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ПРЕЗИДЕНТ

АУЫЛ-АЙМАҚ

ҚАБЫЛДАУ

Үстіміздегі қой жылы Шиелі ауданының 
диқандары Сырдың төл дақылы – күріштің 
көлемін күрт өсірді. Былтырғы жылмен 
салыстырғанда 2 мың гектарға шарықтатып, 
10500 гектарға жеткізіп отыр. Ешқандай 
үгіт-насихатсыз, жалынып-жалбарынусыз, 
шарушылықтардың өз ынтасы бойынша, 
өздігінше. Бұл сонау кеңестік кездегі жоспар-
лы экономикалық көрсеткішінің араға ши-
рек ғасыр барып қайталануы. Оның басты 
себебі Қазақстан Үкіметінің қолдауына деген 
сенімінің нығаюына байланысты болса керек. 
Мемлекет күріштің әр гектарына тиісті тәртіп 
бойынша субсидия төлесе, сонымен қатар 
дақылды үстеп қоректендіру үшін минералды 
тыңайтқышты да жеткілікті қамтамасыз ете 
алады. Расында, егін көлемінің артуының ба-
сты себебі егінші қауымның дербес жұмысқа 
төселуімен қатар жылдағыдай емес, аяқсудың 
мол болатындығына сенім артқандығынан 
деп түсінген жөн болар. Өйткені, об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
іскерлік байланыстарды нығайтып, Шиелі 
ауданының бас сағасы тұсынан үрлемелі 
су тоспасы құрылысын ерте көктемнен же-
дел бастатқызды. Былтырғы жылы небәрі 
100 мың теңгесі ғана игерілген осы-
нау маңызы зор үрлемелі су тоспасының 
құрлысы «Қазсушар» РМК Қызылорда 
филиалының күшімен жедел жүргізіле бас-
тады. Сол мерзімнен бастап, аймақ басшы-
сы алып құрылыс басына екі рет келіп, нақты 
жағдаймен жете танысты. Тиянақты тапсыр-
малар берді.

– Үрлемелі су тоспасының жұмыстары 
екі ай ішінде өте қарқынды жүргізілді. Нақты 
уақытта жалпы жоспарланған жұмыстың 85 
пайызы орындалып отыр. Атап айтар болсақ, 
қазан шұңқыр жасау барысында  76 мың тек-
ше метр топырақ алынса, су жүретін айнал-
ма кіріс-шығыс каналдары да талапқа сай 
қазылды. Сонымен бірге, бетондау, скважи-
на қазу жұмыстары да өз дәрежесінде орын-
далды. Ауылшаруашылығы министрлігінің 
құзырындағы барлық қажетті техникалардың 

өңірімізге әкелініп, жұмыс жасауы біздегі 
құрылыстың жылдамдатылуына әрине игі 
әсерін тигізді,  – дейді осындағы учаске 
бастығының орынбасары Диқан Әубәкіров 
бізбен әңгімесінде.  

Алдыңғы жылы Жаңақорған ауданы 
осы игілікке қол жеткізгендігі бұқаралық 
ақпарат хабарларынан белгілі. Оның игілігін 
көру кезегі енді оңтүстіктегі екінші аудан 
Шиеліге тиесілі болмақ.  Жалпы сметалық 
құны 1 млрд. 600 млн теңге тұратын үрлемелі 
су тоспасының жұмысы бір ай көлемінде 
шаң беруі тиіс. Сонда диқан қауымының 
үміті ақталып, дария суы таяздана бастай-
тын шіліңгір шілдеде су тапшылығы болмай-
ды деп күтілуде. Жалпы егіншілер күріштен 
өзге дақылдарды да былтырғыдан молырақ 
жерге тастады. Олардың да көңілдегідей өнім 
беруіне аяқсудың мол болуы оң ықпалын 
тигізетіндігі анық. 

– Жұмыс барысына сай ауданымыздағы 
елді мекендерді жиі аралаймыз, сонда 
тұрғылықты халық саға басындағы үрлемелі 

су тоспасының жай-күйін жиірек сұрап, осы 
бастаманы дер кезінде жалғастырған аймақ 
басшысы Қырымбек Елеуұлына алғыстарын 
білдіріп жатады. Бұл ауызбірліктің, 
ынтымақтаса жұмыс атқара білудің белгісі 
деп түсінемін. Облыс әкімі жұмыс сапа-
рымен алыс ауылдарды да аралап, ондағы 
тұрғындардың өтініштеріне жиі назар ауда-
рады. Кей мәселелерді ат үстінде жүріп те 
шешіп беріп жатады. Соның – бірі осы өзіміз 
басында тұрған үрлемелі су тоспасының 
құрылысы. Міне, оның пайдасы көпке 
тигелі отыр, – дейді Шиелі аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы Мұқабай 
Мақаш бізбен әңгімесінде. 

Иә, суы молдың ісінде тапшылық болма-
уы тиіс. Көпшілік көптен күткен Шиелідегі 
үрлемелі су тоспасы қажетті ағын суды егіс 
алқабына жүйелі жіберіп отырса, өңін желге 
қақтырған егіншілер молшылыққа кенелеміз 
деп отыр. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

Өңір тұрғындарының діни сауатын арттыру, конфессияаралық 
татулықты нығайту және мемлекетіміздің дін саласындағы саяса-
тын жүзеге асыру мақсатында облыс әкімімен бекітілген іс-шара 
жоспарына сәйкес Қызылорда қаласы әкімдігінде «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік-конфессиялық қатынастар» 
тақы рыбында оқыту семинары болып өтті. Семинарды ашқан қала 
әкімінің орынбасары Жандос Базартай егемен елімізде өмір сүріп 
жатқан ұлттар мен ұлыстар татулығын насихаттай отырып, ке-
лешек ұрпаққа үлгі болуға тиіс екенімізді жеткізді. Қазақстанда  
әр алуан этномәдени және діни дәстүрлердің бірге жасасып келе 
жатқанын айта келе, оның қоғам тұрақтылығын нығайтуға қосып 
отырған үлесін атап өтті.

Облыстық дін мәселелерін зерттеу орталығының директоры 
Бақытжан Камалов өзара түсіністік пен татулықтың жолымен ғана 
үлкен жетістікке жетуге болатынына назар аударды. Өңіріміздегі 
бейбітшілік пен татулық аясында атқарылған жобалар мен іс-
шаралар жайлы біршама айтып өткен ол сонымен бірге Астанада 

өткен әлемдік дәстүрлі діндер лидерлерінің 5 съезінде көтерілген 
мәселелер жайында мағлұматтар берді.

Семинарда «Ақмешіт-Сырдария» орталық мешітінің найб-
имамы Бақыт Ұлжаев «Конфессияаралық татулықты сақтаудағы 
ислам дінінің орны» тақырыбында баяндама жасады. Ал 
дін мәселелерін зерттеу орталығының бас маманы Жеңісбек 
Дәрібаев Зайырлы мемлекеттегі конфессияаралық қатынастар» 
жөнінде кеңінен таратып айтты. Шығып сөйлеушілер өз 
сөздерінде конфессияаралық және ұлтаралық қарым-қатынастың 
маңыздылығын жеткізе отырып, мемлекеттің оны жетілдірудегі 
жұмыстарының қоғам үшін өзекті де маңызды екендігіне баса на-
зар аударды. 

Шара қорытындысында қатысушылар тарапынан сауалдар 
қойылып, оларға толыққынды жауаптар берілді. Біршама ойлар ай-
тылып, пікірлер ортаға салынды.

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

ҮРЛЕМЕЛІ СУ ТОСПАСЫНА 
ҮЛКЕН ҮМІТ АРТАДЫ

ҰБТ: АЛҒАШҚЫ БЕСТІК АЛЫНДЫ!
АЛДАҒЫ МЕЖЕ БҰДАН ДА ЖОҒАРЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалық етуімен 

ҰБТ-ның қорытындысына арналған 
жиын болып өтті. Онда тест нәтижесі 

талқыланып, биылғы жылы жет-
кен жетістіктер сөз етілді. Сондай-ақ, 
оқушыларға сапалы білім беріп, 2015 
жылғы ҰБТ қорытындысы бойынша 

жоғары көрсеткішке ие болған және 
сынақты ұйымдастыру мен өткізу 
барысында белсенділік танытқан 

бірқатар қызметкерлер марапатталды.

– Биылғы жыл білім саласы үшін 
нәтижелі болды. Мектеп бітіруші түлектер 
Ұлттық бірыңғай тестілеу барысында өз 
білімдерінің жоғары екендіктерін дәлелдеді. 
Тест нәтижесінде орташа көрсеткіш 81,7 
балл болып, аймағымыз республика бой-
ынша 13-орыннан 5-орынға көтерілді. Оған 
қоса биылғы «Алтын белгі» белгісіне үміткер 
231 бітірушінің 139-ы өз білімдерін қорғап, 
үмітімізді ақтады. Бұл – соңғы үш жылдағы 
жүйелі жұмысымыздың жемісі. Сонымен 
қатар, білім мекемелері басшылығының, 
қалалық, аудандық білім бөлімдері мен 
облыстық білім басқармасы тарапынан 
ұйымдастыру жұмыстарының дұрыс жолға 
қойылғандығынан деп білемін, - деген аймақ 
басшысы алдағы жылы  ҰБТ көрсеткішін 
жақсарта түсу керектігін баса айтты.

Мұнан соң облыстық білім 
басқарамасының басшысы Бақытжан Сай-
лыбаев сөз алып, білім сынағы кезіндегі 
дайындық барысы мен атқарылған жұмыстар 
турасында хабарлама жасады. Оның айту-
ынша, 2-6 маусым аралығында өткен сынақ 
кезінде облыс бойынша 9 тестілеу пункті 
жұмыс жасаса, биылғы жылы Жалағаш ауданы 
орталығында да көптен шешімін таппай кел-
ген ҰБТ ӨП ашылып, өз жұмысын бастаған. 
Сонымен бірге үстіміздегі жылы аймақ бой-
ынша мектеп бітіруші 6452 оқушының 4165-і 
тест тапсырып, 2287-сі мемлекеттік емтихан 
формасында аттестаттаудан өткен көрінеді. 
Бұдан бөлек, халықаралық ғылыми жоба кон-
курсына қатысушы 58 оқушы ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің бұйрығы негізінде 
сынақтан босатылған. Бұлар мемлекеттік 
қорытынды емтиханының бағалары бой-
ынша берілген сертификаттардың негізінде 
мемлекеттік білім беру грантын иелену үшін 
конкурсқа қатысатын болады. 

Ал аудандар арасындағы ҰБТ нәтижесін 
айтар болсақ, көш басында 83,5 пайыз балдық 
нәтижемен Жалағаш ауданы тұр. Бұл аудан-
да 10 оқушы «Алтын белгі» иегері атанған. 
Екінші орынды 83,14 балдық көрсеткішпен 
Қармақшы ауданының мектеп бітіруші 
түлектері иемденуде. Үштікті 82,2 балмен 
Қазалы ауданының оқушылары тұйықтайды. 
Айта кетерлігі, бұл ауданда «Алтын белгіге» 
үміткер 24 оқушының 21-і өз білім деңгейлерін 
дәлелдеп шыққан. Мұнан кейінгі орындар-
да Жаңақорған, Арал аудандары, Қызылорда 
қаласы мен Сырдария, Шиелі аудандары тұр. 

Жалпы биылғы мектеп бітірген 6452 
түлектің 3931-і, яғни, 61 пайызы еліміздің 

ЖОО-да мемлекеттік білім грантын иелену 
үшін конкурсқа қатыса алады немесе ақылы 
негізде білім алатын болады. Ағымдағы 
өткен сынақтың тағы бір жетістігі ең жоғарғы 
123 балды Жалағаш ауданындағы №202 
орта мектептің оқушысы, «Алтын белгі» 
иегері Мархаббат Шайхиева мен Қызылорда 
қаласындағы №136 мектеп-лицейдің түлегі 
Аружан Мәдеш иемденген. Сондай-ақ, биыл 
653 бітіруші түлек 100-ден жоғары балл алған.

− Биылғы жылғы ҰБТ көрсеткішінің 
жоғары болуы кездейсоқтық емес. Бұл 
соңғы жылдардағы мақсатты түрде 
жүргізілген жүйелі жұмыстың нәтижесі. 
Сынақ қорытындысының барлық аудандар-
да да біркелкі жоғарылауы осының дәлелі. 
Десе де, кез келген жұмыстың жетістігімен 
қатар кемшілігі болатынын ескерсек, ҰБТ 
негізінде 292 оқушы шекті балдан өтпеді. 
Ең төменгі көрсеткіш көрсеткен мектеп-
тер мен жекелеген пәндерден «2» алған және 

бейіндік пәндерден қажетті 7 балды жинай 
алмаған оқушылар да бар. Бұл көрсеткіштер 
алдағы уақыттағы жұмысымыздың негізгі 
бағытын анықтап отыр, - деп облыстық білім 
басқарамасының басшысы Б.Сайлыбаев өз 
сөзін қорытындылады.

Қалай десек те, биыл мектеп бітіруші 
түлектер жақсы көрсеткішке қол жеткізді.  Де-
генмен, әлі де жұмыстар жасалу керектігін 
нықтаған облыс әкімі қолдарына аттестатта-
рын алған түлектеріміздің енді өз құжаттарын 
ЖОО мен колледждерге тапсыратындығын 
айтып, оларға сәттілік тіледі. Шара соңы ма-
рапаттау рәсіміне ұласты, яғни, ҰБТ бары-
сында өз міндеттерін үлкен жауапкершілікпен 
атқара білген бірқатар қызметкерлерге об-
лыс әкімінің «Құрмет» грамотасы мен «Алғыс 
хаты» табысталды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА ҰЙЫМЫНА 
КІРУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЛІССӨЗДЕРДІҢ 

АЯҚТАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА
ҮНДЕУІ

Құрметті қазақстандықтар!
 Еліміз аса маңызды тағы бір тарихи оқиға қарсаңында тұр. Біз 

Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздерді табы-
сты аяқтадық.

Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу біздің экономика-
мызды жаңа көкжиектерге бастайды. Кәсіпорындарымыздың ше-
тел нарықтарына шығуын қамтамасыз етеді. Ал тұтынушылар 
үшін тауарлар мен қызметтердің кең ауқымына таңдау жасауға 
жол ашады.

Бүгінде сауда-саттығымыздың 90 проценті Дүниежүзілік сауда 
ұйымына мүше елдерге тиесілі. Қазақстан шетелдік инвесторлар 
мен серіктестер үшін бұрынғыдан да тартымды бола түседі. Жаңа 
өндірістер мен жұмыс орындарын ашуға мүмкіндіктер туады. Біз 
бұл нәтижеге жету үшін 19 жыл табанды түрде жұмыс жүргіздік, 
келіссөздер оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің үкімет және са-
рапшыларымыз елімізге тиімді шарттарға қол жеткізу үшін тал-
май еңбек етті. Біз Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық 
экономикалық одақтың талаптарын ұштастыра алдық. Бұл ретте 
ұлттық мүдделерімізді де қорғай білдік.

ДСҰ-ға мүше болу – күллі Қазақстанның жеңісі. Бұл – 
еліміздің жаһандық экономиканың бөлінбес бөлшегі ретінде 
мойындалуының айғағы. Ұйым мүшелігіне Бес халықтық ре-
форманы іске асыруға кіріскен кезеңде қадам басуымыздың 
символдық мәні бар.

Біз жаһандық нарық шарттарына сай болу үшін үлкен 
дайындықтан өттік. Отандық өндірушілерге қолдау көрсетіп, биз-
нес үшін қолайлы жағдайлар жасадық. Бірыңғай кедендік және 
экономикалық кеңістікте шыңдалдық. Алдымызда әлі де ауқымды 
жұмыстар күтіп тұр. Бәсеке күшейеді. Оған дайын болуымыз ке-
рек. Себебі, шетелден келетін тауарларға біз шекарамызды аша-
мыз, тауар Қазақстанға көптеп келетін болады. Сапасы жоғары 
болса, бағасы төмендеу болса, ол тауарларды халық тұтынып, 
біздің тауар өндіретін кәсіпорындар жұмысының тоқтап қалу 
қаупі бар. Барлық бизнесмендерге менің талайдан бері айтып келе 
жатқаным сондықтан: бәсекеге сай болу керек.

ДСҰ беретін артықшылықтарды пайдалана білетінімізді 
дәлелдеу қажет болады. Бұл Қазақстанның қолынан келеді және 
біз әлемнің озық елдері қатарынан лайықты орын аламыз деп 
кәміл сенемін.

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «23 
мау      сым – Қазақстан полициясы күні» мерекесіне 
орай ішкі істер органдарының бір топ ардагерлерін 
қабылдап,  мерекемен құттықтады. 
–    Сіздер саналы ғұмырларыңызды еліміздің ты-

ныш  тығына, қылмыспен күресуге арнадыңыздар. Об-
лысымыздың өсіп-өркендеуіне, әлеуметтік тұрақ тылығына 
үлкен үлес қостыңыздар. Қазірдің өзінде еңбек дема-
лысында жүргендеріңізге қарамастан, әртүрлі шаралар-
да қолдан келген көмектеріңізді көрсетудесіздер. Әсіресе, 
қоғамдық өмірге белсене қатысып, өскелең ұрпаққа тәлім-

тәрбиелеріңізді беріп келе жатырсыздар. Сол үшін сіздерге 
үлкен ризашылығымды білдіремін, – деді аймақ басшы-
сы. Кездесу барысында Қырымбек Елеуұлы ішкі істер 
органдарының бір топ ардагерін  Қызылорда облысының 
«Құрмет грамотасы» және «Алғыс хатымен»  марапаттап, 
сый-құрмет көрсетті. 

Қазіргі таңда қоғамдық тәртіптің сақталуы жолында 
ұзақ жылдар мінсіз қызмет атқарып, облыстың ішкі істер са-
ласынан құрметті еңбек демалысына шыққан 1436 ардагер 
бар екен. Сала ардагерлері кеңесінің төрағасы Мылтықбай 
Пейісов көрсетілген құрметке ризашылығын білдірді. 

Айта кетейік, соңғы екі жылда ішкі істер департаментінің 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға жергілікті 
бюджеттен бөлінген қаражаттың көлемі 6 есеге өскен. 
Қаржы тапшылығына қарамастан, ішкі істер органдарының 
материалдық-техникалық базасын арттыруға биылдың 
өзінде 1 млрд теңге қаржы бөлініпті. Өткен жылы депар-
таментке арнайы жабдықталған 100 «УАЗ» автокөлігі 
беріліп, облыс орталығындағы барлық учаскелік пункттер 
қызметтік көлікпен 100 пайыз қамтамасыз етілді. Сондай-
ақ, құқық бұзушылықтың алдын алуды күшейту мақсатында 
көшелерде қосымша бейнебақылау камералары орнаты-
лып, тек қана Қызылорда қаласының өзінде бейнебақылау 
камераларының саны 243-ке жетті.  Соңғы 5 айда қоғамдық 
орындарда жасалған қылмыстар 4,7 пайызға, ал көшелерде 
жасалған қылмыстар 2,1 пайызға кеміді. Күн өткен сайын 
қылмыстың алдын алу мәселесіне тұрақты көңіл бөлініп 
келеді. Содан да болар, Қазақстан Республикасының Ішкі 
істер министрлігі Қызылорда облысын еліміздегі ең қауіпсіз 
аймақ деп таныды. 

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ӨМІРЛІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІ ӨНЕГЕ

ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ САҚТАУ БАҒЫТЫНДА

– Сыр елінде алғаш рет 
өткізілгелі отырған олимпиаданың 
маңызы зор. Себебі, бұл – ұлт бесігі 
саналатын қасиетті мекен, түркі 
халықтарының абызы, Қорқыт  ба-
бамыз жерленген топырақ. Ана 
тіліміздің тұғыры бекіген ме-
кен. Сондықтан да бұл шара біздің 
аймағымызда  өтетін болды. Барлық 
қатысушыларға сәттілік тілеймін. 
Атамекенге қош келдіңіздер! – деді 
облыс басшысы.

Одан әрі республикалық «Да-
рын» ғылыми-практикалық орта-
лығы директоры Шолпан Қирабева 
мен қазылар алқасының төрағасы, 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоға-
мының президенті Өмірзақ Айт-
байұлы сөз алып, шараның 
маңыз дылығына тоқталып, қаты-
сушыларға сәттілік тіледі. Және 
де олимпиаданың өтуіне қолдау 
көрсетіп отыр ған   облыс әкіміне 
алғыс білдірді. 

Шара ҚР Білім және ғылым министрлігі мен республи-
калық «Дарын» ғылыми-практикалық орта лығының 
ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп келеді. 
Өткен жылы Ақтау қаласында өткізілген олимпиада биыл 
Сырда жалғасып жатыр. Байқау нәтижесінде шетелдегі 
қандас бауырларымыз еліміздің жоғары оқу орындарына 

грант жеңіп алады. Мәселен, осы кезге дейін өткен  олим-
пиада нәтижесінде  100-ден астам қандастарымыз отанын-
да білім алып, жұмысқа орналасып, білікті маман атанған. 
Елімізде оларға барлық жағдай  жасалады.  Биыл байқауда 
Иран, Өзбекстан, Түркіменстан, Ресей, Қытай және 
Моңғолиядан келген қатысушылар бақ сынасатын болады.

 
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

АТАМЕКЕНДЕ
АНА ТІЛІН 
ҰЛЫҚТАДЫ

Кеше А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде 
«Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім» атты шетелдегі 
қазақ диаспорасы балалары қатысқан қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінен халықаралық олимпиаданың ашылу салтанаты болып 
өтті. Шараны облыс әкімі Қырымбек Көшербаев ашты.
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ҚОҒАМ

... Қонақүйдің шағын 
дәлізіндегі суреттерге еріксіз 

көзім түсті. Шынында да 
қызық екен, мынау Арал теңізі 
стансасының вокзал ғимараты. 

Бірінде 1910 жылғы, екіншісінде 
2014 жылғы көрінісі бейнеленіпті. 

Шамасы ғасыр басындағы орыс 
жиһанкезінің фотосуреті болу 

керек, оның аудан мұрағатынан 
алынғаны жөнінде сілтеме 

жасалыпты. Беріректе түсірілген 
суретте – Арал порты. Кеме 

палубасындағы жүздері жарқын 
теңізшілер. Таңғаларлығы, 

вокзал ғимаратында 100 
жыл өтсе де бірде-бір өзгеріс 

нышанын байқамайсыз. Қалай 
болғанда да бүгінде халық 

игілігіне қызмет жасап жатқан 
теміржол ғимараты мемлекеттің 
қорғауындағы нысан. Суреттегі 

жансыз бейнелер сияқты бұл 
ғимарат та ендігі жерде біздің 

тарихымыз. Ал тарих айрықша 
қадір тұтып, қастерлеуді 

қажетсінеді, себебі кешегісіз 
бүгінді салыстыру, електен 
өткізу, елестету мүмкін бе?

Сыртқа шықтым. Күн айналып 
жерге түскендей. Ілгері басқан 
қадамыңды кері тартып тұратын 
маусымның ыстығы алқынып-ақ 
тұр. Ой шырмауынан арылмаған 
күйі аудан әкімдігінің ғимаратына 
беттедім. Жас болса да атқарушы 
биліктің бірқатар сатыларынан 
өткен аудан әкімі Абзал Мұхимов 
билік тізгінін алғаннан бері өзі 
бастамасы болған тірліктердің 
жал пы нобайынан хабардар етті. 
Та биғатынан елгезектігімен, кіші-
пейілдігімен ерекшеленетін ол осы 
жолы да әдептілігінен жаңылмады. 
Өзінен бұрын ауданға басшылық 
жасаған Мархабат Жайымбетовтың 
атқарған іргелі істерін, бүгінгі 
облыс басшысы тарапынан жаса лып 
жатқан қамқорлықты да наза рынан 
қағыс қалдырмады.

А.Мұхимовтың атап көрсет-
кеніндей, аудан дамуының  басым-
дықтары  Мемлекет басшысының 
«Нұрлы  жол – болашаққа бастар  
жол» атты Жолдауына сәйкес 
айқындалды.  Өңірде атқарылып  
жатқан  жұмыстар негізінен әлеу-
меттік  саланы  дамытуға,  әлеу-
меттік  міндеттемелерді  уақытылы  
орындауға  және  жаңа  жұмыс  
орын дарын  құруға,   экономиканы  
әрта раптандыруға   бағытталған  ба-
сымды  жобаларды  іске  асыруға,  
ин фрақұрылымдарды  дамытуға ба-
ғытталып отыр.    

2013-2015 жылдар ауданның 
даму  тарихында  жаңа  жобалардың  
бастау  алуымен  ерекшеленеді. 
Ауданда  іске  асырып  жатқан  ірі 
көлемдегі  жобалар  – «Сырдария  
өзенінің  арнасын  реттеу  және  Арал  
теңізінің солтүстік бөлігін  сақтау» 
жобасы,  «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» халықаралық транзиттік 
көлік дәлізінің құрылысы,  «Жез-
қаз ған-Сексеуіл» шойын жол құ-
рылысы, «Бозой - Шымкент» газ 
құбырын тарту жұмыстары қо-
лайлы инвестициялық ахуал қа лып-
тастырды.  2013 жылы негізгі қорға 
тартылған  инвестиция  көлемі 51 
млрд теңгені, 2014 жылы 24,2 млрд  
теңгені құрады. 

«Сырдария  өзенінің  арнасын  
реттеу  және  Арал  теңізінің сол-
түстік бөлігін  сақтау» жобасы бой-
ынша   құрылыстың бірінші кезеңі 
сәтті аяқталып,  Кіші  Арал  суға  
толуда. Кіші Аралдың суының 
тұздылығы азайып, оның байырғы 
кәсіптік маңызы бар балықтарының 
теңізде өсіп-өнуіне қолайлы жағ-
дай туғызды. 1990 жылдары тек 
қана балықтың екі ақ түрі болса, 
қазір 22 түрі ауланады. Бірнеше 
талқылаулардан кейін Арал  теңізін  
бір  деңгейлі  етіп  қалдыру  жөнінде  
шешім  қабылданды. Қазіргі  таңда  
жобаның  екінші  кезеңі  басталады  
деп  күтілуде. 

Аудан көлеміндегі ұзындығы  
213 шақырымды құрайтын күре 
жол – «Батыс Еуропа - Батыс Қы-
тай» халықаралық транзиттік кө-
лік дәлізінің құрылысы жүр гізіл-
ді. «Жезқазған-Сексеуіл» шойын 
жол құрылысы Қарақұм өңіріне  
жет кі зілді. Өткен жылы осы  құ-
ры  лыстың  ашылу салтанаты  бо-
лып, қа зіргі таңда ұзындығы 116 
ша қы рымды құрайтын жолдың 
бо йы нан  станса, темір жол бекет-
тері бой көтеріп, көптеген инфра-
құ рылымдар салынуда. Бұл  жол  
бойында өндіріс пен биз нес құ ры-
лымдарының дамуына қо лай лы 
жағ дай жасалуда. Ауданға  тар -
тылған  инвестицияның  ба сым  
бө лі       гін  құрайтын  «Бозой - Шым -
кент» газ құбырын тарту жұмыс-
тары толығымен  аяқталып, көптен  
бері  қордаланған  мәселе  шешімін  
тауып,  биылғы  жылы  Арал қа ла-
сын  газдандыру  жұмыстары  бас-
талды. 

Аудан әкімі осы орайда Мем-
лекет басшысының Арал өңіріне 
деген қамқорлығын ерекше тол-
қыныс сезімімен баяндады. Ал 
облыс әкімінің басым бағыт ұста-
нып отырған жобалары жергілікті 
атқарушы биліктің бақылауындағы 
өткір мәселелер қатарына жатады.

Ауданның өнеркәсіп кәсіп-
орын дарында 2013 жылы 5,8 млрд 
теңгенің, 2014  жылы  6,3  млрд  
теңгенің  өнімі  өндірілді. 2015  
жылдың  4  айында  2,1 млрд  тең-
генің  өнімі  өндірілді.

Мемлекеттік үдемелі индуст-
риялық-инновациялық даму  бағ-
дар ламасы  аясында  6 жоба іске  

асырылуда. Атап  айтқанда: ЖК 
«Жандәулетовтің» «Батыс Еуропа-
Батыс Қытай» халықаралық кө-
лік дәлізі бойында «В» катего-
риялы жол бойы  сервис  кешенін 
салу» жобасы, «Ақбай» шаруа қо-
жалығының «Тауарлы-сүт өндіру 
фермасы» жобасы, «Берекет» ша-
руа қожалығының «Ет  және ет 
өнімдерін өндіру,  тұшпара цехын 
салу» жобасы, «GF Producs» 
ЖШС-ның «Арал  қаласында құс 
фабрикасы өндірісін ұйымдастыру» 
жобасы, ЖК Ерғазиевтың «Арал 
қаласынан  көкөніс  қоймасын салу» 
жобасы, «Тоғыс-Аралотын» ЖШС-
ның  «Күй дірілген кірпіш өндірісі»  
жо басы, келешекте Арал халқының 
игілігіне қызмет жасайтын болады. 

Соңғы  кездері  ауданда  бұ рын-
нан қордаланып қалған мәсе лелер 
шешімін табуда. Атап айт қанда, 
аудан орталығындағы  көп   тен 
бері тоқтап тұрған би дай  өңдеп, 
ұн  шығаратын элева тор  инвестор 
тар тылып,  іске  қо сыл ды. Бұл  
элеватордың  қуат ты лығы тәулігіне 
180 тн бидай  тар тып, одан 150  тонна 
ұн  шы ға руға мүмкіндігі бар. Қазіргі  
таң да «Ранар» ЖШС «Аралым» 
ұнын және мал азығындық жемін 
сатылымға шығаруда. Алда ғы 
уақыт та экономиканы әрта рап-
тан дыру мақсатында осы кәсіп-
орын базасында 10 ірі жобаны  
іске  асыру  көзделуде. Олар – 
нан  зауыты, кондитерлік өнімдер  
зауыты, құрама  жем  зауыты,  астық  
қамбасы, ұн   тарту  комбинаты,  
жарма  тарту комбинаты,  макарон  
зауыты,  жылыжай  салу жобасы, 
мәйекті  гидропон тәсілі  арқылы 
жасыл  жем  өндіру  және  өсіру  ке-
шені және көкөніс сақтау қоймасын  
салу жобалары болып табылады.

Аталған  жобалар  Арал  қала-
сын да  салынып  жатқан индуст-
риялық  аймаққа  орналасты ры ла-
ды. «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында ин дуст-
риялық аймақ құру үшін қа ланың 
солтүстік-шығыс беті нен 10 га жер 
бөлінді. Арал  қала сының  солтүстік-
шығыс  бет кей інде  кәсіпкерлік мақ -
саттағы өнді рістік аймақтың ин   же-
нерлік  ин фрақұрылымының құры -
лысына 210,4 млн  теңге бөлінді. 

Сондай ақ, химия  өнеркәсібін  
дамыту  мақсатында  Жақсықылыш  
кентінде каустикалық және  каль-
ции қосылған  сода  өндіру  зауытын  
ашу көзделіп отыр. Қазіргі таңда  
зауыттың   техникалық  эконо мика-
лық  негіздемесі  әзірленуде.

Ендігі кезекте әңгімеміз Арал 
өңірінің туризм бағытындағы жо -
ба ларға ауысты. Туризм бағы-
тында «Қамыстыбас-Арал» дема-
лыс ай мағын құру жұмыстары жа-
салуда. Осы орайда, «Саутс Ойл» 
компаниясы 20 гектар жерге 100 
орындық «Қамбаш» ба  лаларды сау-
ықтыру және  қо сым ша білім беру 
орталығын салып, пайдалануға 
бер ді. 2014 жылы демалыс  алаңы-
ның  сыртқы  инженерлік  же лі-
ле рін  жүргізуге облыстық  бюд-
жеттен 374,4 млн теңге қаржы  қа -

ралды. Туризмді  дамытудың  тағы  
бір  жолы – «Батыс Еуропа-Батыс  
Қытай» көлік дәлізінің Арал ау-
данына тиесілі 1240, 1338 жол 
бөлігінде сервистік  нысандар  салу  
көзделуде. 

Аудан экономикасын  қалып-
тас тырудағы  өз  үлесі  бар,  ха-
лық   тың басты тіршілік көзі – мал 
шаруашылығы саласында мал дың 
генофондын сақтай  отырып, мал 
басы мен одан  алынатын өнім-
дердің елеулі өсуі  көңілге  қуаныш 
ұялатады. Ауыл шаруашылығының  
жалпы өнімі 2013 жылы 3,2  млрд  
теңгені құраса, 2014 жылы 3,7 млрд  
теңге болып, нақты  көлем  индексі 
102,3 пайызды құрап, аудан Қы зыл-
орда  қаласы  мен  басқа  аудандар  
ішінен  бірінші  орынға  шықты.

Елімізде бүгінде бір ғана шикі-
зат секторының  шеңберімен  шек-
теліп  қалмай,  өңдеу өнеркәсібін  
дамытуға  бағыт  алған  кезеңде кә -
сіппен  айналысам  деушілерге бар -
лық  мүмкіндіктер  жасалған. Қар -
жылық, ақпараттық-кеңестік  қол-
дау  жұмыстары  жолға  қойылды. 
Мал  өнімдерін,  балық өнімдерін 
өңдеу, ұқсату, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өңдеу,  сақтау,  өткізуді 
жолға  қоюда аудан  мүмкіндіктері  
жеткілікті. Жүнді түтіп,  иіріп,  
тоқу, тігін  цехтарын ашу, тері  өң-
деу, сүт  және  сүт  өнімдерін  өңдеу,  
жергілікті қымыз,  шұбат  өнімдерін  
ыдысқа  құйып  сату жұмыстары 

қолға  алынуда.
Ауданда  түлікті  асылданды ру-

дың  бірнеше  бағыты  бойынша  8  
шаруашылық  жұмыс  жасап жа тыр. 

Кезінде  аудан  экономикасының  
негізгі  тірегі  болған өңдеуші өнер-
кәсіп салаларын  қайта  қалпына  
келтіріп, импорт алмастыратын 
және  бәсекеге  қабілетті өнімдерін 
өндіру мақсатында ауданда  Балық  
консорциумы  құрылды. Бүгінде 
Арал  ауданында  балық өсіру  мен  
аулау  кәсібі ғана  емес,  сонымен  
қатар  сол  өнімді  өңдеу де  жақсы 
жолға  қойылған.  Өңірде  заманауи  
тұрғыда  салынған  балық  өңдейтін 
4 зауытта 300-ден  астам  адам  
жұмыспен  қамтылып  отыр. 2013  
жылы 5161 тонна  балық  ауланып, 
1121  тонна  балық  өңделсе,  2014  
жылы 5792  тонна  балық  ауланып, 
2547 тоннасы өңделді. Яғни, 
өңделген  балық 2,6  есеге  артты.  

Аудан әкімі өңірдің болашағына 
қатысты бірқатар ойларымен бө-
лісті. Шындығын айтқанда, елдің 
көсегесін көтеретін, оның игілігі 
мен молшылығын жасайтын сол 
елдің азаматтары емес пе?! Ал елде 
мұндай атпал азаматтар көптеп 
саналады. Жеке кәсіп те, мемлекеттік 
бағдарламалар ая сындағы тірліктер 
де олардың қолдауымен жүзеге 
асырылуда. Мемлекеттік “Ақбұлақ” 
бағдар ла масы шеңберінде соңғы 
үш жыл дың ішінде 8 елді мекен ор-
талықтандырылған ауызсу жүйе сіне 
қосылды. Тұрғын үйлер салы нуда, 
жол инфрақұрылымы жа ңаруда.

Ауданға іссапар барысында 
байқағанымыз, Арал қаласының 
орталығы жаңа көрікке ие болыпты. 
Көшелер кеңейтілді, ықшам  ау дан-
дар, теміржол вокзалының төңі регі 
абаттандырылды. Аудан орта лы-
ғында жаңа үлгідегі аялдамалар 
салынды, бірнеше бағдаршам, кө-
шелерге түнгі жарық шамдары ор-
натылды. Бұл, қалай айтқанда да, 
жаңа уақыт талабының нышаны, 
аудан экономикасының серпінді 
дамуының жемісі. Өңірге арнайы 
жасалған іссапардан бізде қанағат 
сезімімен оралдық.

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ,
“Сыр бойының”
арнаулы тілшісі.

Арал ауданы.

ИГІЛІККЕ 
БАСТАЙТЫН 
БАСТАМАЛАР

Елбасы 2013 жылы өз 
Жарлығымен мемлекеттік 

қызметшілердің кәсіби мерекесін 
бекітті. Бұл шешім мемлекеттік 

қызметтің, сондай-ақ, әрбір 
мемлекеттік қызметшінің 

имиджін көтеруге бағытталған 
және біздің еліміз үшін басқару 

мен мемлекеттік билік органда-
ры мәнділігінің тағы бір дәлелі 

болып табылады.

Тәуелсіздік жылдары Қазақ-
станда халықаралық сарапшы-
лар мойындаған мүмкіндігінше 
тиімді мемлекеттік қызмет моделі 
қалыптасты. Мемлекеттік қызметте 
кадрларды тәрбиелеуге негіз бо-
латын бірқатар әкімшілік рефор-
малар жүзеге асырылды. Елімізде 
посткеңестік кеңістікте тұңғыш 
рет азаматтарға конституциялық 
құқығын жүзеге асыру мүмкіндігін 
беріп, ашық конкурс арқылы 
қызметке іріктеу енгізілді. ТМД 
елдерінің арасында бірінші бо-
лып мемлекеттік қызметкерлер са-
яси және әкімшілік деп бөлініп, 

олардың құқықтары заңмен қорғала 
бастады. Мұның бәрі мемлекеттік 
қызметті кәсібилендіру жолындағы 
маңызды қадам болды.

Қазіргі таңда заман үдерісі 
бізге жаңа міндеттер жүктеді. 
Елбасы мемлекеттік қызметті 
кәсібилендіруді жаңа биікке кө-
теруді межеледі. Реформалар ая-
сында ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі және оның 
аумақтық бөлімшелері құрылды. 
Біздің алдымызда халық пен мем-
лекетке қызмет етуді басты парызы 
санайтын заманауи, кәсіби, шағын 
мемлекеттік аппаратты құру, яғни, 
меритократия қағидаты негізінде 
барлық азаматтарға өз қабілеттерін 
жүзеге асыру үшін бірдей 
мүмкіндіктер берілетін, сыбайлас 
жемқорлықсыз әділ қазақстандық 
қоғамның түпбейнесіне айнала-
тын мемлекеттік қызмет құру 
міндеттері тұр. Сондықтан, 
мемлекеттік қызметшілер үшін 
басты құндылықтар – адалдық, 
әділеттілік және жемқорлыққа жол 
бермеу қағидаларын ұстануымыз 
мемлекет, қоғам тарапынан 
қойылып жатқан талап. Себебі, 
мемлекеттік қызметшінің қызметке 
қабылдануы – мемлекет пен халық 
тарапынан білдірген үлкен сенім 
деп ұғынуымыз қажет. 

Уақыт өткен сайын мемлекеттік 
қызмет мәртебесі артып келеді. 
Мемлекеттік қызмет саласын-
да жұмыс істеуді қалайтын жа-
стар саны өсе түсуде. Мемле-
кет өз қызметшілерінің білімін 
көтеру мен мансаптық өсуіне мән 
беріп, мол мүмкіншіліктер жасап 
отыр. Сол себепті, мемлекеттік 
қызметкердің кәсіби деңгейі 
әрмен қарай жоғарылап, бұл сала-
да қызмет ету жұртшылық тарапы-

нан жоғары сұранысқа ие болуда. 
Қазіргі таңда облысымызда соңғы 
мәліметтер бойынша төрт мыңға 
тарта мемлекеттік қызметшілер 
болса, оның жетеуі – саяси, он төрті  
– «А» корпусының, қалғаны «Б» 
корпусының қызметкерлері. 

Ел экономикасы мен қоғам 
жаңаруының мақсаттары мем-
ле кеттік қызмет үлгісінің жетіл-
дірілуімен қатар жүрген жағдайда 
ғана үлкен табыстар болатындығы 
тарих айғағы. Мемлекет бас-
шысы өзінің «Нұрлы жол» атты 
бағдарламасында осы мәселеге 
ерекше тоқталып, жаңа идеялар 
мен инновациялар тудыратын ғана 
емес, сол идеяларды енгізу мен та-
рату бойынша басты рөл атқаратын  
заманауи басқарушылар корпу-
сын қалыптастыру, кәсіби элита-
ны біріктіріп, «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында айқындалған 
мақсаттарға жетуге жұмылдыру 
қажеттігін айқындап берді. Осы 
мақсаттарға жетуде бірқатар 
жаңа тәсіл, бағдарламалар  
қарастырылуда. Мемлекеттік 
қызметшілерді жұмысқа қабылдау 
кезінде үміткерді бағалаудың 
балдық жүйесі секілді жаңа, тиімді 
тәсілмен әңгімелесу енгізілуде. 
Меритократия тұжырымына 
сай, мемлекеттік қызметшінің 
өз қызметіндегі жетістігі, 
біліктілігіне байланысты қызметте 
жоғарылату үрдісі жалғасуда. 
Сонымен бірге, олардың күш-
қарымын арттыруда мамандарға 
шет елдерде тәжірибеден өтуге, 
тәлімгерлік жасауға және ар-
найы бағдарламалар аясын-
да оқып, білімін жетілдіруге мол 
мүмкіндіктер жасалынбақ. Сондай-
ақ ағымдағы жылы мемлекеттік 
органдардың кадрлық қызметін 
автоматтандыру, халықаралық 

тә жірибеге сәйкес мемлекеттік 
қызмет персоналын басқару 
қызметі – «Е-қызмет» ақпараттық 
жүйесі  іске қосылуда. «Е-қызмет» 
жүйесі мемлекеттік органдардың 
кадрлық саясатына меритократия 
принципін сәтті енгізудің маңызды 
факторы болмақ.

Сөз соңында, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Бiз өзiмiздiң халықтың 
қызметшiсi екенiмiздi ұмытпайық. 
Мансапқорлық көрсетпей, халыққа 
жақын, әр iсте әдiл болып, қолдан 
келгенше түсiнiп, дұрыс жау-
ап берiп, шығарып салу — пары-
зымыз» деген сөзi, бүгінгі күні 
мемлекеттік қызметшілерге үлкен 
міндеттер жүктеп отырғындығын 
айтып өткім келеді. Мемлекеттік 
қызметшінің жұмысы терең 
білімділік пен іскерлікті ғана емес, 
үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Адам құндылығына қызмет ету 
қашанда мерейлі мәртебе.

Құрметті әріптестер, айма-
ғымыздың мемлекеттік қыз мет-
шілері! Сіздерді кәсіби мере-
келеріңізбен шын жүректен 
құт   тықтаймын. Жұмыста табан-
ды лық, мақсатқа жетуде жігер-
лілік, шешімдер қабылдауда пара-
саттылық, барлық істерде кәсіби 
табыстар тілеймін. Сіздердің 
еңбектеріңіз әрдайым Қазақстанның 
және оның азаматтарының өсіп-
өркендеуі үшін табыс әкелсін. 

Мұрат ҚАРЫМСАҚОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет 

істері және 
сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл 
агенттігі Қызылорда

облысы бойынша 
департаментінің басшысы. 

Қазақстан ТМД елдері арасында 
жемқорлыққа қарсы неғұрлым мықты 

дамыған заңнамасы бар ел екендігі анық. 
Олардың қатарына 1998 жылғы «Сы-
байлас жемқорлықпен күрес туралы» 
Заңды, Жемқорлықпен күрестің 2006-

2010 жылдарға арналған бағдарламасын, 
салалық жемқорлыққа қарсы 2011-2015 

жылдарға арналған бағдарламаларды 
жатқызуға болады. 

Аталмыш заңнамалық актілердің мақсаты 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерін 
туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, 
анықтау, олардың жолын кесу және ашу, 
олардың зардаптарын жою, кінәлілерді жауапқа 
тарту арқылы мемлекеттік органдардың, 
мемлекеттік міндеттерді атқаратын лауазым-
ды және басқа адамдардың тиімді қызметін 
қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен бірге, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі 
принциптерін айқындап, сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты құқық бұзушылық түрлерін, сондай-

ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын 
белгілеу, мемлекеттік қызметшілердің мораль-
дық-адамгершілік бейнесіне іскерлік сапалары-
на қойылатын талаптарды арттыру болып табы-
лады. 

Елбасымыздың жыл сайынғы халыққа 
арнаған Жолдауларындағы басым бағыттарының 
бірі – ол сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерінің 
алдын алу, болдырмау екендігі белгілі.  Осы 
кезекте мемлекеттік органның, мемлекеттік 
қызметкердің жұмысы, іс-әрекеті – шындық, 
айқындық, ашықтық принциптеріне негізделуі 
қажет. Жемқорлықтың алдын алу мақсатында  
заңдылық  аясында үнемі және жүйелі түрде 
жұмыс жасауға міндеттіміз. 

 Бүгінде халыққа сапалы қызмет көрсету 
және жемқорлыққа жағдай туғызбау мақсатында 
барлық салық органдарында «Ақпарат қабылдау 
және өңдеу орталығы», «Салық төлемгерлерінің 
терминалдары»  қызмет атқарады. Онда жоғарғы 
салық органымен бекітілген тиісті құжаттарына 
сәйкес тәртіппен, салық төлемгерлеріне са-
палы қызмет көрсету көзделген. Бұл шара 
маманның халықпен тікелей қарым-қатынасын 
болдырмай, электронды, түрде ақпарат ал-
масуын қамтамасыз етеді, яғни жемқорлық 

құқық бұзушылыққа әкеліп соқтыруына 
мүмкіндік тудыратын жағдайға жол бермеудің 
бірден-бір жолы.  Осы тұрғыда көрсетіліп 
жатқан қызмет сапасына жүргізіліп отырған 
мониторингі де өз  нәтижесін беріп, қызмет 
сапасының жоғарылауына оң әсерін тигізіп 
отырғаны айқындалды және де жыл сайын 
оның оң нәтижесі жоғарылауда.  С о н ы м е н 
қатар, басқарманың ақпараттық стенділерінде 
қызметкерлердің құқыққа қарама-қайшы келетін 
іс-әрекеттері туралы ақпарат жолдауға бола-
тын электронды мекен-жайлар жөнінде мәлімет 
ілінген. Азаматтардың құқықтарын қорғау, 
салық органы қызметкерлерінің сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық, қызмет  этикасын 
бұзу  фактілерін анықтау мақсатында басқармада 
30-18-53 «сенім телефоны» жұмыс жасайды. 
Ақпарат қабылдау және өңдеу орталықтарында 
және «Салық төлеушілер терминалында» арыз-
шағым жәшіктері орналастырылған. Арыз-
шағым жәшігінің электронды мекен-жайы да 
қызмет етуде.  

  Салтанат  ЕРЖАНОВА, 
Қызылорда қаласы бойынша 

Мемлекеттік кірістер басқармасының
бөлім  басшысы.

ДІНАРАЛЫҚ ФОРУМҒА
ОҢ БАҒА БЕРІЛДІ

Халық арасында “Тоқыл-
дақ” аталып кеткен №615-616 
“Сексеуіл-Түркістан”, №617-618 
“Сексеуіл-Қы зылорда” және 
кері бағытқа қа  тынайтын жо-
лаушылар поез да  ры  ның басына 
соңғы кездері бұлт үйіріле баста-
ды. Оған  желеу жүргіншілердің 
аздығы көрінеді. Арқа төріндегі 
“Жолаушылар тасыма-
лы” акционерлік қоғамының 
басшылығы Астанадан алы-
ста жат қан ауылдардың жайын 
қайдан білсін? Заман жақсарды 
десек те, бар тірліктері тек темір 
жолға таңылып қалған елді ме-
кендер аз емес. Солар дың бірі 
– Арал ауданындағы Бекбау-
ыл ауылдық округі. Жақында 
редакциямызға аталған округ-
тен он бес тұрғын қол қойған 
хат келген еді. Аралдық 
ағайындардың мұңы мынадай.
Бекбауыл станциясы аудан бой-

ынша халқы көп шоғырланған 
ірі орталық. Көрші қоныс тепкен 
Құмбазар, Үкілісай, Сұлу Сырға 
сұғынып жатқан Ескіұра, Райым, 
Қызылжар елді мекендері тұрғындары 
осы станцияға маңдай тірейді. Өйткені 
автотрасса аталған ауылдардан елу 
шақырым алыста жатыр. Сонау кеңес 
заманынан бері темір жолмен біте 
қайнасып келген халық әбігерге түсуде. 
Аталған ауылдар ардагерлер кеңесінің 
төрағалары, бір топ Батыр аналар мен 
ауыл ақсақалдары, білім, энергетика, 

темір жол саласы майталмандарының 
құзырлы орындарға жолдаған хатта-
рынан әзірге үміт күтер жауап бола 
қоймапты.

“Қазақстан темір жолы” Ұлттық 
компаниясы” акционерлік қоғамының 
“Қызылорда жол бөлімшесі” фи-
лиалы директорының міндетін 
атқарушы Жолдыбай Сыздықовтан 
келген жауапта жоғарыдағы 
поездардың бұрынғы кестесінде 
қалғандығы көрсетілген. Бірақ жол 
бойындағы барлық вокзалдардағы 
кес теде күнара деп жазылған. Бұл 
мәселемен Ж.Сыздықовқа байланысқа 
шыққанымызда толық жауапты “Жо-
лаушылар тасымалы” акционерлік 
қоғамы Қызылорда филиалының ди-
ректоры Бекмұрат Спанов мырзадан 
алатындығымызды айтқан. Алайда 
аталған құрылымнан бірде-бір лауазым 
иесімен сөйлесе алмадық.

“Тоқылдақ” бұрын жолаушы-
ларды 4 вагонмен тасымалдап кел-
ген еді, енді 2 вагон ғана тіркеп жүр 
екен. Қызылорда теміржол бөлімшесі 
басшылығының айтуларына қарасақ, 
екі вагонға мінетін адам жоққа тән және 
жүргінші тығыздығы 15-17 пайыз-
дан аспайды деген уәжді алға тартады. 
Мекеменің вокзалдан арақашықтығы 
300 метр шамасында десек, жыл он 
екі айда онда не болып жатқанынан 
бейхабар болуы көңіл қынжылтады. 
Халықтың көптігінен жолаушы-
лар вагонға сыймай жатса, мұнда 
демалуға тіпті мүмкіндік жоқ. Орын 

тапшылығынан жолаушылар тікесінен 
тік тұрып  баратын көрінеді. Сөзіміз 
жалаң болмас үшін мына суретті са-
лып отырмыз. “Жығылған үстіне 
жұдырық” демекші, осынша халықтың 
аяқ артар жалғыз көлігінен айырғанын 
түсінбедік. Мүмкін қаражат жоқ деп 
сылтау айтар. Десек те, мау сым кезін 
де ескеру керек шығар. 

Дереккөздер арқылы алынған “Жо-
лаушылар тасымалы” акционерлік 
қоғамы Қызылорда филиалының 
ақпаратында аталған жолаушылар 
поезының былтырғы жылғы жоспа-
ры 95 пайызға орындалып, қазына 
қоржынына 12 млн 897 мың теңгенің 
орнына 12 млн 214 мың теңге түскен 
болса, биылғы жылдың бес айын-
да жоспар 102-108 пайыз аралығында 
орындалып отырған. Ал темір 
жол басшылығының мәліметі бұл 
көрсеткішке кереғар көрсетілген. Яғни, 
2014 жылғы жолаушылар тығыздығы 

37 пайыз, ал биылғы жыл басынан 15 
пайыз. Енді жаңылтпашқа сеніп көр.

Міне, жаз маусымы бастал-
ды. Оқушылар демалысқа шықты. 
Олардың арасынан талабы таудай 
өрендер өнер сайыстарына, спорттық 
жарыстарға қатысып, бақ сынай-
ды. Бұған каникулдағы студенттерді 
қосыңыз. Жаңа оқу жылына дайындық 
бас талады. Ата-аналар балаларын 
ертіп мектеп формасы, оқулықтар мен 
оқу құралдарын алады. Бұл тірлікте 
қатынас көлігі жалғыз “Тоқылдақ” 
болғандықтан тұрғындар қиналары 
анық.

Бізбен байланысқа шыққан Бекба-
уыл ауылдық округінің тұрғыны Рашит 
Қосановтан есітуімізше, бұл мәселеден 
құзырлы орындар хабардар екен. Ал 
әзірге тұрғындар тоқылдақтың қос 
вагонында тығылысып, осы аптап 
ыстықта әупірімдеп жол жүріп жатыр.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ТҮЙІНДІ ТҮЙТКІЛ

“ТОҚЫЛДАҚТЫҢ” ВАГОНЫ 
ТОЛҒАН АДАМ...

БҮГІН — МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ КҮНІ

ЕЛ СЕНІМІ – ЕҢ ҮЛКЕН МӘРТЕБЕ

ҚОҒАМДЫҚ ДЕРТТІҢ ЖОЛЫН КЕСЕДІ

Жуырда  «Сыр медиа»  ЖШС жанындағы Қызылорда облыстық  
коммуникациялар  орталығында  “Дін мәселелерін зерттеу 
орталығы” КММ директоры Бақытжан Камалов БАҚ өкілдерімен  
брифинг өткізді.  Брифингте Астана қаласында әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің бесінші съезд қорытындылары жай-
лы кеңінен айтылды.
Шара барысында сөз алған орталық директоры Бақытжан Кама-

лов Астанада өткен съездің маңыздылығына кеңінен тоқталды. Онда 
көтерілген мәселелер мен айтылған ұсыныс-пікірлер жайын қозғады. 
Және де журналистер тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Соны-

мен қатар әлемдік және дәстүрлі діндер лидерінің бесінші съезі аясындағы 
Діни лидерлері кеңесінің екінші отырысына қатысқандардың бірі Қорқыт 
Ата атындағы ҚМУ аға ғылыми қызметкерлері Бақтияр Оспанов шара 
жайында және алған әсерімен бөлісті. 

Елбасы Н.Назарбаев съезде діндер, халықтар  және мемлекеттер  
арасында татулық пен келісімнің аса маңыздылығы, діндердің өзара 
ықпалдастығы мен олардың жаһандық даму жолындағы рөлі тура-
лы баса айтты. Әлем тыныштығы жолында өткізіліп отырған форумның 
маңыздылығы зор болды.

Негізінен бесінші съезд жұмысына 40-тан астам мемлкеттен өкілдер 
қатысты. Съезд барысында олар өз ойларын білдіріп, пікір алмасты. Соны-
мен қатар, дінаралық форумға әлем елдерінің қызығушылығы жоғары бо-
лып, оң баға берілді. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.
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23 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ

«Отанға қызмет 
– абыройлы іс» 
дейді халқымыз. 
Кез келген тәуелсіз, 
демократиялық, 
зайырлы мемлекетте 
өзінің құқық қорғау 
жүйесінің болатыны 
айқын. Егемендігін 
жариялап, өзінің 
бағытын айқындап 
келе жатқан Қазақстан 
Республикасының 
да заңдық, құқықтық 
негізі қаланып, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен 1992 
жылы «Ішкі істер 
органдары туралы» 
Заң қабылданды. Ал 
2007 жылы маусымның 
5-і күні «23 маусым – 
Қазақстан полициясы 
күні» болып бекітілді. 

Осы уақыт ішінде қайта құ
рулар мен құрылымдық өз ге
рістерді бастан кешірген Қазақ
стан полициясы ел мүддесі үшін 
қызмет етіп келеді. Олар қо
ғамдық тәртіпті қалыптастыру, 
күн сайын адамдарға көмек 
қо лын созу, конституциялық 
құ  қығын қамтамасыз ету, қыл
мыс  пен күресіп, санын азайту, 
құ қық бұзушылықтарды болдыр
мау және әділдік орнату сынды 
міндеттерді басшылыққа алып, 
халықтың сеніміне сел кеу тү

сірмей, үмітін ақтау жо лын да 
аянбай еңбек етуде. Қай та құ
ру жылдарында да, ел тари хы
на елеулі өзгерістер әкел ген 
жаң  ғыру кезеңдерінде де ха
лық   тың қорғаушысы, билік тің 
қол   даушысы болған ішкі істер 
ор   гандары құқықтық, демо кра
тия лық, әлеуметтік мем лекет қа
лыптастыруға елеу лі үлес қосты.  
Әрқашан ел тыныш тығына, қау
іпсіздігіне қау іпқатер туындаған 
уақытта алғы шепке шығып, Отан 
алдын дағы, халық алдындағы 
мін  детін, парызын өтеп келді.

Мемлекет басшысы Н.Ә.На
зарбаев бір сөзінде «Полицейлер 
– бұл адамдардың құқығын және 
бостандығын қорғай отырып, 
қылмысқа қарсы күрес жүргізуде 
алдыңғы қатарда тұратын адам
дар», – деп атап көрсетсе, енді бір 
сөзінде «Ел азаматтары полиция 
қызметкерлерін өздерінің қор
ғау шысы ретінде танып, өз қау
іпсіздіктерін сезінуі тиіс», – деп 
қадап айтқан болатын. Бұл по
лиция қызметкерлеріне үл кен 
жауапкершілік пен адал дық
ты жүктеді. «Нұр Отан» пар
тия сының XVI съезін де Ел
ба   сымыз полиция қызметкер
ле   рінің халықтың өзіне деген 
се  німін арттыру үшін нақты 
мін  деттер жүктеп, дамуға, ілге
рілеуге жол ашатын нақты тап
сыр малар берсе, «Ұлт жоспары 
– 100 нақты қадам» атты ұлт тық 
жоспарында құқықтық жаң ғы
руға, ілгерілеуге әкелетін алды

мызда тұрған негізгі міндеттерді 
айқындады. Міне, осы тұрғыдан 
алып қарағанда құқық қорғау 
органдарының жауапкершілігі 
артып, міндет жүгі салмақтана 
түсті.

«Елу жылда – ел жаңа» 
демекші, сағат сайын елімізде 
түрлі өзгерістер болып, күннен 
күнге жаңа ашылулар орын 
алып жатыр. Адам санасы мен 
қажеттілігі, қоғам да, заман 
да өзгеруде. Қоғамға қайшы 
түсініктер пайда болып, қылмыс 
пен жанжал, ұрлық пен алаяқтық, 
қарақшылық пен тонау сияқты 
жат құбылыстар көрініс бере 
бастады. Белең алып бара жатқан 
нашақорлық пен маскүнемдік 
әсіресе, өскелең ұрпақтың келе
шегіне алаңдаған. Осындай қыл

мыс атаулымен күресіп, әділ дікті, 
заңдылықты, тәртіпті ор нату 
жолында күнтүн демей қыз мет 
етіп, халықтың, қоғамның қау
іп сіздігін қамтамасыз етуде по
лиция қызметкерлерінің лайық
ты үлестері бар екендігін айтпай 
кетуге болмайды. Олар мемлекет 
мүддесін биік қойып, қиналғанға 
медеу, жабыққанға демеу, әлсіз
дерге қорған бола білді. «Қазақ
стан Республикасына қызмет 
етемін» деген ұлы төрт сөзді әр 
уақытта қайталап, өмірлік ұраны, 
басты қағидалары етті.

Қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, қылмыстардың алдын алу 
мен жолын кесу барысында қыл
мыс пен күнбекүн, бетпебет 
кез десіп жанқиярлық танытқан, 
қо ға мымызда тыныштық пен 
қау іпсіздіктің қалыптасуына өз 
өмірін тәрк ете отырып, белін 
бекем буынып күрескен бау
ыр ларымыз да, қоғамдық тәр
тіпті күшейтіп, заңдылықты 
ны ғайтып, ішкі істер органдары 
жұ мысының жоғары деңгейге 
көтерілуіне ерен еңбектері сіңген 
атпал азаматтар да жетерлік. 
Отбасы тірлігін, ошақ қасы мін
деттерін екінші орынға ысырып, 
«Атаның баласы болма, адамның 
баласы бол» деген қанатты 
сөзді басшылыққа алып, халық 
сенімі жолында еңбек етіп келе 
жатырған апақарындастарымыз 
да баршылық. Алайда, бізге ай
тылған сындарға, міндерге қа
рамастан, барлығын бір мақсат, 

бір қызмет, бір арман біріктірді. 
Ол – халықтың сеніміне сел
кеу түсірмеу, еліміздің тыныш
ты ғын күзету, әрқашан қор
ған болу, құқықтарының 
мұ қал мауын басты назарда 
ұстау болып табылады. Иә, әр 
мамандық қадірлі, әр маман дық 
жауапты. Алайда, қоғам қауіп
сіздігі саласының, яғни поли
цейлер қызметінің өзіндік ерек
шеліктері, анығырақ айтқанда, 
жауапкершілігі мен қиындығы 
ерекше екендігі ешқандай талас 
тудырмасы қажет.

Елбасы ұсынған “Бес инсти
туттық реформа: 100 нақты қа
дам” кешенді бағдарламасы 
ая   сында біздің салаға үлкен 
мін   деттер жүктелген. «Нұрлы 
жол  мен» нұрлы болашаққа ба
ғыт алдық. Бұл үлкен баста
ма ла рымызда, ашық, демо кра
тиялық қоғамның ірге тасын 
қалау жолында қоғам тыныш ты
ғын күзетіп отырған бізге жүк
телер міндеттер зор екендігін 
жақ сы түсінеміз. Осы орайда, 
еге мендігіміз баянды болу 
үшін, еліміздің тыныштығы мен 
қауіпсіздігін қорғауға әр кез 
дайын екендігімізді тағы да ай
тып өткім келеді.

Сөзімнің соңында, осындай 
айтулы мереке қарсаңында, ішкі 
істер органдары ардагерлерін, 
полиция қызметкерлерін кәсі би 
мерекелерімен шын жүрек тен 
құттықтаймын! Қоғам қауіп
сіздігі жолындағы қажырлы 
ең бек теріңізге зор табыс, отба
сы  ларыңызға берекебірлік, елі
мізге өркендеу тілеймін.

Жанат СҮЛЕЙМЕНОВ,
Қызылорда облысы ішкі 

істер департаментінің 
бастығы, полиция полковнигі. 

ТЫНЫШТЫҚ КҮЗЕТІНДЕГІ 
ТЫНЫМСЫЗ ЕҢБЕК Облыстың еңбек саласындағы бақылау 

басқармасында өткен басқосу “Еңбек қауіп
сіз дігі және еңбекті қорғау” тақырыбына ар
налды.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша баян
дама жасаған басқарма басшысының орын
басары Өтеп Хасановтың айтуынша, Елбасы 
Жолдауындағы басты бағыттардың бірі 
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау сала
сына ерекше көңіл бөлініп, Үкімет тарапынан 
нақты шаралар қолға алынуда. Айталық, 
20142020 жылдарға арналған тұжырымдама 
өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын 
алу, өндірістік қызметпен байланысты қауіп
қатерлерді азайтуға бағытталған. Бұл жұмыс 
берушілер мен жұмысшылардың құқығын 
қорғау, сондайақ олардың қауіпсіздігін сақ
таудың бірденбір кепілі болмақ.

Қызметкерлердің денсаулық жағдайын 
және кәсіби қызметіне ықпалын жанжақты 
талдау санитарлықэпидемиологиялық қыз
мет тің басты мақсаты десек, кәсіптік ауру
лардың алдын алу жүйесі жеткілікті дамымауы 
жұмысшылар мен олардың отбасына ғана 
емес, сонымен қатар қоғамға да кері әсер 
етеді. Кәсіптік аурудың алдын алу оны емдеу 
мен оңалтуға қарағанда анағұрлым арзанға 
түседі екен. Сол себепті әрбір жұмыс беруші 
аталған ауруға жол бермейтін нақты шаралар 
қолдануы қажет. Алайда, жұмысшылардың 
еңбек ету шарттарының өз деңгейінде 
орындалмауынан қолайсыздықтың тууы, 
қол күшімен атқарылатын ауыр жұмыстар 
ау қы мының ұлғаюы, еңбек және демалыс 
тәртібінің бұзылуы, профилактикалықме
ди циналық тексерудің сапасы мен қамту 
кө лемінің төмендігі, денсаулықты қалпына 
кел тіруге жағдай жасалынбауы жиі көрініс 
беруде. Ал кәсіби ауру салдарынан жұмыс 
істеу қабілетінен айырылу соңы тіпті 
мүгедектікке алып келетін көрінеді.

Соңғы жылдары елімізде кәсіптік ауру
дың өсуі байқалады. Мысалы, былтыр 955 
адам тіркелсе, соның алтауы біздің облы
сымызға тиесілі. Статистикалық мәліметке 

сүйенсек, облысымызда өндірістегі жаза тай
ым жағдайдан және кәсіби ауру салдарынан 
381 мүгедек тіркелсе, оның жиырма төрті 
бірінші, тоқсан жетісі екінші, қалғандары 
үшінші топтағылар.

Енді еңбек қауіпсіздігінің сақталуы және 
жұмысшылар еңбегінің қорғалу жайына 
тоқталайық. Былтыр еліміз бойынша 1871 
оқыс оқиғадан 1997 адам зардап шегіпті. Бірақ 
бұл көрсеткіш 2013 жылмен салыстырғанда 
10,9 пайызға төмендеген. Ал біздің өңірде 
былтыр елу бір оқиға тіркеліп, зардап шеккен 
жүз үш адамның алтауы қайтыс болыпты. 
2013 жылы елу бес оқиға тіркеліп, алпыс 
тоғыз адам зардап шексе, өкінішке орай 
жиырма бір адам қайтыс болған. Ең көп жапа 
шегу жолкөлік оқиғаларынан туындайды 
екен. Биылғы бес айда облыста болған он бес 
жазатайым оқиғаға арнайы тергептексеру 
жұмыстары жүргізіліп, материалдары ішкі 
істер органдарына жіберілген. Оның ішінде 
еңбек қызметіне байланысты тіркелген он 
жазатайым оқиғада зардап шеккен он адам
ның біреуі алған жарақатынан қайтыс бо
лыпты.

Семинарда облыстық кәсіптік одақ орта
лы ғының директоры Сәуле Ілиясова, “Мон
таж спецстрой” өндірістік құрылыс фир масы 
еңбек қауіпсіздігі қызметінің басшысы Юрий 
Щевцов, “Торғай Петролеум” акцио нерлік 
қоғамынан Марат Өтегенов, “Фрак Джет” 
ЖШСнан Владимир Ким және басқа лар ең
бек қауіпсіздігін сақтаудағы ойларын ортаға 
салды.

Сөз соңында еңбек қауіпсіздігі мәселе
сінің тек басшы немесе мамандарға ғана 
емес, әрбір қызметкерге қатысты екенін, 
әркім өз жұмыс орнында қауіпсіздік ереже
лерін сақтағанда ғана өндірісте ұшырасатын 
жазатайым оқиғалар санын азайтуға бола
тындығын барлық адамдардың түсінуі керек 
екенін естен шығармағандары жөн дегім 
келеді.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

СЕМИНАР

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мем

лекеттік мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті, Әйтеке би көшесі, 60 үй, анықтама үшін 
телефондары: 8(72438) 26601, 22625, факс 21
778 email: info@kzl.orda.gov.kz «Б» корпусы бос 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға 
конкурс жариялайды:

«Құмжиек ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің жетекші 
маманы (ЕG4 санаты) – 1 бірлік. Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты лауазымдық 
жалақысы 48047 тең геден 64704 теңгеге дейін 
(экологиялық коэф фи циентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлық

тары мен Қазақстан Республикасы Заңдарының, 
Үкімет қаулыларының, облыс, қала әкімдерінің 
өкім, шешімдерінің, облыс және аудан әкімдіктері 
қаулы ларының орындалуын қамтамасыз ету.

Мемлекеттік жастар саясатына байланысты 
мемлекет пен жастар ұйымдарының өзара 
байланысын ұйымдастыру, қоғамдықсаяси 
және мәдени ісшаралардың жүзеге асырылуын 
ұйымдастыру, ауыл жастарының қоғамдық
саяси ахуалын, әлеуметтік жағдайларын зерттеу 
мақсатында сауалнамалар жүр гізіп, жастар 
саясаты бойынша сараптамалық мате риалдар 
дайындау. Аудандық ішкі саясат, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен, 
білім беру, мәдениет, спорт ұйымдары, ішкі істер 
органдары, үкіметтік емес ұйымдар және кәсіподақ 
ұйымдарымен бірлесе ісқимылдар жүргізіп, жастар 
ісі бойынша мониторинг пен талдаулар жасау.

Қазақстан Республикасы Президентінің жыл 
сай ынғы Жолдауының ауылдық округ көлемінде өз 
деңгейінде насихатталуын және облыстық, аудан
дық ақпараттық насихат тобымен жұмыстарды ұй
ымдастыру.

Ауылдық округ әкімі аппаратының функцио
налдық міндетіне жататын өзге де тапсырмаларды 
орындау, жұмысты тиімді және нәтижелі ұйым
дастыра білу.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар: 
Жоғары немесе ортадан кейінгі кәсіптік білім.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен қоса өкілетті орган 

белгілеген нысанда толтырылған сауалнама; 
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куә

ландырылған көшірмелері; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нота

риалдық куәландырылған көшірмесі; 
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

ми нистрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұй рығымен бекітілген (Қазақстан Республи
ка сы ның Нормативтік құқықтық актілердің тізілі
мінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып тір
келген) ны сандағы 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 нотариатты 
куәландырылған көшірмесі).

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

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

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

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби 
шеберлiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн 
арт тыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi 
туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр 
бойы») соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде «Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мем
лекеттік мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кенті, Әйтеке би көшесі №60 үй, 8 кабинетте 
қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер кон курс 
комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі 
жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы 
конкурс комиссиясының хатшысы мен ха бар
ландырылады. Ха барландыру қатысушы лардың 
электрондық ме кенжайларына және ұялы теле
фондарына ақпарат жібе ру жолымен жүзеге асы
рылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қазалы ауданы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
(Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі 
№60 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушы
лар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің 

және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, 
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құрал
дарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғам
дық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдар дың), 
коммерциялық ұйымдардың және саяси партия
лардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері 
қа тыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
оты рысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу бас
талуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды бас
қару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куә
ландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тие сілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның бас
шысымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылардың қатыстырылуына жол 
беріледі. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табыл
майтын, бос лауазымның функционалдық бағыт
та рына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұл ғалар, сондайақ персоналды іріктеу және жоға
рылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
орган дардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Рес публикасы Парламентінің және мәслихат де
путаттары қатыса алады.   

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

EG4  cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мем лекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логи
калық тест (10 тапсырма); Қазақстан Республи
ка сының заңнамасын білуге арналған тестке 
Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қыз меттер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Респуб ликасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Рес пуб ликасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әң
гімелесу өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер 
жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пай
далану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүр
гiзедi.

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық 

комиссиясы.

«ӨРКЕНИЕТ» МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ 
2015-2016 оқу жылына төмендегі мамандықтар бойынша 

талапкерлерді қабылдайды:

0301000 «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 
 негізгі орта білім (9 сынып негізінде) 
Оқу мерзімі 3 жыл 10 ай
 жалпы орта білім (11 сынып негізінде) 
Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай
0302000 «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша 
 негізгі орта білім (9 сынып негізінде) 
Оқу мерзімі 3 жыл 10 ай
 жалпы орта білім (11 сынып негізінде) 
Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай
Емтихан  тапсыратын пәндер:
9 сынып негізінде 
 Биология (негізгі пән)
 Қазақ тілі
11сынып негізінде 
 Биология (негізгі пән)
 Қазақ тілі
 Қазақстан тарихы
Мекен жайымыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 64 

А, Байланыс телефон: 700288, 700266, факс: 8 7242  70
0288. Қабылдау комиссиясы маусым айының 20нан бастап 
жұмыс істейді.

Дон Алла Александровна, 12.02. 
1967 жылы туылған, Қазақстан Респуб
ликасы Қызылорда қаласының тумасы, 
ұлты – корей. ҚР ҚКнің ҚР ҚК 183 б. 2 б. 
«а,б», 1921, б. 3 б. «в», 193 б. 3 б. «в», 325 
б. 2,3 б., 28 б. 5 б. көзделген қылмысты 
жасағаны үшін айыпталушы, іздестіру 
түрі «халықаралық», бұлтартпау шарасы 
«қамауға алу». 

Төл құжаты: Жеке куәлік 
№026081205, ҚР ӘМмен 22.07.2005 

жылы берілген, ЖСН №600303302445.
Белгілері: орта бойлы (155160) см, дене бітімі орташа 

келген, шашы қара, ерекше белгілері жоқ.
Іздеуде жүрген тұлғаның мекенжайын біліп немесе оның 

орналасуы мүмкін жерлері туралы қандай да ақпараттар 
анықталған жағдайда іздестіруге ынталы жақтың мекен
жайына хабарлаңыздар. 

Ақпараттың құпиялығы мен сыйақыға кепілдік 
береміз.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті, Қызылорда қаласы, Есенов көшесі №16. 

Байланыс телефондары: кезекші бөлім және іздестіру 
тобы: 8 (7242) 215465 (тәулік бойы); ұялы телефондар: 
87775301515, 87075301515, 87005301515. 

             Алдажанов Талғат Жарылка
сыно вич, 09.10.1973 жылы туылған, 
Қазақстан Республикасы Қызылорда қа
ла сының ту ма сы, ұлты – қазақ, ҚР ҚКнің 
193 бабы 3 бөлімі «в», 183 бабы 2 бөлімі 
«а,б», 24 бабы, 190 бабы 2 бөлімі, 209 
бабы 1 бө лігімен көзделген қылмысты 
жаса ға ны үшін айыпталушы, іздестіру 
түрі «халықаралық», бұлтартпау шарасы 
«қа мау ға алу». 

Төл құжаты: Жеке куәлік 
№010573160 ҚР ІІМмен  02.11.1999  жылы берілген, паспор
ты №2560834 ҚР ІІМмен 02.11.1999 жылы берілген, ЖСН 
№731009301983.

Белгілері: ұзын бойлы (180185) см, орташа денелі 
келген, қараторы өңді, шашы қара, ерекше белгілері жоқ.

Іздеуде жүрген тұлғаның мекенжайын біліп немесе оның 
орналасуы мүмкін жерлері туралы қандай да ақпараттар 
анықталған жағдайда іздестіруге ынталы жақтың мекен
жайына хабарлаңыздар.

Ақпараттың құпиялығы мен сыйақыға кепілдік 
береміз.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті, Қызылорда қаласы, Есенов көшесі №16. 

Байланыс телефондары: кезекші бөлім және іздестіру 
тобы: 8 (7242) 215465 (тәулік бойы); ұялы телефондар: 
87775301515, 87075301515, 87005301515.               

Ли Евгений Эдуардович, 14.10.1985 
жылы туылған, Қазақстан Республикасы 
Қызылорда қаласының тумасы, ұлты 
– корей, ҚР ҚКнің 193 бабы 3 бөлімі 
«б,в», 1831 бабы 2 бөлімі, 190 бабы 2 
бөлігімен көзделген қылмысты жасаға
ны үшін айыпталушы, іздестіру түрі 
«халықаралық», бұлтартпау шарасы 
«қамау ға алу». 

Төл құжаты: Жеке куәлік 
№025937220 ҚР ӘМмен 14.04.2011 

жылы берілген, паспорты №06534278 ҚР ӘМмен 10.02.2010 
жылы берілген, ЖСН №851014300848.

Белгілері: орташа бойлы (170175) см, орташа денелі 
болып келген, қараторы өңді, шашы қарақоңыр, ерекше 
белгілері жоқ.

Іздеуде жүрген тұлғаның мекенжайын біліп немесе оның 
орналасуы мүмкін жерлері туралы қандай да ақпараттар 
анықталған жағдайда іздестіру ынталы жақтың мекен
жайына хабарлаңыздар.

Ақпараттың құпиялығы мен  сыйақыға кепілдік 
береміз.

Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті, Қызылорда қаласы, Есенов көшесі №16. 

Байланыс телефондары: кезекші бөлім және іздестіру 
тобы: 8 (7242) 215465 (тәулік бойы); ұялы телефондар: 
87775301515, 87075301515, 87005301515. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!   БҰЛ АЗАМАТТАР ІЗДЕУДЕ!

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодек
сінің  20бабының 3 тармақшасына сәйкес, Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану
ды реттеу басқармасының мемлекттік экологиялық са
раптама бөлімі табиғат пайдаланушыларға ІІ, ІІІ және ІV 
санат объектілеріне мемлекеттік экологиялық сарапта
ма қорытындысын беру мемлекеттік қызметін көрсетеді. 

Экологиялық сараптаманың мақсаттары:
1) жоспарланып отырған басқарушылық, шаруа

шы лық, инвестициялық, норма шығару және өзге де 
қызметті іске асырудың қоршаған орта мен халықтың 
денсаулығына ықтимал теріс зардаптарын айқындау 
және шектеу;

2) экономикалық даму мен қоршаған ортаны қорғау 
мүдделерінің балансын сақтау, сондайақ таби ғат пайда
лану процесінде үшінші тараптарға залал келтіруді бол
дырмау мақсатында жүргізіледі.

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республи
касының Экологиялық кодексiне 2014 жылдың қараша 
айында өзгерістер мен толықтырулар  енгізіліп, 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді.

Атап айтқанда, мемлекеттік экологиялық сараптама 
қорытындысын беру мерзімдері қысқартылды. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодек
сінің 50бабының 1тармағына сәйкес, мемлекеттік эко
логиялық сараптама жүргізу мерзімі, объектілер үшін 
құ рылыстарының жобалары бойынша ведомстводан 
тыс кешенді сараптама жүргізу саласында Қазақстан 
Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі туралы заңнамасында, сондайақ осы баптың 
3тар мағында көзделген жағдайларды қоспағанда, мем
ле кеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын 

органға барлық қажетті құжаттама берілген кезден ба
стап:

1. II санаттағы объектілер үшін –өтініш тіркелген 
күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде;

2. ІІI және IV санаттағы объектілер үшін – өтініш 
тіркелген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын 
мерзімде қарайды.

Мемлекеттік экологиялық сараптаманы қайтадан 
жүргізу мерзімі тіркелген күнінен бастап II санаттағы 
объектілер үшін – он жұмыс күнінен, ІІI және IV санат
тағы объектілер үшін бес жұмыс күнінен аспауға тиіс

Осы баптың 2тармағына сәйкес, мемлекеттік эколо
гиялық сараптама қорытындысын беретін орган II, ІІI 
және IV санаттағы объектілер үшін үш жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде құжаттарды олардың толықтығы 
тұрғысынан қарайды. Құжаттар топтамасы толық ұсы
ныл маған жағдайда, құжаттар ұсынған тұлғаға қайта
рылуға жатады.

Қазіргі таңда, табиғат пайдаланушыларға мемле
кет тік қызметті алуға бірқатар жеңілдіктер жасалған. 
Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын 
беру мемлекеттік қызметі халыққа қызмет көрсету 
орталығы, еgov үкімет порталы арқылы және Қызыл
орда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1 мекенжай
ында орналасқан «Қызылорда облысының табиғи ре
сурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
ММде өтінімдер қабылданады. 

Сонымен қоса, мемлекеттік экологиялық сарапта
ма қорытындысын беру мемлекеттік қызметі бойын
ша қажетті сұрақтарыңызға облыс әкімінің вебпорталы 
және 8(7242)605369 байланыс телефоны арқылы жау
ап алуға болады.  

Табиғат пайдаланушылар назарына
(Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру жөнінде)

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі
нің  20бабының 31 тармақшаларына сәйкес, Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасының мемлекттік экологиялық сарапта
ма бөлімі табиғат пайдаланушыларға ІІ, ІІІ және ІV санат 
объектілеріне қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру 
мемлекеттік қызметін көрсетеді. 

Қоршаған ортаға эмиссияларластағыш заттардың 
шығарындылары, төгінділері, қоршаған ортада өндіріс 
және тұтыну қалдықтарын орналастыру, зиянды физи
калық әсер ету  болып табылады.

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республика
сының Экологиялық кодексiне 2014 жылдың қараша 
айында өзгерістер мен толықтырулар  енгізіліп, 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді.

Атап айтқанда, қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат 
беру мерзімдері қысқартылды. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодек
сінің 74бабының 3тармағына сәйкес, рұқсат беретін ор
ган қабылданған өтінімдерді:

1. ІІ санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген 
күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде;

2. ІІI санаттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген 
күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде;

3. IV санаттағы объектілер үшін өтінім тіркелген 
күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
қарайды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Эко
логиялық кодексінің 72бабына сәйкес, қоршаған ортаға 
рұқсат құжатын алу үшін тапсырылатын құжаттар топта
масына да өзгертулер енгізілген. 

Атап өтер болсақ, табиғат пайдаланушы қоршаған 

ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшiн қажеттi құжаттар 
топтамасын рұқсат беретін органға төмендегідей 
құжаттар  ұсынады:

1.  II және III санаттардағы объектiлерi бар табиғат 
пайдаланушылар үшiн қоршаған ортаға эмиссияларға 
рұқсат алуға арналған құжаттар топтамасы:

1) рұқсат алуға өтiнiмдi;
2) эмиссиялар нормативтерінің жобаларына мемле

кеттік экологиялық сараптама қорытындысын;
3) қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iсшаралар жо

спарын қамтиды.
2. Жаңадан енгізілетін IV санаттағы объектiлерi 

бар табиғат пайдаланушылар үшiн қоршаған оpтаға 
эмиссияларға рұқсат алуға арналған құжаттар топтама
сы:

1) рұқсат алуға өтінімді;
2) қоршаған ортаға эмиссиялардың есептік не

месе аспаптық жолмен белгіленген және негізделген 
нормативтерін қамтиды.

Қазіргі таңда, табиғат пайдаланушыларға мемлекет
тік қызметті алуға бірқатар жеңілдіктер жасалған. 
Қоршаған ортаға рұқсат беру мемлекеттік қызметі 
халыққа қызмет көрсету орталығы, еgov үкімет пор
талы арқылы және Қызылорда қаласы Сұлтан Бейба
рыс көшесі №1 мекенжайында орналасқан «Қызылорда 
облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану
ды реттеу басқармасы» ММде өтінімдер қабылданады. 

Сонымен қоса, қоршаған ортаға эмиссияға рұқ
сат беру мемлекеттік қызметі бойынша қажетті сұрақ
тарыңызға облыс әкімінің веппорталы және 8(7242)60
5369 байланыс телефоны арқылы жауап алуға болады.  

Табиғат пайдаланушылар назарына
(Қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру мемлекеттік қызметі бойынша)
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Электронды оқылым 28000.
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І. Білім мамандықтары
5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу;
5В010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі;
5В010300 – Педагогика және психология;
5В010400 – Бастапқы әскери дайындық;
5В010600 – Музыкалық білім;
5В010700 – Бейнелеу өнері және сызу;
5В010800 – Денешынықтыру және спорт;
5В010900 – Математика;
5В011000 – Физика;
5В011100 – Информатика;
5В011200 – Химия; 
5В011300 – Биология;
5В011400 – Тарих;
5В011600 – География;
5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті;
5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті;
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі;
5В012000 – Кәсіптік оқыту
ІІ. Гуманитарлық ғылымдар
5В020500 – Филология: қазақ тілі;
5В020700 – Аударма ісі;
5В020800 – Археология  және этнология;
ІІІ. Құқық
5В030100 – Құқықтану;
ІV. Өнер
5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері;
5В040900 – Хореография;
5В042100 – Дизайн;
V. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес
5В050400 – Журналистика;
5В050600 – Экономика;
5В050800 – Есеп және аудит;
5В050900 – Қаржы;
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару;
VІ. Жаратылыстану ғылымдары
5В060200 – Информатика;
5В060800 – Экология;
VІІ. Техникалық ғылымдар және техноло

гиялар
5В070300 – Ақпараттық жүйелер;
5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарла

малық қамтамасыз ету;
5В070800 – Мұнай газ ісі;
5В071300 – Көлік, көліктік техника және техно

логиялар;
5В071800 – Электр энергетикасы;
5В072400 – Технологиялық машиналар және 

жабдықтар (салалар бойынша);
5В072900 – Құрылыс;
5В073000 – Құрылыс материалдарын, бұйымдарын 

және құрастырылымдарын өндіру;
5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір 

тіршілігінің қауіпсіздігі;
5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және  

метрология;
5В075200 – Инженерлік жүйелер және желілер;
VІІІ. Ауылшаруашылық ғылымдары
5В080100 – Агрономия;
5В080200 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технологиясы;
5В080500 – Су ресурстары және суды пайдалану;
5В080600 – Аграрлық техника және технология;
5В081000 – Жерді мелиорациялау, баптау және 

қорғау;
ІХ. Қызмет көрсету
5В090100 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру;
5В090300 – Жерге орналастыру;
5В090500 – Әлеуметтік жұмыс;
5В090700 – Кадастр;
5В090900 – Логистика (сала бойынша).

Оқуға қабылдау Ұлттық бiрыңғай тестiлеудiң 
немесе кешендi тестiлеудiң нәтижесi бойынша 
берiлген сертификаттағы балға сәйкес ақылы негізде 
және мемлекеттік білім гранты берілгендігі туралы 
куәліктің негізінде азаматтардың өтініштері бойынша 
конкурс арқылы жүзеге асырылады. 

Кешендi тестiлеу өткен жылдардағы жалпы орта 
білім беретін мектептің  бітірушілері, техникалық 
және кәсіптік (орта бiлiмнен кейiнгi оқу орындарын 
бiтiрушiлер) оқу орындарын бiтiрушiлер, ҰБТ
ға қатыспаған халықаралық оқушылармен алмасу 
желiсi бойынша шетелде оқыған жалпы бiлiм 
беретiн мектепті бiтiрушiлер, республикалық музыка 

мектепинтернаттарының бітірушілері, сондайақ 
оқу орындарын шетелде бiтiрген азаматтар үшін 
өткізіледі.

Кешенді тестілеуге қатысуға өтініштерді қа был
дауды 20 маусым мен  9 шілде аралығында универ
ситеттің қабылдау комиссиясы жүргізеді.

Шығармашылық мамандықтарға өтініштерді қа
былдауды 20 маусым мен 1 шілде аралығында универ
ситеттің қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін азаматтар 
тек қана бір шығармашылық мамандықты көрсетеді. 

Шығармашылық мамандықтарға түсетін аза мат
тар университеттің қабылдау комиссиясы өткізетін 
шығармашылық емтихан тапсырады. Шығармашылық 
емтихандар саны – екеу. 

Шығармашылық емтихан 27 шілде аралығында 
өткізіледі.

Кешенді тестілеу  1723 шілде аралығында 
өткізіледі.

Мемлекеттік білім грантын алу үшін конкурсқа 
өтініштер қабылдауды университеттің қабылдау 
комиссиясы шілде айының 2331 аралығында 
жүргізеді.

Университеттің күндізгі және сырттай оқу 
бөлімдеріне студенттер қатарына қабылдау тамыздың 
1025 аралығында жүргізіледі.

Ақылы негізде студенттер қатарына қабылдау 
мамандықтардың тіл бөлімдеріне байланысты тес
тілеу нәтижесі бойынша төменгі балл деңгейі 50 балды 
құрайтын, оның ішінде бейіндік пәннен  кемінде 7 
балл (әрбір шығармашылық емтиханнан 10 балдан 
кем емес), алған пәндерден кемінде 4 балл  жинаған 
талапкерлердің сертификаттарына сәйкес конкурстық 
негізде жүргізіледі.

Техникалық және кәсiптiк бiлiмi бар 
азаматтарды ақылы негiзде қысқартылған бiлiм беру 
бағдарламалары бойынша күндізгі және сырттай оқу 
бөлімдеріне ұқсас мамандықтарға қабылдау Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология 
бойынша өткізілетін кешенді тестілеудің нәтижесі 
бойынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес 
конкурстық негізде жүргізіледі. 

Жоғары кәсiптiк бiлiмi бар азаматтарды ақылы 
негiзде қысқартылған бiлiм беру бағдарламалары 
бойынша мамандықтарға қабылдауды университеттің 
қабылдау комиссиясы жүргізеді. 

Жоғары кәсіптік білім негізінде қысқартылған 
білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін 
өтініштер мен құжаттар 20 маусым мен 20 тамыз 
аралығында қабылданады. Тестілеу 20 тамыз бен 25 
тамыз аралығында өткізіледі.  

Мекенжайымыз: 
Қызылорда қаласы, 

Абай даңғылы, 66. 
Байланыс телефоны: 235392.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті талапкерлерді оқуға шақырады

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 20152016 оқу жылына төмендегі жоғары білім мамандықтары бойынша 
мемлекеттік білім гранты және ақылы негізде оқуға түсу үшін талапкерлерден құжаттар қабылдайтынын хабарлайды.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ – облыстың әлеу
меттікэкономикалық дамуына сүбелі үлес қоса отырып, ай
мақта өткізілетін қайырымдылық акциялары мен шарала рының 
барлығына дерлік демеушілік етіп келе жатқан жетекші мұнай 
компанияларының бірі.

Атап айтар болсақ, компания 18 жылдан бері Қазалы 
ауданындағы «Шапағат» мүгедек балаларды оңалту орталығы 
мен Жаңақорған ауданындағы «Балғын» балабақшасын өз 
қамқорлығына алып, олардан жүрек жылуын аямай келеді. 

Көңілге қуаныш ұялататыны – қайырымдылық көмек тек 
компания қаржысымен ғана берілмейді, бұл компанияның 
жекелеген қызметкерлері  сауапты іс жасауды өзінің азаматтық 
борышындай көреді.

Жақында «ПҚҚР» АҚ қызметкерлері өз бастамаларымен 
қайырымдылық акциясын өткізді, бұл акция барысында олар 
көпбалалы отбасылар мен мүгедек балаларға көмек қолын 
созды.

Аталмыш акцияны өткізу идеясының бастамашысы еңбек 
ресурстары және әкімшілік департаментінің басшысы Суфия 
Даминова.

– Біз қайырымдылық акциясын өткізуге шешім қабыл
дағанда, халықтың қорғалмаған топтарының өкілдеріне шама
шарқымызға қарай атаулы көмек беруді көздегенбіз, – дейді 
С.Даминова. – Әріптестерімізге мұқтаж жандарға көмек 
көрсетейік деп үндеу тастағанымыз сол екен, бастаманы қолдап 
еңбек ресурстары және әкімшілік департаменті, келісімшарт 
бөлімі және компанияның жекелеген қызметкерлері – Әділбек 
Беклиев, Серік Жылқаманов, Берік Оспанов, Жомартбек Телеу
баев, Ерлан Тәжғалиев және басқалары ілешала үн қатты. 
Әркім шамасына қарай үлес қосып, нәтижесінде әжептәуір қор 
жиналды.

Ең алдымен көпбалалы ана Эльвира Махамбетованың 
студент қызына көмек берілді. Сосын жақында ғана Қызылорда 
қаласында ашылған «Жастар үйінің» тұрғындарына күріш, 
макарон өнімдері, картоп, жуа, қарақұмық жармасы, шай, 
ұн, күнбағыс майы және басқа да азықтүлік түрлері жеткі
зілді. Ал қалған ақшаға Қазалыдағы «Шапағат» мүгедек 
бала лар ды оңалту орталығының  тәрбиеленушілеріне арнап 

тәттілер, үш жасөспірімге мүгедек арбасы және бойында  
құммен сурет салатын таланты бар балалар үшін  екі үлкен 
жарықтандырылатын столпланшеттер сатып алынды.

«Петроқазақстандықтар» «Шапағаттың» тәрбеленуші
лері не сыйлық толы қоржындарымен барған күні бұл балалар 
мекемесінде «Бастаманы қолдау» ҚБ төрайымы Мәдина 
Төлепова мен USAID «Демократияны және мемлекеттік 
басқаруды дамыту» бөлімінің жобаларды жүзеге асыру 
жөніндегі маманы Айнұр Әбсәметова да Интернет желісі ар
қылы орталықтың тыныстіршілігімен танысып  жатыр екен. 
«Өңірлік ынтымақтастық арқылы даму» бағдарламасы аясында  
«Шапағат» МБОО Қазалы ауданының мүмкіндігі шектеулі 
балалары үшін инклюзивті (жалпыға бірдей) білім беруді енгізу 
бойынша   «Әр баланың бақытты болуға құқығы бар»  жобасын 
жүзеге асырады. 

– Шынымызды айтсақ, «Шапағат» МБОО басшылығы 
мен қызметкерлерінің алдында басымызды иеміз, – дейді 
«Бастаманы қолдау» ҚБ төрайымы Мәдина Төлепова. Осы бір  
жүрегі жұмсақ жандар бүгінге дейін бұл жерден 56 баланы 
сауықтырып, қатарға қосып, жалпы білім беретін мектептерде 
оқуға шығарып салыпты, бұл – үлкен жетістік. Ал осы 
мекеменің қамқоршылары – «ПҚҚР» АҚның  балаларға қолдау 
көрсеткенін, сонымен қатар компания қызметкерлерінің бүгін 
бүлдіршіндерге емделуіне және денсаулығының жақсаруына 
аса қажетті мүгедек арбалары мен құммен сурет салуға арналған 
жарықтандырылатын столпланшеттер сыйлағанын көру қуа
ныш сезімін еселейді. 

 Балаларымыз бүгін өте пайдалы да қат көмек алып, көңілдері 
бір көтеріліп қалды.  Жарқын жүзді қамқор ағайлар мен апайларға  
жаны жабырқау балаларға көңіл бөлгендері үшін рахмет айта 
отырып, игіліктер, еңбекте табыс пен өркен деу тілеймін, – дейді 
«Шапағат» МБОО президенті Шынар Жеңсікбаева.  «ПҚҚР»  
АҚ қызметкерлерінің мұндай қайырымдылық акциясын өткізуі 
бірінші рет емес екенін айта кеткеніміз жөн. Атап көрсетер 
болсақ, компания еңбеккерлері өз қаражаттарына «Шапағат»  
МБОО балаларына жаңа жыл мейрамында киім ілетін шағын 
шкафтар сыйлаған болатын. 

Дастан ДЕМЕСБАЙ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

МҰНАЙШЫЛАР МҰҚТАЖ 
ЖАНДАРҒА КӨМЕК БЕРДІ

Біз, Қызылөзек ауылдық округіне қарасты 
Қараөзек ауылы, Қараөзек станциясы, Ай на
көл ауылының зейнеткерлері өзіміз сайла
ған қалалық мәслихат депутаты Қайрат 
Шар шыбекұлы Ерназаров мырзаға ризашы
лығымызды білдіргіміз келеді.

Алдымыздағы Рамазан айының қар
са ңын да сауапты іс атқарған Қайрат 11
12 маусым күндері Қызылөзек ауылдық 
округінен елу, Талсуат елді мекенінен елу 
зейнеткерді Ал ланың нұрын көрген Арыс
танбаб пен Қожа Ахмет Яссауи бабала ры
мыздың кесенесіне зиярат етуге алып барды.

Бұл игілікті іс бір өзінің атаанасына 
қызмет ете алмай жүрген кейбір пенделердің 
жүрегін оятып, көздерін ашып ой салса екен 
деп тіледік.

Он екінші маусым күні Қожа Ахмет 
бабамызға келіп тағзым еттік. Екі топқа 
сол жердегі маман, кесене қызметкерлері 
ба ба мыздың тарихынан, өмір сүрген жер
лері, оқыған, жазған кітаптарынан терең 
таныс тырып, сауапты істері туралы жақ сы 
мағлұмат берді. Бабаларға Құран бағыш
тадық, елімізге, Елбасымызға, исі мұсыл
манға жүректеріне тыныштық, иман, сабыр
лылық тілеп, дұға еттік.

Өзіміз де ризашылық сезімде болып, 
хал қын, қарияларын құрметтейтін Қайрат 
сияқты ұлдарымыздың барына шүкіршілік 

етіп, отба сына амандық, еңбегіне жеміс, 
әрқашанда абыройлы болуын тіледік.

Қожа Ахмет Яссауи бабамыз кесенесінде 
таныстырушы қызметкерлері бұл дүниеде 
пендесіне шөлін басатын құдық қаздырып 
сауапты іс атқарған пендесіне Алла тағалам 
о дүниеде мейірі қанатын хауыз бұйыртады 
деген сөзін естіп, Қараөзек ауылы мен 
Айнакөл ауылын ауыз сумен қамтамасыз 
еткен осы Қайрат баламызға сол шапағат 
бұйырсын дедік.

Тірілерге көкірек көңілдері ашылып, 
пәни дүниеде тура жолға бастаушы құран
дұғалары қабыл болып, сауаптарын нәсіп 
етсін деп тілейміз.

Алдағы Рамазан айында тұтқан ораза
ларыңыздың, тілеген тілектеріңіздің, жаса
ған ғиба дат та рыңыздың сауабын бұйыртсын. 
Көне көз даналарымыз:

Қарға жемтігін бауырына басып жейді,
Сауысқан жемтігін алып қашып жейді,
Қыран жемтігін шашып жейді, – деп 

отырушы еді. Осы нақыл Қайрат баламызға 
арнап айтылғандай сезіндік.

Қарияны құрметтеудің үлгісін көрсеткен 
Қайрат баламызды бұдан да жоғары биік
терден көргіміз келеді.

Қараөзек ауылдық округінің 
зейнеткерлері атынан.

АЛҒЫС АРҚАЛАҒАН АЗАМАТ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысы әкімінің 2015 

жылдың 16 маусымдағы №43 қаулысына 
сәйкес Қызылорда облысының білім 
басқармасының «Жетім балалар мен 
атаанасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған балалар үйі» ком му
налдық мемлекеттік мекемесі  2015 жыл
дың 13 шілдесінде таратылады.

Осыған орай мемлекеттік мекеменің 
таратылуына байланысты балалар үйінің 
әкімшілігі барлық мердігерлер мен жет
кізушілерге 2015 жылдың 13 шілдесіне 
дейін есеп айырысуын сұрайды.

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Кыйлыбаев Болаттың атына Қызылорда 
политехникумын (И.Әбдікәрімов атындағы 
Қы зыл орда аграрлықтехни калық колледжі) 
«Ауыл шаруашы лығын электрлендіру» маман
дығы бой ынша 1984 жылы бі тіргені жөнінде 
берілген ДТ 308487 дипломы жоғалуына бай
ланысты жарамсыз деп есеп телсін. 

***
Калгимбаева Алтынның аты на Қызылорда 

облысы, Қы зылорда қаласы, Тасбөгет кенті, 
Аман гелді көшесі 25 үй, 1 пәтерге берілген сый
ға беру келісімшарты (№6858 12.12.2008 ж.), 
техпаспорты жо ғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

*** 
Токалиев Капбар Сулейме новичтің атында 

тіркеуде тұр ған 309 AZA 11 автокөлігінің тех
пас порты жоғалуына бай ла нысты жарамсыз 
деп есеп телсін.

***
Ережепова Айгерим Бегайдаровнаның аты

на Қызылорда қаласындағы «Болашақ» универ
ситетінің колледжін «Құқықтану» мамандығы 
бойынша 01.07.2009 жылы бітіргені жөнінде 
берілген КОБ №0129728 дипломы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Иманкулова Мереке Сарсенбаевнаның 

атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
«Береке» баубақша серіктестігіне берілген 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10156030036, №0117984 
16.10.2006 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байла
нысты жарамсыз деп есептелсін.

Қорқыт  Ата атындағы Қызылорда мем ле кеттік 
университетінің ректораты «Қазақ стан» РТРК» 
АҚ Қызылорда облыстық фи лиа лының директоры 
Қарабала Жағыппар Аманжолұлына інісі

Қарабалаев Айғали Аманжолұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ор тақ тасып, 
көңіл айтады. 

***
«Қазақстан» РТРК» АҚ Қызылорда облыстық 

филиалының ұжымы филиал директоры Қарабалаев 
Жағыппар Аманжолұлына інісі

Айғали Қарабалаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

***
Қалалық қосымша білім беру оқуәдіс темелік 

орталығының ұжы мы орталық бас шысы Уалиева Гүл
нар Бодашқызына сіңлісі

Ахметова Айдана Мұратбекқызының
қайтыс болуына байланысты қай ғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

2015 жылдың 19 маусымдағы  
мүлікті жария етуге байланысты 

есептіліктің қорытындысы
Аудан Келіп түскен 

өтініштер саны
Орны

Қызылорда қаласы 302 1
Қармақшы ауданы 58 2

Жаңақорған ауданы 54 3
Шиелі ауданы 21 4

Жалағаш ауданы 18 5
Қазалы ауданы 16 6

Сырдария ауданы 12 7
Арал қаласы 11 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 1 10

Қызылорда облысы аумағында өз жұ мы
сын атқарып жатқан кәсіподақтар (10.07.2015 
ж. дейін) ҚР «Кәсіподақар туралы» За ңы 
ның 33бабының талабына сәйкес Заң қол
да нысқа енгізілген күннен бастап бір жыл 
ішінде құрылтай құжаттарына және ұй ым дық 
құрылымдарына өзгерістер енгізуге мін детті. 
Соған орай Әділет органдарынан мем лекеттік 
қайта тіркеу жұмыстарын жүргізу қажет екендігін  
хабарлайды. Аталған бап тың талаптарын 
орын дамаған жағдайда ҚР Азаматтық кодексі 
49бабының, 2тарма ғының, 4тармақшасына 
сәйкес соттың ше ші мі бойынша заңды тұлға өз 
жұмысын тоқ татады.

«Қызылорда облыстық Кәсіподақтар 
орталығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігі.

ХАБАРЛАМА

Өткен сенбіде Қорқыт ата атындағы ҚМУ
дың «Сейхун» спорт кешенінде БАҚ өкілдері 
арасында футболдан белгілі журналист 
Әділхан Бәйменді еске алуға арналған турнир 
өтті. Аталмыш шараға ҚР Журналистер 
одағының облыстық филиалы, «Сыр медиа» 
ЖШС және «Қызылорда қаламгерлер қауым
дастығы» қоғамдық бірлестігі демеушілік етті. 
Журналистика саласындағы аға буын өкілдерінің 
атын кейінгі ұрпақ жадында жаңғырту, БАҚ 
өкілдері арасында салауатты өмір салтын 
қалыптастыру және әріптестік қарымқатынасты 
дамытуды көздеген турнир осымен екінші мәрте 
ұйымдастырылып отыр. 

«Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аманжол 
Са қыпұлы, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Әскербек Рахымбекұлы және Әділхан 
Бәй меннің ағасы Сапа Исмайловтар өмірі өнеге
ге толы қаламгердің шығармашылығы мен адам
гершілігі жайында сыр шертіп, турнирді ашық 
деп жариялады.

Асқар Серіков төрелік еткен турнирге БАҚ 
өкілдерінен құралған 6 команда қатысып, өзара 
бақ сынасты. Аяқдопшылар сайысында барлық 
қатысушылар өз командаларының намысын 
қор ғау жолында аянып қалмады. Финалда 
“ҚазақстанҚызылорда” телеарнасының коман
дасы мен “Меншікті тілшілер” футболшылары 
кездесті. Ойын соңында бұған дейін де талай 
додада топ жарған телеарна жігіттері басым түсті. 
Үшінші орын үшін “Сыр медиа” ЖШС командасы 
мен “Баспасөз хатшысы” футболшылары арасын
дағы ойында “сырмедиалықтар” жеңіске жетті. 
Сондайақ, басқа да қатысушы командалар 
«Жоғары командалық рух», «Футболға адалдық» 
және «Жеңіске деген жігер» номинациясымен 
марапатталды. Барлық жеңімпаздарға қаржылай 
және бағалы сыйлықтар табысталды. Сонымен 
қатар, қатысушылардың ішінде шебер ойынымен 
көзге түскендер «Үздік қорғаушы», «Үздік 
қақпашы» және «Үздік ойыншы» атанды. 

Осы күні БАҚ өкілдері белгілі журналист 
Оразбек Мақсұтұлын еске алуға арналған 
бильярд турниріне де жиналды. Биыл төртінші 
мәрте ұйымдастырылып отырған турнирдің 
ашылуында қаламгердің әріптестері мен туыс
тары естелік айтты. 

Тастаяқ ойынының белгілі шебері Орынбек 
Асылбаев төрелік еткен жарыста БАҚ өкілдері 
өздерінің басқа қырларымен көзге түсті. Сайыс 
соңында төрешілердің шешімімен I орынды 
Руслан Айтмамбетов (24kz), II орынды Бақытжан 
Бердібай (31 арна) және III орынды Нұрлыбек 
Нұрмаханов (Қазақстан ұлттық арнасы) жеңіп 
алды.

Тастаяқ турниріне жоғарыда аталған 
негізгі демеуші ұйымдармен қатар Дархан 
Жайсаңбаев, Нұрымжан Жарқынбекұлы, Әжібек 
Алғашбекұлы, Сапар Оңалбаев сынды азаматтар 
өз қолдауларын көрсетті

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ҚАЛАМГЕРЛЕР АТЫНДАҒЫ 
ТАРТЫМДЫ ТУРНИР


