойындары өткізілді.

Әділжан ҮМБЕТ.

Жалпы 2013 жылы облыс орталығы мен елді мекен-
дерде салынатын нысандардың жобаларын әзірлеу мен 
құрылыс-монтаж жұмыстарына республикалық және 
облыстық бюджеттен бөлінген 27,1 млрд теңге толықтай 
игерілді. Соның нәтижесінде облыста тұрғын үйді қосқанда 
152 нысан пайдалануға берілді. Ал былтыр осы мақсатқа 
барлық көздерден 29,5 млрд теңге бөлініп, ол да толықтай 
игерілді. Соның нәтижесінде 31 мектеп, 9 балабақша, бір 
жатақхана мен 21 денсаулық сақтау орны, сондай-ақ, 12 
мәдениет орны пайдалануға берілді.

Қысқарта келе айтқанда, бүгінде Сыр құрылысы 
жаңаша серпінмен дамып келеді. Соның айғағы бол-
са керек, тек соңғы жылдардың өзінде облыс аумағында 
көптеген әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Бүгінде 
сол нысандардың игілігін жергілікті жердегі халық көріп 
отыр. Биылғы жылы да бұл бағытта жұмыстар кең ауқымда 
жүргізілуде. Соның ішінде облыс басшылығының бас-
тамасымен Сырдария өзенінің сол жағалауын дамыту 
жайы ерекше қарқынмен жүргізілуде. Мұнан бөлек айта 
кетерлік жайт, облыс орталығы – Қызылорда қаласының 
кескін-келбеті күн сайын жанданып, жаңарып келеді. Оны 
осы қалада жүргізіліп жатқан жол салу мен көркейтіп-
көгалдандыру және абаттандыру жұмыстарынан анық 
көруге болады.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

ДАРИЯ ЖАҒАСЫНДАҒЫ
ДАРХАН ҚАЛА

Соңғы жылдары облыс орталығы – Қызылорда қаласында құрылыс жұмыстары қарқынды 
жүргізіліп келеді. Соның бір көрінісі болса керек, облыс былтыр республикада құрылыс 
жұмысын жүргізу бойынша алғашқы орынға көтерілді. Өткен жылы бір Сұлтан Бейба-
рыс көшесінен сәулеттік келбеті келіскен Облыстық мекемелер үйі мен Темірбек Жүргенов 
атындағы Шығармашылық үйі, Назарбаев атындағы зияткерлік мектебі, қазақ-түрік лицейі, 
дарынды балалар мектеп-интернаты, «Ана мен бала орталығы» пайдалануға берілді. Мұнан 
бөлек ауыл-аймақтарда ондаған емханалар мен дәрігерлік амбулаториялар, балабақшалар мен 
мектептер іске қосылды.

Жалпы ереже
1. Жас журналист Сахитжан Бермағанбетов атындағы 

сыйлықты иеленушілерге арналған «Ең үздік жас журналист» 
байқауы облыстық деңгейде ұйымдастырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі және ұйымдастырушысы – 
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы.

Байқаудың мақсаты
3. Жас журналистердің шығармашылығының дамуына 

қолдау көрсету.
4. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту.

Байқаудың тақырыбы
5. Қазақ хандығының 550 жылдығы, ҚР Конституциясының 

20 жылдығы, Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 
20 жыл.

Байқауды ұйымдастыру және оған
қатысушыларға қойылатын талаптар

6. Байқауды ұйымдастырып, өткізу мақсатында 
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы жанынан 
Ұйымдастыру комитеті құрылады. Ұйымдастыру комитетінің 
құрамын Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының 
бастығы бекітеді.

7. Байқау 2015 жылғы 25 мамыр мен 15 маусым 
аралығында қатысты жарық көрген жарияланымдарды, эфир-
ден өткен хабарларды қамтиды.

8. Байқауға жасы 30-ға дейінгі бұқаралық ақпарат 
құралдарында жұмыс істейтін тілшілер мен тәуелсіз 
қаламгерлер қатыса алады.

9. Байқау материалдары жарияланған күйінде (газет-
журналдар беттерінде, бейне және аудиотаспалар түрінде) 
тиісті баспа және электрондық бұқаралық ақпарат құралдары 
жетекшілерінің ұсынысы бойынша қабылданады.

10. Байқау материалдарын сараптау барысында 
тақырыптың өзектілігі және маңызы, мазмұнының ашылу 
тереңдігі, шынайылығы, жанрлық шарттарға сәйкестігі, жаңа 

әдіс, соны стильді қолданысқа енгізе білуі, тілі және стилінің 
ұғынықтылығы, журналистік шығармашылық әдістерінің 
ерекшелігі, тың ақпаратты сараптау мен зерттеу әдістерін 
енгізе білу ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі есепке алынады.

11. Байқауға қатысушылар Ұйымдастыру комитетіне 
(Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, 
Қызылорда облысы әкімдігі ғимаратының № 313-бөлмесі, 
байланыс телефоны: 60-53-21) мынадай құжаттарды қоса 
жібереді:

1) төмендегі деректер көрсетілген өтініш:
- автор туралы мағлұматтар /туған жері, күні, айы, жылы, 

ұлты/;
- жұмыс немесе оқу орны, қызметі, тұрғылықты мекен-

жайы, байланыс құралдары.
2) байқау материалы жарияланған газет, журналдың 

көшірмелері (сканер арқылы), теле-радио бағдарламалардың 
DVD, CD форматындағы дискілерге жазылған нұсқасы 
(қағазға түсірілген нұсқасымен бірге).

12. Байқауға жіберілген материалдар авторларға 
қайтарылмайды.

13. Байқауға ұсынылған материалдарды қазылар алқасы 
бағалайды. Қазылар алқасының құрамы Ұйымдастыру 
комитетімен анықталады.

Байқауды өткізу және қорытындысын шығару тәртібі
14. Байқау үш кезеңнен тұрады:
1) 2015 жылғы 25 мамырдан 15 маусымға дейін – байқауға 

қатысушылардан материалдарды қабылдау;
2) 2015 жылғы 15 маусымнан 25 маусымға дейін – матери-

алдарды сараптау және жеңімпаздарды анықтау;
3) 2015 жылғы маусым айының соңғы аптасы – байқау 

жеңімпаздарын салтанатты марапаттау рәсімі.
15. Байқау жеңімпаздары Қызылорда облысы әкімдігі та-

рапынан дип ломмен, арнайы сыйлықтармен марапатталады.

ЖУРНАЛИСТ САХИТЖАН БЕРМАҒАНБЕТОВ АТЫНДАҒЫ СЫЙЛЫҚ ТУРАЛЫ 
ЕРЕЖЕ

ҚАЙТА ЖАСАНҒАН 
АЛАҢ

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және 

ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

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

E-maіl: smjarnama@mail.ru

ТАЛАП

«ПетроҚазақстан» компаниясының Қызылорда облысы 
аумағында  осымен он бірінші рет өткізілген Стипендиялық 

бағдарламасының мәреге жеткен жеңімпаздары анықталды. 
Бұл бағдарлама облыс әкімдігінің қолдауымен 2005 жылы жа-

салып, бастау алған болатын. Стипендиялық бағдарлама та-
лантты жастарға  сапалы білім алуға көмек көрсете отырып, 

«ПҚҚР» АҚ үшін жоғары білікті әрі арнайы оқытылған кадрлар 
даярлаудың қайнар көзін жасауды көздейді.

Ағымдағы жылы аталмыш бағдарлама Қытай мұнай институтында  (Пекин) 
«Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша «бакалавр» дәрежесін алып шығатын бес 
атаулы стипендия иегерлерін оқытуды көздейді. Болашақ мамандар  қытай 
тілін оқып үйренуге кететін бірінші жылды қосқанда 5 жыл оқитын болады.

Стипендиялық бағдарламаға қатысу үшін талапкерлер мына төмендегі  
міндетті шарттарға сай болуы тиіс:  Қызылорда  облысында тұрақты тіркелген 
Қазақстан Республикасының азаматы,  мектепті 2015 жылға дейін бітіргендерді 
де қосқандағы орта білім, 2015 жылдың 31 наурызындағы жасы – 21-ден 
аспаған, үлгерімінің орташа  балы – 5-балдық жүйемен алғанда 4-тен төмен 
болмауы, бағалаудың 4-балдық жүйеесімен алғанда 3,3-тен төмен болмауы 
және ағылшын тілін  жақсы білуі. 

«ПетроҚазақстан» компаниясының Қызылорда облысы бойынша 2015 
жылы тағайындаған стипендиясын жеңіп алу конкурсына қатысу үшін 
өтінімдер қабылдау «ПҚҚР» АҚ оқыту бөлімінде 2015 жылдың 3-13 наурызы 
аралығында жүргізілді. Бағдарламаға қатысуға барлығы 40 өтінім тапсырыл-
ды.  Тапсырылған өтінімдер мен құжаттарға  біліктілік талаптарына сәйкестігі 
және стипендиялық бағдарламаға қатысу құқықтылығына жасалған талдау 
нәтижелері бойынша 40 кандидат конкурсқа қатысуға жіберілді.

Ең алдымен үміткерлер жалпы білім беретін мектепте оқытылатын бес 
пәннен 2015 жылдың 23-24 сәуір күндері кешенді тестілеуден өтті. Тест 

көрсеткіштері бойынша 75 (100 балдан) және одан жоғары балл жинаған 
14 үміткер осы жылдың 28 сәуірінде ағылшын тілінен болатын тестілеуге 
шақыртылды. Екі тестілеудің: кешенді және ағылшын тілінен тестілеу  
қорытындылары бойынша  14 қатысушы да жақсы нәтижелер көрсетті. 
2015 жылғы 20 мамырда осы 14 қатысушы жеке әңгімелесуге шақыртылды. 
Әңгімелесу өткізудің мақсаты – Стипендиялық бағдарламамен оқу барысында 
табысқа қол жеткізу үшін олардың ой-өрісінің кемелденгенін және бойларын-
да қажетті ынталылық пен білімнің бар екендігін анықтау.    

«ПҚҚР» АҚ басқарма төрағасының еңбек ресурстары және әкімшілік 
жөніндегі орынбасары Суфия Даминова төрағалық еткен комиссия құрамында: 
облыс әкімінің кеңесшісі Евгений Ким, облыстық білім беру басқармасының 
басшысы Бақытжан Сайлыбаев, Қорқыта Ата атындағы ҚМУ халықаралық 
байланыстар бөлімінің басшысы  Темірболат Кеншінбай және «ПҚҚР» АҚ 
персоналды оқыту және дамыту бөлімінің бастығы Айкүміс Қосановалар бол-
ды.

«ПетроҚазақстан» компаниясының Қызылорда облысы бойынша 
2015жылғы Стипендиялық бағдарламасының жеңімпаздары болып: Ақбота 
Ізбасар  («Мұрагер» мектеп-лицейі),  Айшуақ Қозыбек (№4 «Дарын» мектебі), 
Абылайхан Садықов (№9 Қазақ-Түрік лицейі), Ақмарал Халықова және Ер-
жан Абдулла (екеуі де Назарбаев зияткерлік мектебінен) жарияланды. Бірақ 
олар алда тұрған мектеп бітіру емтихандары сынағында 100 балдан 75-тен 
төмендемеген балл жинап (таңдау пәні - физика),    өздерінің білім деңгейін  
мемлекеттік үлгідегі ҰБТ  сертификатымен дәлелдеулері қажет.  

Бұлардан басқа, резерв тобына Валерия Пак («Мұрагер» мектеп-лицейі), 
Сұлтан Өмірбай (Назарбаев зияткерлік мектебі) және Данабек Бүркітбай (№9 
Қазақ-Түрік лицейі) алынды. Егер негізгі топқа қабылданғандардан біреулері 
қандай да бір себеппен ақтық кезеңде стипендия иегері құқығынан айрылса не-
месе бас тартса, онда   резерв тобына алынған кандидаттар кезек ретімен «сти-
пендия иегері» атануға  үміткер бола алады.

«ПҚҚР» АҚ Жұртшылықпен байланыс жөніндегі бөлімі.

МҰНАЙШЫ БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ!

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Утеулиева Сандугаш Ибрагимовнаның атына М.Шоқай 

атындағы Қызылорда экологиялық университетін 0109 - «Эколо-
гия және табиғатты пайдалану» факультетін «эколог» мамандығы 
бойынша 27.05.2002 жылы бітіргені жөнінде берілген дипломы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Жұмашева Несібелі Әзеновнаның атына берілген Қызылорда 

қаласы Ж.Сақтағанов көшесі №7 үй кадастрлық №10-156-006-691 
жер актісінің жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

 ХАБАРЛАНДЫРУ
«Шиелі-Энергосервис» ЖШС-не келесі мамандар қажет:

№ Бос орынның аты Еңбек өтілі
1 Еңбекті және қоршаған ортаны 

қорғау инженері
2 жылдан кем емес

2 Іс жүргізуші 1 жылдан кем емес
3 Бухгалтер 3 жылдан кем емес

Мекен-жайы: Шиелі кенті, Есенов көшесі 2, тел.: 8/72432/ 35-
1-58, aigerimshes@mail.ru

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың 
назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті «Мемлекеттік 
кірістер органдары лауазымды тұлғаларының тауарларға кедендік тазартуды жасау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің  2015 жылғы 31 наурыздағы №246 
бұйрығы 2015 жылғы 26 мамырдан бастап қолданысқа енгізілетіндігін хабарлаймыз.

Осы Бұйрық күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің  «Кеден органдары 
лауазымды адамдарының тауарларға кедендік тазартуды жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Респуб ликасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 қазандағы №1058 қаулысының күші жойылады.

Сондықтан, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің №246 бұйрығы қол данысқа енгізілген 
күннен бастап жоғарыда көрсетілген тауарларға кедендік тазартуды жасау тәртібі аталған 
нормативтік құқықтық актінің ережелерімен реттелетін болады.

Туындаған мәселелер бойынша 21-55-37, 21-59-49 телефондары арқылы Қызылорда облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне хабарласуға болады.

Кедендік ресімдеу басқармасы.

Сырдария ауданы Қоғалыкөл ауылындағы 
№44 орта мектепте облыстық оқу-әдістемелік 
орталығының ұйымдастыруымен «Жараты-
лыстану – математика бағытындағы пәндерді 
оқытуда жаңа технологияларды қолдану жолда-
ры» тақырыбында семинар болып өтті. 

Оған барлық аудан мен Байқоңыр қаласынан 
45 мұғалім қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Се-
минарда ұстаздар инновациялық техниканы пай-
далану арқылы оқушылардың шығармашылық, 
танымдық ойлау әрекетін дамыту жолындағы 
мұғалімнің құзіреттілігін қалыптастыру 
мәселелері бойынша ой бөлісті.

Аталмыш шара барысында №44, 36 орта 
мектептердің биология пәнінің мұғалімдері Фа-
рида Досмағанбетова, А.Ерғалиева,  Жалағаш 
ауданы №201 орта мектебінің  химия пәнінің 
мұғалімі  Марал Ниетқұлова және өзге де 
ұстаздардың   сабақтары өте тартымды өтті. Қай 

ұстаз болмасын заманауи әдіс-тәсілдерді жетік 
меңгергендіктерін өткізілген сабақтарының ба-
рысында айқын көрсете білді. Оқушылардың 
да сабаққа белсенділік танытып қатысуы 
мұғалімдерді жігерлендіре түсті. 

Оқушыны тұлға ретінде қалыптастыруда 
жан-жақты ізденіспен сабақ өту жеткіліксіз. 
Сондықтан да қазіргі заманғы мұғалімдер 
ізденуші, зерттеуші, шығармашылықпен жұмыс 
істейтін жаңашыл болуы керек. Қазіргі кезеңде 
мұғалім-оқытудың жаңа технологияларын 
өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шы-
найы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық 
бөлігінің бірі деп есептеледі. 

Гүлназ ҚҰЛЫМБЕТОВА,
 №44 орта мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі.  
Сырдария ауданы.

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІС — 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІК НЕГІЗІ»


