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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

Елбасымен бірге ШЫҰ саммиті алдында өткен 
БРИКС ұйымы лидерлерінің кездесуіне Ресей 
Президенті Владимир Путин, Бразилия Президенті 
Дилма Роуссефф, Үндістан Премьер-министрі Нарен-
дра Моди, Қытай Халық Республикасының Төрағасы 
Си Цзиньпин, Оңтүстік Африка Республикасының 
Президенті Джейкоб Зума және шақырылған мемле-
кеттер басшылары қатысты.

Кездесу барысында өсіп-өркендеу мен даму жолындағы 
ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. Со-
нымен қатар ортақ мүдделерге қатысты мейлінше өзекті 
мәселелер жөнінде пікір алмасылды.

Өз сөзінде Қазақстан Президенті Уфадағы саммиттер 
оған қатысушылардың әлемдік үдерістер жүлгесі бойымен 
қозғалуының айшықты көрінісі екенін атап өтті.

 Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі заманның өткір мәселелерін 
шешу ісінде Қазақстанның өзге елдермен өзара іс-қимылды 
жалғастыруға әзір екенін айтты.

 Соның бірі – терроризм, онымен тек БҰҰ қолдауымен 
халықаралық желі құру арқылы ғана күресуге болады. Біз бұл 
зұлымдықпен күрес жөніндегі дүниежүзілік желіні құру үшін 
БҰҰ Бас Ассамблеясының 70 жылдығының күн тәртібіне осы 
мәселені енгізуге тиіспіз. Терроризм – бүкіл әлемге, ең алды-

мен біздің өңірге төнген қатер, – деді  Қазақстан Президенті.
    Сонымен қатар Елбасы қысқа уақыт үзігі ішінде «Шан-

хай рухы» жаңа Еуразияның символына айналғанын атап 
өтті. Қазірдің өзінде ЕАЭО мен ШЫҰ арасындағы қызу диа-
лог алдағы трансқұрлықтық тығыз ынтымақтастықтың баста-
луына оңтайлы негіз қалауда. ЕАЭО-ШЫҰС көлденең көлік 
артериясы мен БРИКС тік көлік артериясының қосылуы 
сауданың күрт өсуіне ықпал ете алады.  

   – Қазақстанның жаңа «Нұрлы жол» бағдарламасы ая-
сында Жібек жолы бағдарламасына қосымша ретінде 
біртұтас көлік-логистика кеңістігін дамыту мен жаңғырту 
бағытында белсенді шаралар қабылдануда. Орталық Азияны 
әлемдік коммуникация жүйесінің маңызды буынына айнал-
дыру біздің елдің аумағында «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
автомагистралі учаскесін салуға мүмкіндік беріп отыр, оның 
3000 шақырымының, сондай-ақ 1000 шақырымдық Қытай – 
Каспий теңізі – Парсы шығанағы теміржолының және 950 ша-
қырымдық Қазақстан – Түркіменстан – Иран теміржол дәлі-
зінің құрылысы аяқталуға таяу. Бұл көлік артериялары Ази-
яны, Еуропаны, Кавказды және Таяу Шығыс елдерін өзара 
байланыстыратын болады. Сары теңіздегі Ляньюнган пор-
тында Қазақстанның терминалының ашылуын да маңызды 
жетістік деп санаймыз.  Оны іске қосу арқылы Азия – Тынық 
мұхит өңірі мен Қазақстан арасындағы жүк ағыны мөлшерін 

80% ұлғайтуға қол жетті, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық энергетикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін де қозғады.
– Еуразиядағы ірі энергия ресурстарын өндірушінің 

бірі ретінде Қазақстан энергетикалық қауіпсіздіктің жаңа 
архитектурасын құру ісіне қатысады. «ЭКСПО–2017» 
халықаралық көрмесінің «Болашақтың энергиясы» тақырыбы 
ынтымақтастықтың қолайлы платформасы бола алар еді. Бұл 
–инвестициялық өзара іс-қимыл үшін және баламалы энер-
гия көздері саласында технологиялар мен озық тәжірибелер 
алмасу үшін жақсы мүмкіндік, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті азық-түлік қауіпсіздігі түйткілін 
шешудің маңыздылығына тоқталды.

Кеше Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Уфадағы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет-
тер басшылары кеңесінің   отырысына қатысып, сөз сөйледі. 
Онда Мемлекет басшысы ұйымға Үндістан мен Пәкістанның 
қосылуын қолдайтынын жеткізді.  

– Бүкіләлемдік қоғамдастық үшін беймаза әрі жауапты 
кезеңде Шанхай ынтымақтастық ұйымы төзімділік пен өмірге 
қабілеттілік сынағын бастан кешіруде,– деді Н.Назарбаев.

Сонымен қатар Елбасы Уфа саммиті қазіргі кезеңдегі 
сын-қатерлерді еңсерудегі нақты оқиғаға айналатындығына 
сенім білдірді.

ӨЗАРА КЕЛІСІМ ЖАРҚЫН  КЕЛЕШЕК КЕПІЛІ 
Елбасы ШЫҰ және БРИКС саммиттеріне қатысты

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен облыстық мәслихаттың  38 
сессиясы болып өтті. Сессия жұмысына сондай-ақ  ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
Мұрат Бақтиярұлы, Қызылорда қаласы және аудан әкімдері мен мемлекеттік мекемелер бас-
шылары қатысты. 

Сессия төрағасы Тілеуберген Шаутай күн тәртібіне сәйкес бекітілген мәселелерді 
хабарлағаннан кейін, алғашқы мәселе – «Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылдың 
І жарты жылдығына арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы» облыстық мәслихаттың 2014 
жылғы 12 желтоқсандағы № 243 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қызылорда облыстық 

мәслихатының хатшысы Ақмарал Әлназарова хабарлама жасады. Депутаттар бұл өзгерісті 
бірауыздан қолдады. Мұнан соң күн тәртібіне сәйкес «Қызылорда облысы әкімінің өзіне 
жүктелген функциялары мен міндеттерінің орындалуы туралы» облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың есебі тыңдалды. Үстіміздегі жылдың алғашқы жартыжылдығында  Сыр 
өңірінде атқарылған жұмыстар туралы баяндаған аймақ басшысы елімізде жүзеге асырылып 
жатқан өзгерістердің ағынында қалып қоймай, бастамасында болу баршамыздың міндетіміз 
екенін жеткізді. 

  Аймақ басшысының есебі газетімізде жарияланып отыр. 

СЕССИЯ

НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСТАР ЖАЛҒАСЫН ТАБА БЕРЕДІ

ОБЛЫС ӘКІМІ Қ.Е.КӨШЕРБАЕВТЫҢ 2015 ЖЫЛДЫҢ І ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБІ

Бүгін біз ағымдағы жылдың 
бірінші жарты жыл дығының алдын ала 
қорытындысын жасаймыз. 

Бұл мерзімдегі басты саяси оқиға 
Қазақстан Республикасы Президентінің сай-
лауы болғанын білесіздер. Президенттік 
сайлаудың Қызылорда облысындағы 
ұйымдастырылу деңгейіне жоғары баға 
берілді. Сайлауға халқымыздың 97,5 пай-
ызы қатысып, оның 98,1 пайызы Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты қолдап да-
уыс берді.

Және сыртқы қолайсыз факторларға 
қарамастан, елімізде экономикалық және 
қоғамдық-саяси ахуал тұрақты сақталуда.

 Аймақтың әлеуметтік-экономикалық да-
муына келсек, өңір үшін аса маңызды мұнай 
нарығындағы қалыптасып отырған күрделі 

жағдайға қарамастан, біз ішкі жалпы өнім 
көлемін төмендеткен жоқпыз Әрине, бұл 
бізге оңай болған жоқ. 

Өздеріңізге белгілі, осы жылға 
арналған облыс әкімінің іс-қимыл жоспары 
қабылданды. Алайда, республикалық бюджет 
секвестріне байланысты жоспарға ішінара 
өзгерістер енгізілді. 

Биылғы жылдың өзгешелігі – біз «ерек-
ше» кезең жағдайында жұмыс жасаудамыз. 

Қалыптасып отырған жағдайға орай Ел-
басы әкімдерге қосымша өкілеттілік жүктеді. 

2015 жылдың бірінші жартыжылдығында 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіштері оң қалыпқа 
ие. Дегенмен, проблемалық мәселелер де жоқ 
емес. 

Біріншіден, аймақтағы мұнай 

өндірісіндегі ахуал. Саладағы жағдай өндіріс 
көлемінің төмендеуіне ғана емес, сонымен 
қатар инвестицияға, жұмыспен қамтуға және 
бюджеттің кіріс бөлігіне кері ықпал етіп 
отыр. 

Әлем бойынша мұнай бағасы құлдырап, 
бір баррелінің құны қазіргі уақытта 57 дол-
ларды сақтап тұр. 

Осыған байланысты биыл мұнай 
өндіру көлемі 700 мың тоннаға немесе 7 
пайызға қысқарады. Тіпті, былтырғымен 
салыстырғанда да кемуі байқалады. 

Мұнай өндіруші компаниялардың 
көпшілігі инвестициялық бюджетін 50 
пайызға дейін және одан да жоғары пайызға 
қысқартты. Осының салдарынан аймақ 
экономикасындағы инвестицияның жалпы 
көлемі 30 пайызға дейін кеміді. 

Ең бастысы, мұнай өндірісіне қызмет 
көрсету көлемінің осыншалықты азаюы 
саладағы қызмет керлер санының қысқаруына 
да әкелуі мүмкін. 

Осыған байланысты біз Энергетика ми-
нистрлігіне мұнай компаниялары бюджетінің 
шығыс бөлігін қысқартудың шекті мөлшерін 
белгілеу жөнінде ұсыныс бердік. Біздің 
ойымызша, бюджетті қысқарту жылдық 
жоспардың 10 пайызынан аспауы керек. 
Министрлік ұсынысымызды түсіністікпен 
қабылдап,  Үкімет тарапынан мұнай-газ ком-
панияларына тиісті талап қойды. 

Үкімет басшысының қатысуымен 
облысымыздың проблемалық 
мәселелері жөнінде арнайы мәжіліс 
өтіп, онда біз аталған мәселені де 
көтерген болатынбыз. 
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Сенбі, 11 шілде, 2015 жыл

Сонымен қатар, біздің ба-
стамамыз бойынша Энергети-
ка министрінің бірінші орын-
басары Ұзақбай Қарабалиннің 
төрағалығымен мұнай компанияла-
рында өндіріс көлемін сақтау және 
жұмысшылар санын қысқартпауға 
арналған екі мәжіліс өткізілді. 

Біздің көтерген мәселелер толық 
қолдау тапты, тек қана мұнай сату 
көлеміне қатысты «Қуат Амлон 
Мұнай» компаниясының ұсынысы 
қолданбады. 

Себебі, шикі мұнайды экспортқа 
шығаруды шектеп, отандық үш 
мұнай өңдеуші зауытты шикізатпен 
қамтамасыз ету жөніндегі Мемлекет 
басшысының тапсырмасы бар. 

Жұмысшыларды қызметінен бо-
сатпау және орындарын сақтап қалу 
мақсатында барлық ірі және орта 
компаниялармен меморандумдарға 
қол қойылды.

Екінші мәселе – шикізаттық 
емес саланың дамуы. 

Мұнай өндірудің қысқарғанына 
қарамастан өнеркәсіп өндірісінің 
көлемі көп төмендей қойған жоқ. 
Керісінше, өңдеу өнеркәсібінің 
көлемі шамамен 20 пайызға артты. 

Осы саладағы динамикаға 
үңілсек, 2012 жылдың осы 
мерзімімен салыстырғанда шикізат 
емес сектордағы өнім көлемі 62 
пайызға артқандығы байқалады. 
Осы уақыт аралығында республика 
бойынша көрсеткіш орташа есеппен 
9 пайызға ғана өскен. 

Осылайша ағымдағы жылдың 
бірінші тоқсанының нәтижесімен 
өңдеуші өнеркәсіп саласындағы 
еңбек өнімділігі 40 пайызға жуық 
артты (анықтама үшін: өсу қарқыны 
бойынша республика аймақтарының 
арасында 1- орында). 2012 жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 
бұл көрсеткіш 3 еседен аса артқан 
(анықтама үшін: республика 
аймақтарының арасында 1-орында). 

Өздеріңізге белгілі, 
«қолданыстағы кәсіпорындардың 
тиімділігі мен өнімділігін 
арттырудың қажеттілігі туралы» 
Мемлекет басшысы жақында өткен 
Индустрияландыру күнінде ерекше 
айтып өткен болатын.

Облыстың 2020 жылға дейінгі 
даму Стратегиясын қабылдау ба-
рысында біз басты міндеттеріміздің 
бірі ретінде экономиканы 
әртараптандыру деп белгіледік. 

Қазір осы бағыттағы оң 
өзгерістер жайлы айтуға болады. 
Әрине, екі-үш жыл құрылымдық 
өзгерістерді жүзеге асыру үшін 
өте қысқа мерзім. Осы уақыт 
аралығында өнеркәсіп өндірісіндегі 
тау-кен өндірісінің көлемі 94-тен 
82 пайызға (немесе 12 пайыздық 
пунктке) дейін кеміді. Бұған 
мұнай бағасының әлемдік нарықта 
төмендеуі де әсер етпей қалған 
жоқ. Дегенмен де, экономиканы 
әртараптандырудың тұрақты тренді 
байқалады. 

Былтыр «АралТұз» кәсіп-
орнын дағы ас және техникалық тұз 
өндірісі толықтай жаңартылғаны 
баршаңызға белгілі. Осының 
нәтижесінде тек алғашқы 6 айда ғана 
өнім шығару 20 пайызға ұлғайды. 

Сонымен қатар, отандық ком-
пания Арал ауданында кальций-
ленген сода шығаратын зауыт 
құрылысын салу жөнінде шешім 
қабылдады. «Бәйтерек» Холдингі 
жалпы құны 200-250 млн. АҚШ 
долларын құрайтын аталған жо-
баны қаржыландыруға дайын. 
Қазір осыған байланысты қажетті 
келіссөздер жүргізіліп жатыр. 

Былтыр Жалағаш және Шиелі 
аудандарында іске қосылған қызыл 
мия тамырын өңдеу зауыттары 
жұмыс істеп тұр.

Қызылорда қаласында құрама 
жем, күріш өңдеу және керамикалық 
кірпіш зауыттарының құрылысы 
аяқталды. 

Жыл аяғына дейін сэнд-
вич панель, күйдірілген кірпіш, 
жарықдиодты шам және өзге де 

өндіріс орындарын іске 
қосатын боламыз. 

«Шалқия» кенішіндегі 
қорғасын мырыш өндірісін 

«Самұрық Қазына» қорымен бірлесе 
отырып игерудеміз. 

Бүгінде кен байыту 
комбинатының базалық жобасын 
әзірлеу аяқталып, детальдық жо-
балау жұмыстары қолға алынды. 
Жақын арада құрылысты бастаймыз 
деген ойдамыз.

Үстіміздегі жылғы мамыр айын-
да «Самұрық Қазына» АҚ Басқарма 
төрағасы Өмірзақ Шүкеевтің 
іс-сапары аясында кәсіпорында 
қорғасын мен мырышты терең 
өңдеуге бейімдеу және соның 
негізінде гидрометаллургиялық зау-
ыт құрылысын салу жөнінде шешім 
қабылданды. Бұл өз кезегінде метал-
лопрокат алуға мүмкіндік беретін 
жобаның келесі сатысы болып табы-
лады.

Сонымен қатар, «Молль» неміс 
компаниясы «Тау Кен Самұрық» 
Ұлттық компаниясымен осы 
аумақтан біздің қорғасынды пай-
далана отырып аккумулятор за-
уытын салу жөнінде келіссөздер 
жүргізілуде. 

Сонымен бірге, машина жасау 
және ферроқорытпа зауыттарының 
құрылысы жөніндегі жобалық 
құжаттар әзірленді, ендігі кезек-
мемлекеттік сараптамада. 

Германиялық «ThessenKrupp», 
оңтүстіккореялық «POSCO», 
жапониялық «Hanwa» сияқты ірі 
металлургиялық компаниялар 
әсіресе, төмен алюминийлі ферроси-
лиций өндірісіне қызығушылық та-
нытып отыр. Осы ферросилицийді 
пайдалану арқылы болаттың өзіндік 
құнын арзандатуға болатыны 
белгілі. 

Бұл өндірісте «Минерал-
ды шикізаттарды кешенді 
өңдеу» Ұлттық орталығының  
инновациялық технологиясын 
қолдану жоспарланып отыр. 

Қазіргі уақытта осы технология-
ны өндірістік сынақтан өткізіп, оны 
ғылыми қолдауды қамтамасыз ету 
күн тәртібінде тұр. Осыған орай, 
Үкіметке тиісті ұсыныспен шықтық. 
Қызылорда қаласындағы индустри-
алды аймақтан зауыт салуға 50 гек-
тар жер бөлініп, инфрақұрылымын 
тартудамыз.  

Ванадий өндірісі бағытындағы 
жобалар да жоспарға сәйкес 
жүргізілуде. Бір сөзбен 
айтқанда, аймақта толыққанды 
металлургиялық кешеннің іргетасы 
қалануда деп батыл айта аламыз. 

Басқа жобаларға келер болсақ, 
облыс орталығында «Бәйтерек» 
холдингі, «Қазақстанның ин-
вес тициялық қоры», аме ри-
калық «Stewart Engineers» ком-
панияларының бірлескен жобасы 
- шыны зауытының (қуаттылығы 
жылына 197 мың тонна) құрылысы 
басталды. 

Бүгінде мердігерге зауыт құры-
лысына қажетті қаржының алғашқы 
бөлігі 2,8 млрд. теңге берілді. 

Болашақ зауыттың ең ірі 
нысаны-дайын өнімдерді сақтау 
қоймасының құрылысы басталды. 
Жыл аяғына дейін осы жұмыстың 
70-80 пайызын игеру жоспарланып 
отыр. Қала құ ры лысы кеңесінде 
зауыттың жобасы бекітілді. Нысан 
2017 жылы пай далануға беріледі деп 
жоспарлануда. 

Сонымен қатар, шыны зауы-
ты үшін құмды дайын шикізатқа 
айналдыратын тау-кен байы-
ту комбинатының құрылысы 
(2017-2018 жылдар) жоспарлану-
да. Бүгінде жоба бастамашылары 
Қазақстан Даму банкімен жобаны 
қаржыландыру жайында келіссөздер 
жүргізуде. 

«Compact GTL» британ компани-
ясымен бірлесе отырып, Қармақшы 
ауданында жерасты газын дизельді 
отынға айналдыру жобасын жүзеге 
асыру көзделуде. Евро-5 стандар-
тына сәйкес өндіріс орны тәулігіне 
160 тонна өнім шығарады. Жобаға 
Энергетика министрлігі қолдау 
көрсетуде. 

Германиялық әріптестердің қа-
ты суы мен облыс орталығында тұр-
ғын үй құрылысы комбинаты салы-
нуда. 

Бірқатар қытайлық компани-

ялармен цемент өндірісін дамы-
ту жөнінде келісімдер іске аса ба-
стады. Шиеліден цемент зауытын 
(400-500 маркалы) салу жөніндегі 
«Данаке» корпорациясының жоба-
сы Қазақстан-Қытай үкіметаралық 
басым бағыттағы жобалар тізіміне 
енгізілді. Барлық инфраструктурасы 
бар өндірістік аймақтарды тек қана, 
Қызылорда қаласында ғана емес 
барлық аудан орталықтарында да 
жасақталуының арқасында осындай 
мүмкіндікке қол жеткізудеміз.  

Қуаты шағын екінші осын-
дай жоба (300-400 мың тонна)  об-
лыс орталығындағы индустриалдық 
аймақтан салынуы мүмкін. 

Сонымен қатар, Еуропадағы 
экономикалық ықпалдастық және 
даму ұйымы (ОЭСР) жасаған 
аймақтардың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру жобасы аясында біздің об-
лыс құрылыс индустриясы мен 
ауыл шаруашылығы саласындағы 
әлеуеті жоғары  пилоттық 3 өңірдің 
қатарына енді. 

Бір сөзбен айтқанда, ойға 
алған жобалар бойынша жұмыстар 
қарқынды жүріп келеді. 

Бұл жобалардың барлығы да 
ерекше маңызды, өйткені олар өз 
кезегінде тұрғындарды жұмыспен 
қамтып, салық базасын кеңейтуге 
мүмкіндік жасайды. Сараптамаға 
жүгінсек, 4,5 мың жұмыс ор-
нын ашылып, жыл сайын 3 млрд 
теңгеден астам салықты жергілікті 
бюджетке түсіреді. Кәсіпорындарға 
білікті, кәсіби мамандар мен 
жұмысшы кадрлар дайындалып, 
өңір экономикасының мұнайға 
тәуелділігі азайып, адам потенциа-
лын дамытуға жағдай жасалады.

Шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту динамикасы да жаман емес. 
Оған дәлел, бір жыл ішінде белсенді 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 3 
мың 700 бірлікке (12 пайыз) өскен. 
Өткен бес айда қаржы институт-
тары облыстағы шағын және орта 
бизнесті дамытуға 11 млрд теңгеге 
жуық несие бөлген.

Алайда, кәсіпкерлікті ойдағыдай 
қарқынды дамытуға әзірге қол жет-
пей отыр. Оның себебі – шағын және 
орта бизнесті қолдауға бағытталған 
мемлекеттік шаралардың басым 
бөлігі бұрын құрылған кәсіпкерлікті 
дамытуға ғана бөлінуде. Ал, біздің 
облыс бұл мәселеде еліміздің өзге 
өңірлерінен көп артта қалған. 
Сондықтан кәсіпкерлеріміз қарыз 
алушы ретінде жеңілдікпен несие 
алу талаптарына көбінесе сәйкес 
келмейді. Банктердің қаржысы бар, 
бірақ олар біздің кәсіпкерлерге 
қолжетімсіз. 

Сондықтан арнайы “Өңірлік 
инвестициялық орталық” құрдық. 
Бұл орталық басым бағытқа ие жо-
баларды қолға алған кәсіпкерлерге 
несие бере алады. Бүгінгі бюджетті 
нақтылау барысында біз осы 
мақсатқа 100 млн. теңгені бөліп от-
ырмыз.

“Ақниет” және шағын несие 
беретін бағдарламалар өз жалғасын 
табуда. Дегенмен, біз өткен екі 
жылдағы мөлшерден асып түсе ал-
маймыз. Себебі, республика бұл 
мақсаттағы шығынды секвестр ая-
сында бірнеше есе қысқартты.

Қызылорда облысы 
мемлекеттік-жеке әріптестікті да-
мытуда пилоттық болып белгіленді. 
Бұл бағытта  республика бойынша 
алғашқы қадамдар ғана жасалуда. 
Біз “Өңірлік кәсіпкерлік палатасы” 
және «Мемлекеттік жеке әріптестік 
жобасын тіркеу» орталығымен 
бірлесіп алғашқы екі жобаны жүзеге 
асыруды қолға алдық. Олар, облыс 
орталығында күніне 500 келушіні 
қабылдайтын емхана мен 600 
орындық кәсіптік-техникалық лицей 
құрылысы.

Ауыл шаруашылығында әсіресе 
ет өндіру көлемінің артуымен жалпы 
өндіріс көлемінің өсуі байқалады. 
Бұл саланы біз табанды түрде дамы-
татын боламыз. Соңғы екі жылдың 
өзінде ғана агроөнеркәсіп кешеніне 
салынған инвестиция көлемі 8 есе-
ге дейін өскен. Өткен мамыр айын-
да малшылардың бірінші облыстық 
слетінде алғашқы нәтижелер қоры-
тын дыланды. Мұндай шара соңғы 
рет осыдан 19 жыл бұрын өткен 
екен. 

Көктемгі егіс науқаны да 
ұйымшылдықпен өтті. Аманшылық 
болса, күріштен биыл да жақсы өнім 
аламыз деген ойдамыз.

Агроөнеркәсіп кешенін дамыту-
дың «Жол картасы» жүзеге асыры-
луда. 

Басты мақсат – озық агротех-
нологияны, (оның ішінде ылғал 
сақтағыш), өндіріске енгізу, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндірудің 
қарқынды өсімін қамтамасыз ету 
қажет.

Республикадағы қаржылық 
дағдарысқа қарамастан биыл ауыл 
шаруашылығын субсидиялауға 8,3 
млрд теңге алдық. Бұл былтырғыдан 
24 пайызға көп.

Мал шаруашылығын дамыту 
үшін азықтық дақылдар көлемін арт-
тыруды да межелеудеміз. Ол биыл 
3,7 мың гектарды құрайды.

Аграрлық секторға қосымша ин-
вестициялар тарту шаралары қолға 
алынуда. Қазіргі таңда 15 мың гек-
тардан астам алқапқа тамшылатып 
суару әдісімен қызанақ және жүгері 
егу жобасын жүзеге асыруға инве-
стор тартылды. Қызанақ концен-
траты, жүгері сіркесі мен крахмал 
өн діру  зауытын жобалауға кірісіп 
кеттік.

Облыс биыл ветеринария жүйе-
сін жетілдіру шараларының нәти-
жесінде буферлік аймақтан шы-
ғады. Бұл Жаңақорғанда жылына 
7 мың тоннаға дейін ұсақ малдың 
етін өңдейтін ет комбинатының құ-
рылысын жобалауға мүмкіндік туғ
ызды.                                      

Сонымен бірге, ірі мал 

бордақылау алаңы бар мал жай-
ылымдарын дамыту да жоспарда 
бар. Биылдың өзінде Қазалы ауда-
нында 500 басқа («Сыр маржаны» 
ЖШС) және Сырдария ауданында 
3000 басқа арналған («Шаған-Жер» 
ЖШС) кешенді пайдалануға беру 
жоспарлануда. Бұған қоса, осын-
дай кешенді Жалағаш ауданында 
да салатын боламыз («Мега-Агро» 
ЖШС). Өнімнің бір бөлігі экспортқа 
шығарылатын болады.

Тұрғындардың әлеуметтік көңіл-
күйіне әсер ететін негізгі фактордың 
бірі – баға. Бұл мәселені біз тұрақты 
назарда ұстап келеміз. Әсіресе, 
азық-түлік бағасы. Бұл ретте бағаны 
тұрақтандыру қорының пайдасы мол 
болмақ. Оған облыстық бюджеттен 
380 млн теңге бөлінді. Сондықтан 
аймақтағы баға республиканың 
орташа көрсеткішінен біршама 
төмен.

Балық шаруашылығы саласы да 
даму үстінде. Бүгінгі күні аймақта 
Арал және Қазалы аудандарына 8 
кәсіпорын балық өңдеумен айна-
лысады десек, оның 3 (үшеуі) еу-
рокод белгісімен өнімдерін Еуропа 
елдеріне шығаруда.

Қазір біз Үкіметпен бірлесіп СА-
РАТС жобасының екінші кезеңін 
тезірек бастау үшін жұмыс жаса-
удамыз. Қаржы мәселесі толық 
шешілді. Бірақ, Өзбекстан жағынан 
туындаған түсініспеушіліктер жоба-
ны жүзеге асыруға кедергі келтіруде. 
Әйтсе де, нормативтік-құқықтық 
құжаттарға сәйкес жобаны жүзеге 
асыруға шекаралас елді хабардар 
еттік. Енді Бүкіләлемдік банктің 
тиісті шешімін күтудеміз.

Үшінші. Инфрақұрылымды 
дамыту.

Жыл басынан бері тұрғын үйді 
пайдалануға беру 1,5 есеге өсті. 
Сонымен бірге біз “Қазақстан 
ипотекалық компаниясы” және 
“Самұрық-Қазына” жылжымай-
тын мүлік қорымен” тұрғын үй 
құрылысына қажетті қосымша ре-
сурстарды тарту жөнінде мақсатты 
жұмыстар жүргіздік.

Жыл бойында “Нұрлы Жол” 
бағдарламасы шеңберінде бөлінген 
қорлар есебінен тұрғын үй 
құрылысын 3,5 есеге көбейтуді ме-
желеп отырмыз. 

Аталған бағдарлама аясында 
биылға бөлінген 900 млн теңгеге 
өңірді Елордамен байланыстыратын 
“Қызылорда-Жезқазған” тас жолын 
жаңғыртуды бастаймыз.

Қызылорда қаласында 
әуежайдың жаңа терминалының 
құрылысы басталды. Жоба-
ны қаржыландыру жөніндегі 
міндетімізді біз орындадық. 

Ендігі кезек “Қазақстан темір-
жолы” Ұлттық компаниясы” 
акционерлік қоғамының еншісінде. 
Бұл мәселенің тез шешім табу үшін 
оны әлеуметтік маңызды нысан-
дар тізіміне қосу жөнінде Үкіметке 
ұсыныспен шықтық.

НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСТАР
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Мамыр айынан бастап Мәскеу 
бағытына тікелей рейс ашылды. 
8-ші маусымнан бастап Анталияға 
халықаралық чартерлік рейс бастал-
ды. Ұлттық және халықаралық ави-
акомпаниялармен Стамбул, Дубай, 
Пекин және Үрімші қалаларына 
тұрақты және чартерлік рейстерге 
қызмет көрсетуге келісім-шарттар 
жасалды.

Енді облыс тұрғындарының ба-
сым бөлігі үшін аса маңызды мәселе 
– газдандыру туралы.

“ҚазТрансГаз” акционерлік қоға-
мы құрылыс-мон таж жұмыстарын 
барынша қарқынды жүргізуде. 
Биылғы жаздың өзінде Арал қаласы, 
Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған 
кенттері мен Байқоңыр қаласы 
“Бейнеу-Бозой-Шымкент” маги-
стральды газ құбырына жалғанатын 
болады. Бұл елді мекендерде 210 
мың адам өмір сүреді. 

Сонымен бірге 2016-2017 жылда-
ры Сексеуіл, Жосалы, Қамыстыбас, 
Жалағаш және Тереңөзек кенттерін 
көгілдір отын желісіне қосу үшін 4 
АГРС құрылысына қажетті 10 млрд 
теңге бөлу туралы келісімге қол 
жеткізілді. Аталған елді мекендерде 
60 мыңға жуық тұрғын бар. 

Осылайша, бірінші кезек-
те облысымыздың барлық аудан 
орталықтары мен ірі елді мекендері 
газбен қамтамасыз етілетін болады.

Облыстың елді мекендерін са-
палы ауыз сумен қамтамасыз ету 
жұ мыстары жалғасын табуда. 
Өздеріңізге белгілі, бүгінге дейін 
барлық село лық елді мекендердің 
71 пайызы ор талықтандырылған су 
жүйесіне қо сыл ды, яғни осы елді 
мекендерде ауыл тұрғындарының 
94 пайызы тұрады (өңірлер ішінде 
бірінші орында). Ағымдағы жылы, 
Жаңақорған ауданындағы Та-
лап және Сырдария топтық су 
құбырының құрылысы басталды. 

Бұл жобаларды іске асырудың 
нәтижесінде тағы да 28 елді мекенде 
тұратын 38 мың тұрғын сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз етілетін болады.

Қызылорда қаласындағы Сырда-
рия өзенінен өтетін көпір құрылысы 
салынуда.

Облыс орталығын абаттанды-
ру мен көгалдандыруға бұрынғыша 
айрықша көңіл бөлудеміз. Бірақ қала 
көшелері ауыр салмақты көліктерге 
есептелмеген. Ал “Батыс Еуропа-
Батыс Қытай” автомагистралы 
арқылы өтетін көліктер біз жөндеген 
жолдарды бұзып кетуде.

Сондықтан, өздеріңіз білетіндей, 
облыстық бюджеттен бөлінген 
қаржыға Бейбарыс Сұлтан 
көшесінен Ғ.Мұратбаев көшесіне 
дейін айналма жолдың құрылысы 
басталуда. Бұл жол жүк көліктерінің 
қозғалысын реттейтін болады. Со-
нымен бірге жол құрылысы Сыр-
дария өзенінің жағалауын бекітуге 
мүмкіндік беріп, жағалау аймағын 
абаттандыруды және сол жағалаумен 
байланысты қамтамасыз етеді.

Айтпақшы, Азия даму банкісімен 
бірге біз облыс орталығының жаңа 

ауданы – Сырдария өзенінің сол 
жақ жағалауы инфрақұрылымы 
құрылысы жобасын кезең-
кезеңімен жүзеге асыру мәселесін 
қаржыландыруды шешудеміз.

Жобаның жалпы құны 1 млрд. 
доллар шамасында. 

Азия даму банкісінің 
(АБР) өкілдігі бұл жобаны 
«ақылды» қаланы (Smart City) 
дамытуға бағытталған «Кешенді 
инфрақұрылым бағдарламасы» 
ретінде жүзеге асыруды ұсынып 
отыр. Қазір біз оның техникалық-
экономикалық негіздемесін жа-
сап жатырмыз және Ұлттық эко-
номика министрлігінен бұл жоба-
ны министрліктің операциялық жо-
спарына енгізу туралы алдын ала 
келісімін де алып қойдық. 

Қаржылай жетіспеушілік кезін-
де басқа да халықаралық қаржы 
орталықтарымен тиімді жұмыс 
істеуді жалғастырып келеміз. 

Өздеріңіз білетіндей, Еуропалық 
қайта құру және даму банкісімен 
жалпы құны 350 млн. доллар бо-
латын 8 жоба бойынша жұмыс 
жүргізіп жатырмыз. 

Жақында ғана осы банктің желісі 
бойынша алынатын 92 автобустың 
алғашқы 10-ы қаламызға келді. 

Сәуір айынан бері 42 мың 
тұрғыны бар Әйтеке би кентін 
жылумен қамтамасыз ететін 
қазандықты («Қазалы-Теміржол 
жылу») қайта құру бойынша сарап-
шылар жұмыс жүргізуде. Ислам 
даму банкісімен бірге әлеуметтік 
нысандар құрылысы (мектептер мен 
балабақшалар) бойынша жобаларды 
жүзеге асыру мүмкіндігін талқылап 
жатырмыз. Әсіресе, апаттық 
жағдайдағы.

Төртінші. Байқоңыр 
қаласының мәселелері бойынша. 

Ресейдегі қазіргі ахуал 
Байқоңыр қаласының әлеуметтік-
экономикалық жағдайына да теріс 
әсер етуде. Қала бюджеті жыл сай-
ын азайып келеді. Қызметкерлерді 
кезең-кезеңімен қыс қарту бастал-
ды. Облыс бойынша  алғашқы 
жартыжылдықта жұмыстан босаған 
400 адамның жартысы Бай қоңырдың 
үлесіне тиеді. 

Жыл аяғына дейін ғарыш 
кешенінде жұмыс істейтін тағы 
300-дей Қазақстан Республика-
сы азаматтарының жұмыссыздар 
қатарын толықтырып қалуы ғажап 
емес. 

Жағымды жаңалықтар да бар. 
Биылғы жылы екі маңызды мәселені 
шешуге қол жеткіздік. Қалада 
әлеуметтік мәселелер көбейіп келе 
жатқандықтан біз 500-дей мұғалім 
жұмыс істейтін 6 байқоңырлық 
қазақ мектебі мен 1 балабақшаны 
өзімізге алдық. Сонымен бірге, 
өздеріңізге белгілі, бес жыл бойы 
құрылысы тоқтап тұрған перзентха-
на мәселесі де оңынан шешілді. Ол 
емханасы бар көпсалалы станцио-
нар ретінде облыстық медициналық 
орталықтың филиалы болып жұмыс 
істейтін болады. Қажетті жабдықтар 

алынып қойылды. 
Өкінішке орай, бүгінде Байқоңыр 

қаласы бойынша туындаған 
әлеуметтік мәселелер жиілей түсуде, 
мұның өзі онда жұмыс істеп және 
өмір сүріп жатқан қазақстандық 
азаматтардың хал-ахуалына теріс 
әсерін тигізуде.

Соған байланысты тиісті шешім 
қабылдануы қажет деп есептейміз. 

Біз өз ұсынысымызды Үкіметке 
енгіздік. Және бұл мәселені 
ағымдағы жылдың күз маусымын-
да Мемлекет басшысының облысқа 
жұмыс сапары барысында көтермек 
ойымыз бар. 

Байқоңыр қаласын біз 
әрқашанда Төретам және Ақай 
елді мекендерімен бірге қараймыз, 
себебі аталған елді мекендердің 
тұрғындарының негізгі бөлігі 
«Байқоңыр» кешенінің нысанда-
рында жұмыс істеуде. Сәйкесінше, 
қаладағы жағдай олардың өмір сүру 
деңгейіне тікелей әсерін тигізеді.

Өздеріңіз білетіндей, 2014 жылы 
біз Сіздермен бірге «Байқоңыр 
қаласын, Төретам кентін және 
Ақай ауылдық округін  әлеуметтік-
экономикалық дамытудың кешенді 
жоспарын» қабылдадық.

Өткен жылдан бері Жоспар ая-
сында 2 млрд. 700 млн. теңге қаржы 
бөлінді. 

Төретам кентінің 15 көшесі жөн-
деліп, 20 көшесіне жарықтандыру 
жұ мыстары жүргізілсе, 280 орынға 
ар налған балабақша пайдалануға 
берілді.

Мемлекеттік және салалық 
бағдар ламалар шеңберінде көкөніс 
сақтау қоймасы, қонақ үй және өзге 
де қызмет көрсету нысандары салы-
нуда.

Биылғы жылы Төретам кентінің 
Бас жоспары әзірленді.

Ақай ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулатория салынды. 
Сумен қамтамасыз ету жүйелеріне 
қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізілуде. 

Күзге қарай 600 орынға арналған 
жаңа мектеп пен 280 орындық 
балабақшаны пайдалануға беру жо-
спарлануда. 

Енді әлеуметтік дамудың кейбір 
аспектілері туралы толығырақ 
ақпарат бергенді жөн санап отыр-
мын. 

Аймақтың бұл мәселеде жыл-
дар бойғы кенже қалуының ор-
нын толтыру үшін біз Сіздермен 
бірге үшінші жыл қатарынан 
әлеуметтік бағдарланған бюд-
жет қалыптастырып келеміз. 
Биылғы жылғы бюджеттің 62 пай-
ызын әлеуметтік сала шығындары 
құрайды. 

Ағымдағы жылы әлеуметтік 
даму мәселелері бойынша бізді 
ерекше алаңдататын мәселе 
ол – еңбек қатынасы. Оның 
өзі, толықтай алғанда,  жалпы 
экономикалық ахуалға, сондай-ақ 
мұнай және сервистік компаниялар 
жағдайына байланысты болып отыр. 
Сондықтан да жұмыс орындарын 

сақтау, жалақыны уақытылы төлеу, 
ұжымдық шарттарды орындау бой-
ынша жұмыстар ұдайы жүргізілуде. 
Нәтижесінде, жалпы алғанда жыл 
басынан бері облыста 400-ден астам 
ғана адам жұмыстан қысқарды 
(жоғарыда атап өткенімдей, оның 
жартысын байқоңырлықтар құрады). 

Дегенмен, осы мерзімде 
экономиканың әртүрлі салаларын-
да 5 мыңнан астам жаңа жұмыс 
орны құрылды, оның 4400-і тұрақты 
жұмыс орны. Мұның өзі бізге 
жұмыссыздықтың өсуін тоқтатуға 
көмектесті (5 пайыз).

Еңбекақы қарыздары бойын-
ша туындаған мәселелердің басым 
бөлігін тез арада, «тікелей басқару» 
тетіктері арқылы шешіп жатырмыз. 
Бүгінгі күні тек 3 кәсіпорынның 25 
млн. теңгеге жуық жалақы қарызы 
бар («МИГ-21» ЖШС, «Азияш» 
ЖШС, «Жез Киік и К» ЖШС). 
Олардың әрқайсысы бойынша 
әкімдіктер, прокуратура және сот ор-
гандары бірлесіп жұмыс жүргізуде. 

Білім саласында білім сапасын 
көтеру жөнінде үшінші жыл бойы 
жүргізіп келе жатқан тиянақты 
жұмыстар енді ғана өз нәтижелерін 
бере бастады.

Өйткені, облыс ҰБТ нәтижелері 
бо йынша (2012 жыл) республика 
өңірлері арасында 16 орында еді. 
Үс тіміздегі жылы ҰБТ нәтижесі 
бойынша облыс 5 орыннан көрінді 
(81,7 балл). Ең төменгі көрсеткіш 
Шиелі ауданында 79,9 балл болды, 
ал республикалық орташа көрсеткіш 
79,5 балл. 

Бұған қоса «Алтын белгіге» 
ұсынылған үміткерлердің 60 пайызы 
өздерінің білімін дәлелдеп шықты 
(биыл 139 адам, өткен жылы 94 
адам).

Екі жыл болды, біз мектеп 
бітірушілерді тікелей Мәскеу бо-
лат және қорытпалар институтына, 
Санкт - Петербург технологиялық 
университетіне, сонымен бірге 
Қ.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ мен 
отандық басқа да алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындары мен кол-
ледждерге оқуға жіберіп отырмыз. 
Биылғы жылы ресейлік аталған 
және басқа да алдыңғы қатарлы 
халықаралық деңгейдегі оқу орында-
рына біздің мектеп бітірушілерімізге 
400-ден аса орын берілді. Біздің 
экономикамыздың сұранысына орай 
балаларды негізінен техникалық 
мамандықтарға жіберудеміз. 

Мұнан бөлек, «Серпін» 
бағдарламасы бойынша 2500-дей 
грант алу жоспарымыз бар. Соны-
мен қатар, әлеуметтік аз қамтамасыз 
етілген отбасылардан шыққан 
балаларға облыс әкімінің 365 гран-
тын бөлуді жалғастырып отырмыз. 

Осылайша біз биылғы жылғы 
мектеп бітірушілердің жартысын 
Қазақстан мен Ресейдің алдыңғы 
қатарлы ЖОО мен колледждер-
де гранттар есебінен оқытуды 
қамтамасыз етеміз. Мұндай жағдай 
бізден басқа бірде-бір облыста жоқ! 

Облыс әкімі іс-қимыл 

жоспарының басым бағыттарының 
бірі ретінде біз апатты мектептердің 
мәселелерін шешу деп санаймыз. 

Биылғы жылы 16 мектепті 
пайдалануға беруді жоспарлау-
дамыз, оның ішінде 9-ы апатты 
мектептердің орнына іске қосылады. 

Жалпы, биылғы жылы біз 
барлығы 42 жаңа әлеуметтік нысан-
дарды іске қосуды жоспарлап отыр-
мыз. 

Тұрғындар денсаулығын жақсар-
туға және мүмкіндігі шектеулі 
адам дардың өмір сапасы деңгейін 
көтеруге бағытталған жұмыстар 
жалғасуда. 

Біз өткен жылы бекітілген 
туберкулездің мультирезистік 
түрімен ауырған адамдарды 
сауықтыруға ай сайын берілетін 
әлеуметтік көмекті, сондай-ақ лейкоз 
бен және апластикалық анемиямен 
ауыратын балаларды терапиялық 
қолдау үшін дәрілер алып беру 
төлемдерін сақтап қалдық. 

Сонымен қатар, біз Қызылорда 
қаласындағы 200 төсекке арналған 
облыстық көпсалалы балалар ау-
руханасы, Жаңақорған мен Жала-
ғаш кенттеріндегі ауысымына 250 
келушіге арналған емхана құры-
лыстарын жалғастырып жатырмыз. 

Сексеуіл кентінде ауысымына 
100 келушіге арналған емхана мен 
Түгіскен ауылында дәрігерлік амбу-
латория құрылысын бастадық. 

Қызылорда қаласындағы 
Мейірімділік үйінде күрделі 
жөндеу жұмыстары аяқталды. Со-
нымен қатар, қалалық туберкулез 
диспансері мен наркодиспансеріне 
күрделі жөндеу жүргізілуде. 

Өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда қаңтар-мамыр ай-
ларында сәбилер өлімі көрсеткіші 
12 пайызға, туберкулезбен ауыру 
19 пайызға, қатерлі ісікпен ауырып 
қайтыс болғандар 11 пайызға кеміді. 

Өкінішке орай, ана өлімі 
мәселесі әлі де өзекті күйінде қалуда. 
Бұл проблема бойынша өзіміздің 
және шетелдік мамандармен нақты 
жұмыстар жүргізудеміз. 

Біздің дәрігерлер күрделі оталар 
жасауды жолға қойды (ми-қан та-
мырларына, омыртқа мен жұлынға, 
жүрекке ашық ота).

Біздің профилактикалық емдеу 
мекемелерінің жабдықталу деңгейі 
өңірлер арасындағы үздіктердің бірі. 

Осы орайда, кадрларды дайын-
дау үшін ағымдағы жылдың мау-
сым айында облыстық медициналық 
орталықтың негізінде Асфен-
дияров атындағы Қазақ Ұлттық 
медициналық университетінің фи-
лиалы ашылды. Мұндағы магистра-
турада студенттер оқып, дәрігерлер 
мен кіші медициналық қызметкерлер 
біліктілігін арттырып, тәжірибеден 
және интернатурадан өте алатын бо-
лады. 

Оқу процесінің сапасын қамта-
масыз ету үшін әрбір айдың бір ап-
тасында Қызылордаға Алматыдан 
оқытушылар мен профессорлардың 
келіп тұруы жоспарлануда. Біздің 
дәрігерлер сабақ беретін кафедралар 
да ашамыз.

 Филиал базасында денсаулық 
саласы менеджерлерін дайындау-
ды, ғылыми - медициналық зертте-
улер өткізіп және диссертациялар 
қорғауды ұйымдастыратын бола-
мыз. 

Бұқаралық спортты дамыту және 
салауатты өмір салтын насихаттау 
ісі де басым бағыттардың бірі деп 
санаймыз. 

Жақында Сырдария ауданының 
Нағи Ілиясов ауылында мемле-
кет пен жеке әріптестік негізінде 
салынған денешынықтыру және 
сауықтыру орталығы бар стадион 
ашылды.  

Қызылорда қаласында салы-
нып жатқан ипподром мен бокс 
орталығы, сондай-ақ Жаңақорған, 
Қаза лы аудандарындағы дене 
шынықтыру сауықтыру кешені жыл 
соңына дейін пайдалануға беріледі. 

Спорттық ғимараттар желісін 
дамыту балалар мен жастардың 
денсаулығын сақтап, жаман 
әдеттерден (деструктивті) 
аулақ болуға септігін 
тигізеді. 

ЖАЛҒАСЫН ТАБА БЕРЕДІ
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ҚОҒАМ
ПІКІРЛЕР

Биыл біз Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 70 
жылдығын атап өттік. Іс-шаралар жыл бойы 
жалғасын табатын болады. Бұл өскелең 
ұрпаққа тарихын таныту үшін қажетті әрі 
ерекше маңызды шара деп білеміз.  

Біздің Отанымыздың еркіндігін қорғаған 
әкелеріміз бен аталарымыздың ерлігі 
өскелең ұрпаққа ерекше өнеге болуы керек. 
Біз балаларымыздың бейбітшіліктің және 
оны сақтаудың қаншалықты  қымбат екенін 
білуіне жауаптымыз. 

Осылайша, олар өздерінің рухани-
адамгершілік бағытынан ауытқымайтын бо-
лады, олар өз кезегінде ұлтжанды, әлемді 
бағалайтын және Отанын жақсы көретін 
болады, ал деструктивті күштер өздерінің 
идеологиялық мүмкіндіктерін жүзеге асыра 
алмайды.

Әртүрлі экстремизмнің тара-
луы жағдайында бізге ұлтаралық және 
конфессияаралық келісімді сақтауға 
мүмкіндік беретін осы бағыттағы 
жұмыстарды одан әрі күшейтуіміз қажет.

Біздің кәсіпкерлердің қатысуымен 
бұрынғы Ы.Алтынсарин атындағы киноте-
атр «Достық үйі» етіп қайта жаңғыртылып 
жатыр. Аталмыш нысанды жыл соңына 
дейін ашуды жоспарлап отырмыз. 

Алпыс жылдық тарихы бар облыстық 
Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 
драма театры алғаш рет Лондонға гастроль-
мен барып, Патшалық театр сахнасында өз 
өнерін көрсетті.

Театр ұжымы Дулат Исабековтің «Ескi 
үйдегі екі кездесу» қойылымын қазақ тілінде 
қойып, көрерменнің ыстық ықыласына 
бөленді.

 Сөзімнің соңында, бюджетке арнайы 
тоқтала кеткенді жөн көріп отырмын. 

Ағымдағы жылы жоғары болжамға 
қарамастан, бірінші жартыжылдықта 
жергілікті бюджетке түскен түсім бойынша 
жоспар орындалды. (106 пайыз)  

Алайда бұған көп сенім артудың керегі 
жоқ, себебі сарапшылардың болжамы 
көңілді көншітпей тұр. 

Биылғы жылдың басында біз әкімшілік 
шығындарды оңтайландырған болатынбыз. 
Өткен жолғы бюджетті нақтылау аясын-
да кейбір қаржы көздері басым міндеттерді 
шешуге қайта бөлінді. Бірақ бөлінген ре-
сурстарды дұрыс, сапалы әрі толықтай иге-
ру қажет. 

І жартылдықтың қорытындысы бой-
ынша жоспарланған қаржыдан 0,6% ғана 
игерілмей қалды (сәйкес кезеңде 2012 жылы 
4 млрд теңгеден астам қаражат немесе 
жоспардың 6,2%-ы). 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мақсатында компаниялардың 
еншілестігін, тапсырыс беруші мен орын-
даушы арасындағы туыстық қатынасты 
анықтайтын мемлекеттік сатып алулар 
жүйесі мониторингі жетілдірілді. Бұл жүйе 

біздің ситуациялық орталық пен 
планшетте де жұмыс істей алады.

Бүгінгі бюджетті нақтылаудағы 
мақсат қандай? 

Біріншіден, жылыту маусы-

мына және келер жылғы ықтимал тасқын 
кезеңіне толыққанды дайындалу керек. 
Екіншіден, құрылысы басталған нысандар-
ды аяқтау керек. Үшіншіден, қанша қиын 
соқса да, біз келер жылға дайындық шарала-
рын жасауымыз керек, оның ішінде тұрғын 
үй құрылысын да ескеруіміз керек. 

Ең болмағанда 10 пайыз шеңберінде. 
Бұған қоса Қармақшы ауданын 

дамытудың «Жол картасы» әзірленіп, жүзеге 
асырылуда.

Бюджеттің кіріс бөлігі 877 млн. теңгеге 
ғана өседі. Қалған қаржы маңыздылығы 
кем шығыстарды оңтайландыру есебінен 
іздестірілді.

Ағымдағы жылғы сәуірден бастап 
біз 2016 жылғы республикалық бюджет 
есебінен қаражаттарды біздің жобаларға тар-
ту мәселесін жан - жақты қарастырып жа-
тырмыз. 

Алайда, сыртқы экономикалық жағ-
дайларға байланысты республикалық 
бюджеттің мүмкіндіктері шектеулі. Осы 
жылдың бес айының қорытындысы бойын-
ша, республикалық бюджетке 97 млрд теңге 
салық түспеді.

2016 жылғы бюджет тапшы (дефициттік) 
бюджет ретінде сипатталады деуге толық 
негіз бар. Дегенмен де, жағымсыз әсерлер 
күшеюде. 2016 жылғы бюджетті құру бары-
сында министрліктердің салалық шығындар 
лимиті 875 млрд теңгеге қысқартылды. 
Қазіргі таңда Қаржы министрлігі ке-
лер жылғы бюджеттің жасақталмаған 
жобаларының екінші қысқартуын дайындау-
да. Жаңа құрылыстарға тыйым салынды. 

Сондықтан, бюджетті жоспарлау 
кезінде біз негізгі мақсаттан айнымай, бірақ 
мүмкіндіктерді ескере отырып, барлық 
мәселеге ерекше мұқият қарайтын кезге 
келдік.

Өздеріңізге мәлім, ағымдағы жылы 
мау сым айында Еуроодақ Ресейге қатысты 
экономикалық санкцияның мерзімін жарты 
жылға, яғни 2016 жылдың қаңтарына дейін 
ұзартты. Еуроодақтың жасаған санкцияла-
рына қарсы Ресей тиісті шаралармен жау-
ап беруде. Бұған қоса, Қытай банктері Ре-
сейге қарсы санкцияларға жасырын түрде 
қосылуда?!... 

Олардың көпшілігі ресейлік бан-
ктер қатысатын банкаралық жүйелердің 
жұмысын тежеп отыр. Сондай-ақ сыртқы са-
уда келісімдері де едәуір қысқарды. 

Мұндай жағдай әрине, біздің тығыз 
қарым-қатынастағы экономикамыздың да-
муына кедергі болады. 

Бір жағынан, импорт алмастыру-
ды қарқынды дамыту нәтижесінде ТМД, 
оның ішінде Қазақстан нарығында ресейлік 
кәсіпорындардың бәсекелестігі артады. 

Бұл біздің бәсекеге қабілеттілігі төмен 
кәсіпорындарымызға қиындық туғызады. 
Осындай тәуекелдерді де ескеруіміз керек.

Шикізат тауарларының әлемдік 
бағасының төмендеуі де, сондай-ақ, 
тұралаған Қытай экономикасы, тұрақсыз 
ресейлік нарық, Орталық Азия елдеріндегі 
валюталық бағамға түзетулер жасауы он-

сыз да қолайсыз жағдайды қиындата түсуде. 
Нәтижесінде қазақстандық өнімдердің экс-
порты осы жылы 46 пайызға төмендеді. 
(4 ай). Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруі отандық тауар өндірушілер 
үшін жаңа сын болып, елміздің тауар айна-
лымына қатты әсер етеді. 

Ағымдағы жылғы 22 маусым күні Же-
невада Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруі туралы құжаттың ережелері 
мақұлданды. 

Халықаралық ұйымға мүше 
мемлекеттердің өкілдері бас қосып, жұмыс 
тобында осындай келісімге келді. 

Әрине, бұл Қазақстан үшін тарихи 
оқиға екені сөзсіз. Әлемнің ірі экономистері 
Қазақстанды инвестициялық климаты 
қолайлы, халықаралық құқыққа сай сауда са-
ясатын жүргізіп отырған мемлекет ретінде 
мойындады.

Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) 
мүшелік біздің кәсіпорындардың шетелдік 
нарыққа еркін шығуын қамтамасыз етеді. Ал 
тұтынушылар үшін мол тауар мен қызмет 
түрлерінің кіруіне есік ашады.

Келіссөздер 19 жыл жүрді. Ұйымға 
(ДСҰ) енуімізді Президентіміз ғаламдық 
экономикалық жүйенің ажырамас бөлігі бо-
лып мойындалуымыз, барша Қазақстанның 
жеңісі екенін атап айтты.  

Ұйымға (ДСҰ) кіргеннен кейін мемлекет 
отандық кәсіпорындарға қолдау көрсетуден 
бас тартпайды. 

Алайда, қабылданатын шаралар 
халықаралық ережеге сай болуы тиіс. Енді 
қазақстандық кәсіпорындарға Еуразиялық 
экономикалық одақ кеңістігінде емес өзге 
де елдермен, Дүниежүзілік Сауда Ұйымы 
(ДСҰ) көлемінде де бәсекеге түсуіне тура 
келеді. Сондықтан біздің тауар өндірушілер 
әлемдік деңгейге көтерілуге ұмтылуы керек. 
Басқа жол жоқ! 

Президент «интеграциялық үрдістер, 
әсіресе Еуразиялық экономикалық одақ 
шеңберінде шекаралы нарықтарға – Ресей, 
Орталық Азия, Қытай, Индия және Иранға 
шығу бағытында мақсатты жұмыстар 
жүргізу жөнінде» тапсырма берді.

Мемлекетіміз бен экономикамыздың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында 
«Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты 
қолға алынды.

Сондай-ақ, Президенттің бес 
институционалдық реформасын жүзеге асы-
ру жөніндегі «Ұлт жоспары – 100 нақты 
қадам баршаға арналған қазіргі заманғы 
мемлекет» стратегиясы жасалды.

Біздің ортақ міндетіміз – елімізде жүзеге 
асырылып жатқан өзгерістердің ағынында 
болып қана қоймай, бастамасында болуы-
мыз керек.

Бұл бағытта жергілікті атқарушы 
билік те, депутаттар корпусы да, «Нұр 
Отан» партиялық активі де және қоғамдық 
бірлестіктер де нәтижелі жұмыс істеуге 
тиісті.

Біз, елімізбен бірге бәсекеге қабілетті бо-
луымыз керек. Тіпті алдыңғы қатарда жүруге 
тиіспіз.

НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСТАР 
ЖАЛҒАСЫН ТАБА БЕРЕДІ Мұрат Бақтиярұлы,  ҚР 

Парламенті Сенатының де-
путаты

Қазіргі кезде әлемдегі 
саяси жағдай күрделі бо-
лып  отырғандығы белгілі. 
Әлемдік дағдарыстың 
салқыны сезілуде. Сондықтан 
республикалық бюджет екі 
рет нақтыланды. Осы рет-
те Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың  “Нұрлы 
жол” бағдарламасы дер 
кезінде қабылданғанын айта 
кетуіміз керек. Қызылорда об-
лысында газдандыру жұмысы 
бүгінгі күні жаңаша қарқын алыпты. Барлық аудан-
дарды «көгілдір» отынмен қамтуда қолға алынғаны 
көңіл қуантады. Жұмыссыздық мәселесін оң жолға 
қойылған. Бұл әрине, аймақта атқарылып жатқан 
жүйелі жұмыстар көрінісі.

Қылышбай Бисенов, 
облыстық мәслихат депу-
таты

Аймақ басшысы өз 
есебінде атқарылған жұ-
мыстармен қатар жүзеге асуы 
тиіс жобалар жайлы да тарата 
айтты. Білім саласы да  өткен 
жылдармен салыстырғанда 
жоғары көрсеткішке қол 
жеткізді. Апатты мектеп-
тер саны азайып, жаңа білім 
ошақтары бой көтеруде. Мек-
тепке дейінгі ұйымдар саны 
артып келеді, әсіресе оның 
ішінде жеке балабақшалар 

көптеп салынуда. Білім сапасын арттыру мақсатында  
оқушыларға барлық мүмкіндіктер қарастырылған. 
Сырт елдерде білім алуға да жағдай жасалған. Со-
нымен қатар облыс әкімінің арнайы гранты арқылы 
жастар Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-да білім алуда. 
Мұның бәрі де жасалып жатқан қолдаудың нәтижесі. 

Кенжебек Үйреков, 
облыстық мәслихат депута-
ты 

Мен облыс орталығымен 
қатар аудан, ауылдардың 
да заман талабына сай жан-
данып келе жатқанын ай-
тар едім. Әсіресе, Байқоңыр 
қаласы мен оған жақын ауыл-
дарда тың серпін бар. Ондағы 
ауруханалар мен мектептер 
жаңартылып, халық игілігіне 
пайдалануға берілді. Бұрын 
шешім таппаған мәселелер 
бар еді. Бүгінде ол түйін 
шешілді. Мұның бәрі де аймақтағы жүргізіліп жатқан  
белсенді жұмыстың жемісі деп білеміз.  

Тілеуберген Шаутай, 
облыстық мәслихат депута-
ты.

Облыстың құрылыс сала-
сында қарқын бар. Құрылыс 
жұмыстары соңғы уақытта 
жүйелі жүргізілуде. Өткен 
жылдармен салыстырғанда, 
салынған нысандар қатары 
едәуір өскен.  Жаңа 
ғимараттардың бой түзеуі 
және тұрғын үйлердің көптеп 
салынуы ел игілігі үшін жаса-
лып жатқан жұмыстар екені 
белгілі. Жыл өткен сайын 

қаншама отбасы сапалы салынған тұрғын үйлердің 
кілтін алуда. Бұл – облыс халқы үшін қуанарлық іс.

Кеше ҚР Президенті жанындағы Орталық 
коммуникациялар қызметінің баспасөз мәсли
хатына Үкімет басшысының орынбасары Бер
дібек Сапарбаев, Білім және ғылым министрі 
Аслан Сәрінжіпов, Денсаулық сақтау және әлеу
меттік даму министрі Тамара Дүйсенова келді. 
Онлайн режимінде өткен баспасөз мәслихатында 
аймақтық БАҚ өкілдері де өз сауалдарын жолда-
ды.  

Үкіметтің алдына қойылған ең басты міндеттердің 
бірі – экономиканың өсу қарқынын төмендетпеу, 
азаматтардың хал-ахуалын жақсарту, жаңа жұмыс орын-
дарын ашу арқылы жұмыссыздыққа жол бермеу екендігі 
белгілі.

Баспасөз мәслихатында әлеуметтік салада атқарылып 
жатқан жұмыстарды таратқан Премьер-министрдің 
орынбасары Б.Сапарбаевтың айтуынша, әлемдегі 
экономикалық дағдарысқа қарамастан ел Үкіметі 
қабылданған мемлекеттік бағдарламаларды тиімді игеру-
де. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда мемлекет халықтың 
алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін толығымен орын-

дап отыр. 
– Жұмыссыздыққа жол бермес үшін еліміздің барлық 

өңірінде кешенді жоспар бекітілген. Біз тек қана биылдың 
өзінде 322 мың жаңа жұмыс орындарын ашуды көздеп от-
ырмыз. Қазіргі таңда 191 мың адам жұмыспен қамтылды. 
Бұл – берілген тапсырманың 67 пайызы орындалды деген 
сөз, – деді жиынды ашқан Б.Сапарбаев.

Үкімет басшысы орынбасарының айтуынша, 
тұрғындарды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету бой-
ынша жыл басынан бері 66 меморандумға қол қойылып, 
2,2 млн адам жұмыспен қамтылған. Әлеуметтік көмектерге 
келсек, биылғы жылы халықтың осал тобына кемі 11 млрд 
теңгенің көмегі көрсетілетін болады. Ал жалақы қарызы 
былтырғы көлеммен салыстырғанда едәуір мөлшерде 
азайған. Былтыр осы уақытта жұмыс берушілердің 1 млрд 
теңгедей жалақы қарызы болса, қазіргі таңда оның көлемі 
109 млн теңге шамасында. Бұл бағытта құқық қорғау ор-
гандарымен тиісті жұмыстар атқарылғанын атап өткен 
вице-премьер еліміз бойынша 2018 жылға қарай апатты 
мектептер мен үш ауысымда оқу мәселесі мүлдем жой-
ылатынын жеткізді. Ал, балғындарды балабақшамен 
қамту бүгінгі таңда 78,6 пайызға жетті. Осы жылдың 
соңына дейін «Балапан» бағдарламасы бойынша елдегі 
сәбилердің 79 пайызы балабақшамен қамтылатын болады. 

Б.Сапарбаев денсаулық сақтау саласындағы 
жетістіктерге «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын 
жүзеге асыру арқылы қол жеткізгенімізді айтты. Мұнан 
соң мәдениет, спорт саласындағы жұмыстарды тарқатқан 
Үкімет басшысына БАҚ өкілдері көкейдегі сауалдарын 
жолдап, тұшымды жауаптар алды.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУДЫҢ 
КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ
іске асырылып отыр

АЙМАҚ БАСШЫСЫ АУЫЗАШАР БЕРДІ
Аптаның  

сәрсенбі күні 
облыс әкімі 
Қырымбек 
Көшербаев  

“Гранд Плаза” 
мейрамханасын-
да ораза ұстаған 
жандарға арнап, 

арнайы ауыза-
шар жасады.

Облыс басшы-
сы қасиетті Рама-
зан айында ауыз 
бекіткен жандардың 
оразаларының қабыл 
болуына, отбасыла-
рында береке-бірлік 
орнауына игі тілегін 
білдірді. Орталық 
“Ақмешіт-Сырдария” мешітінің бас имамы Талғат Омаров оразаның әр 
күнінде белгілі мекеме, кәсіпорындардың ауызашар жасап, сауап іс тынды-
рып  келе жатқандарына тоқталды.  Ұстанған оразаның қабыл болуын, тілеген 
тілектің періштелер құлағына шалынуын шын жүректен қалайтынын жеткізді.

Ауызашар рәсімінде сөз алған Ыдырыс Қалиев аймақ басшысына ардагер-
лер атынан ризалығын білдірсе, көпті көрген көнекөз қария Кеңесбай Қалиев 
жиналған  қауымға ақ батасын берді.

 
Ж.БАЛАБАЙҚЫЗЫ.



Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институттық 
реформасын жүзеге асыруға бағытталған  100 нақты қадамының 
біреуі “Мүлікті  және қаржыны заңдастыру ресімдерін оңайлату, 
яғни қолданыстағы  заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу” 
болып табылады. Осы бағытта  атқарылған жұмыстар жөнінде   
облыстық коммуникациялар орталығында  облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Талғат Жақыпбаев БАҚ өкілдеріне 
өңірде мүлікті жария ету жұмысының барысы жайлы баяндады. 

– Өткен жылдың қыркүйек айынан басталып, биылғы жылдың соңына 
дейін жалғасатын мүлікті жария ету жұмысы облыстың барлық ауданда-
ры мен Қызылорда қаласында қарқынды жүргізілуде, – деді басқарма бас-
шысы. – Өткен он ай қорытындысымен аймақта мүлікті жария етуге 518 
өтініш келіп түскен. Оның ішінде коммерциялық нысан – 330, тұрғын үй 
204 болған, түскен өтініштер  бойынша  мүліктердің жалпы бағасы 7,2 
млрд теңгені құрады. 440 өтініш бойынша  жалпы бағасы 5,0 млрд теңге 
болатын 562 жылжымайтын мүлік жария етілген. Мүлікті жария ету ко-
миссиялары  жалпы сомасы 163,9 млн теңгенің  28 өтінішін кері қайтарды.

Аймақтық қаржы басқармасы басшысының мәлімдеуінше,  жа-
рия етуге берілген өтініштердегі мүліктердің  негізгі үлесі тұрғын үй 
емес қорының нысандары болып табылады. Бұл кәсіпкер  азаматтардың 
меншіктік құқықтарын заңдастыруға деген белсенділіктерін айғақтайды. 
Демек, мүлікті, қаржыны жария етуді іске асыру барысын қолайлы 
әрі оңтайландыру  мақсатында “Қазақстан Республикасының азамат-
тарына, оралмандарға және Қазақстанда тұруға ықтиярлы адамдарға 
олардың мүлікті жария етуіне байланысты  рақымшылық жасау туралы” 
ҚР Заңына  өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Заң жобасын  
қабылдауға қажеттілік туындау да. Көп талқысына ұсынылған Заң жоба-
сы оны тұтынушыға өзіндік тиімділігін қоса ұсынуда. Мәселен,  бұрын 
салық төлемеген  кәсіпкерлік нысаннан алынған табысты жария ету, жа-
рия етілген қаржыларды екінші деңгейлі банктердегі арнайы жинақтау 
шоттарында орналастыру мерзімін 3 жылға дейін қысқарту және олар-
ды инвестиция жасау құралына айналдыру, сонымен қатар республикадан 
тысқары жерлерде орналасқан мүліктерді, құнды қағаздарды жария етуді 
хабарлау сипатында аудару, оларды сатқан кезде екіжақты салық салу-
ды болдырмау секілді ынталандыру шаралары қарастырылады. 1 шілдеге 
дейін басқарма арқылы шетелдегі мүлікті заңдастыруға берілген 17 өтініш 
өз шешімін тапса, 75 жеке адам екінші деңгейлі банктерден өз шоттарын 
ашқан. Мұның өзі өңірдегі мүлікті және қаржыны заңдастырудың жолға 
қойылып келе жатқанын айғақтайды. 

Басқарма басшысы қойылған сұрақтарға нақты жауап беріп,  сала 
жұмысына талдау жасады. 

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

БРИФИНГ

ҚР «Қызыл Ай» қоғамы 
облыстың филиалы әлеу
мет тік тұрмысы төмен, мүм
кіндігі шектеулі мүгедек 
жан дарға, жетім балаларға, 
жалғызбасты аналарға қайы
рымдылық өкілдігі ретінде 
үнемі жәрдем жасап келеді. 
Биылғы жылы Біріккен Араб 

Әмірлігі өкілдігі «Қызыл Ай» 
қоғамының демеушілігімен об-
лыс бойынша  қамқоршысынан 
айырылған 197 балаға айы-
на 50 АҚШ доллары көлемінде 
жәрдемақы беріледі. Үстіміздегі 
жылдың 30 мамыр-5 маусым ара-
лығында 11 млн теңгенің қайы-
рымдылық шаралары ұйым-
дастырылды.

Қасиетті Рамазан айында 
облыстық филиал ораза ұстаған 
50 отбасына қайырымдылық 

көмегін ұйымдастырды. Ак-
ция барысында оларға күнделікті  
тұрмыста пайдаланылатын азық-
түлік  өнімдері салынған арнайы 
қалталар үлестірілді. Мұндай ша-
ралар жыл  сайын Біріккен Араб 
Әмірлігі «Қызыл Ай» қоғамының  
демеушілігімен өткізіледі. 

Облыстық филиал қалада 
орнатылған «Қайырымдылық жә-
шік терінен» түскен қаражатқа 
«Бейімдеу орталығындағы» баспа-
насы жоқ азаматтарға азық-түлік 
пен гигиеналық заттар алып берді, 7 
мүмкіндігі шектеулі балаға 120 мың 
теңге қаржылай көмек көрсетілді. 
Сонымен қатар, 100 аз қамтамасыз 
етілген және ата-аналары мүгедек 
балаларға сыйлықтар таратылып, 
арнайы мереке ұйымдастырылды.

Гүлнұр РЕЙМБЕРГЕН.

МҮЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУГЕ
ЕЛ ЫҚЫЛАСЫ ЖОҒАРЫ

«ҚЫЗЫЛ АЙДЫҢ»
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҒЫ
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Бейсенбі күні Қызылорда облыстық 
мәслихаты тұрақты комиссиясының оты
рысы болып өтті. Депутат Самұрат Имандо
сав төрағалық еткен жиында «Автомобиль 
жолдарының жайы және оны жақсарту ша
ралары туралы» сөз болып, 2013 жылы осы 
бағытта қабылданған шешімнің орындалу ба
рысы пысықталды. 
Облыстағы маңызы бар автомобиль жолдарының 

ұзындығы бүгінде 2245 шақырымнан асады. Оның 56 
пайызы қара қиыршықты, 19 пайызы қиыршықты бол-
са, қалғаны топырақты жолдар. Аймағымызда, әсіресе 
Арал, Қазалы аудандарында автожолдардың сапасы 
сын көтермейді екен. Бұл туралы арнайы сөз алған 
облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқарамасының басшысы Марат Бәйімбетов ай-
тып берді. Басқарма басшысының сөзінше, Қазалы ау-
даны аумағындағы жолдың тең жартысы тозған  күйде 
болса, Аралда бұл көрсеткіш 66 пайызды құрайды. Жа-
уапты мекеме басшысы өз саласындағы мәселелер мен 
атқарылған жұмыстарын депутаттар алдында жайып 
салды:

– Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын 
дамытуға республикалық және облыстық бюджеттер-
ден бөлінетін қаржылардың тапшылығынан былтыр 
біраз қиындыққа тап болдық. Автомобиль жолдары-
на күрделі,  орташа жөндеуге әзірленген құны 599 459 
теңге болатын 5  жоба-сметалық құжаттаманың пай-
далану мерзімі асып кетті. Соның салдарынан  38,5 
шақырым жол жөнделмей қалды. Мұндай жағдай 
қайталанбас үшін биыл мерзімі таянып қалған жоба-
ларды бірінші кезекте іске асырудамыз. Оның басым 
көпшілігі Қазалы ауданында жүзеге асып жатыр. Ал 

басқармаға бөлініп жатқан қаражатты тиімді игеріп, 
жолдың жайын жақсарту мақсатында биылғы жылға 
арнайы іс-шара жоспары құрылып, жұмыс жасалып 
жатыр. Мәселен, биыл облыс аумағында маңызды де-
ген 140 шақырымнан аса жол жөндеуден өтсе, 2016-
2018 жылдар аралығында 600 шақырымға жуық жол-
ды қалыпқа келтіреміз деген жоспар бар, - деді Марат 
Бәйімбетов. 

Жиын барысында автожол және көпір құрылысы 
саласы бойынша білікті мамандардың тапшылығы 
да халық қалаулыларының назарынан тыс қалмады. 
Олар облыс әкімі гранты есебінен маман даярлауға 
басқарама тарапынан сұраныс жасалуы керектігін баса 
айтты.

– Жол саласындағы нормативтік актілерге 
жаңашылдық жетіспейді. Әлі күнге Кеңес үкіметі 
кезеңінде жасалған шарттардың аясынан шыға ал-
май келеміз. Қарапайым жолдың сапасына көңіл 
толмайды. Орта жөндеу деңгейімен жол саламыз, 
келесі жылы ол жоқ болады. Оның не керегі бар? 
Мемлекеттің миллиондаған қаржысы далаға кетіп жа-
тыр. Сондықтан жол заманауи құрылыс машиналарын, 
ауыр көліктерді көтеретін, қазіргі сұранысқа сай болуы 
керек. Салада көп жұмыстар атқарылып жатыр, деген-
мен, әлі де болса, техникалық, ұйымдастырушылық 
жағынан мәселелер шешілмей келеді, – деді комиссия 
төрағасы Самұрат Имандосов.  

Осылайша, жолдың жайын жан-жақты саралаған 
комиссия мүшелері өткір ойларын ортаға сал-
ды.  Соның негізінде қаулы қабылданып, бұл мәселе 
алдағы уақытта да назарда болатындығы айтылды. 

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА

ЖОЛДЫҢ ЖАЙЫ
ЖИЫНҒА АРҚАУ БОЛДЫ

Облыстық мәслихаттың 
мәжіліс залында «Жастар ісі, 
құқық қорғау, спорт және ту
ризм мәселелері жөніндегі» 
тұрақты комиссиясының 
биылғы жылдың жарты 
жылдығына арналған кезекті 
отырысы болып өтті. 
Комиссияның күн тәртібінде 

құқық бұзушылықты азайту, жол 
ережелері қауіпсіздігін сақтау бойын-
ша атқарылған шаралар талқыланды. 

Депутат Нұрмұрат Ерманов 
төрағалық еткен комиссия отырысын-
да алғашқы хабарламаны Қызылорда 
ОІІД бастығының орынбасары по-
лиция полковнигі Ә.Шаймағамбетов 
жасады. Онда қоғамдық тәртіптің 
сақталуы, қылмыспен күрес, жол 
қозғалысының қауіпсіздігі негізінде 
атқарылған жұмыстар нәтижесі мен 
облыс көлеміндегі криминогендік 
ахуалдың біршама тұрақтылығы 
сақталғаны айтылды. Ішкі істер ор-
гандары жүргізген профилактикалық  

шаралардың  арқасында қасақана 
кісі өлтіру, денсаулыққа ауыр дене 
жарақатын салу, қарақшылық, 
алаяқтық, бұзақылық көрсеткіштері 
төмендеп отыр. Мәселен, жалпы 
қылмыстар 12,2 пайызға азайған. 
Ал жасөспірімдердің қатысуымен 
жасалған қылмыс 46,2 пайызға 
кеміген. Сонымен қатар өткен 
жылдың 12 айында әкімшілік по-
лиция бөліністерімен барлығы 
116 588 құқық бұзушыға  910 млн 
375 мың теңге айыппұл салынған. 
Аймақта жол-көлік апатының ал-
дын алу бойынша да тиісті жұмыстар 
атқарылды. Нәтижесінде жол 
қозғалысы ережесін бұзушылықты 
анықтау деңгейі былтырғы жылмен 
салыстырғанда 1,7 пайызға өскен. 
Аталған шаралардың  негізінде 
жол апаттары 17,2 пайызға, қайтыс 
болғандар 28,4, ал, жарақат алғандар 
19,6 пайызға төмендеген. Осы рет-
те жол қозғалысының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бағытында ішкі 

істер органдарының материалдық-
техникалық базасын нығайту 
бағытында өткен жылы жергілікті 
бюджеттен 521 млн теңге қаражат 
бөлінді. 

Дегенмен, түйіткілді мәселелер 
де жоқ емес. Әсіресе, жол-
көлік қозғалысына байланы-
сты жаяу жүргіншілерге арналған 
жол, басты көшелер жиегіндегі 
көлік қозғалысының  белгілері, 
бағдаршамның орналасуы әлі күнге 
ретке түсе қоймаған. Сонымен қатар, 
жол полициясы қызметкерлерінің  
жұмыс барысында қателіктерге 
бой алдырып жататыны сөз етілді. 
Сондай-ақ, “Батыс Еуропа - Батыс 
Қытай” жолында орын алатын апат-
тар салдары да оң жолға қойылмай 
келе жатқандығы баса айтылды. 
Осы мәселелердің алдын алу үшін 
белсенді жұмыс жасау керектігі тілге 
тиек етілді.

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ТҰРҒЫНДАР ҚАУІПСІЗДІГІ 
БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

Биылғы «Дін мен дәстүр» жылы аясында орталық 
«АқмешітСырдария» мешіті ұмыт бола бастаған 
дәстүрлерді жаңғырту, шараларын ұйымдастыруды 
қолға алды. Соның бірі – С.Майқанова атындағы 
мәдениет үйінде өткізілген «Жарапазан» сайысы. Оған 
барлығы 15 өнерпаз қатысты.  

Исламмен біте қайнасқан салтымызды насихаттау, 
жастардың бойына ұлттық құндылықтар мен дәстүрлі тәлім-
тәрбиені қалыптастыру бағытында өткен шара көрермендер мен 
тұрғындарға рухани демалыс сыйлады.

Сыр өңіріне танымал өнер адамдары мен өкіл имам Талғат 
Сейіткәрімұлының қазылық етуімен өткен сайысқа аймақтағы 
өнерпаз жастар, ынталы өнер иелері аса қызығушылықпен 
қатысты.

Сайыс нәтижесінде І орынды облысқа танымал жырау Серік 
Ыдырысов алса, ІІ орынды Қанат Зайтов, ІІІ орынды Жағыпар 
Нұрасыл иеленді.

Жеңімпаз өнерпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталып, 
барлық қатысушылар ынталандырылды. 

Ж.БАЛАБАЙҚЫЗЫ.

ЖАРАПАЗАН
САЙЫСЫ ӨТТІ

«СӘТТІ ҚАДАМ»–
ЖАСТАР ҮШІН 
ТИІМДІ ЖОБА

Аптаның жұма күні “Сыр медиа” ЖШС 
жанындағы облыстық коммуникациялар 
орталығында “Нұр Отан” партиясы “Жас 
Отан” Жастар қанаты Қызылорда облыстық 
филиалының төрағасы Абылайхан Сабан-
баев БАҚ өкілдерінің қатысуымен  брифинг 
өткізді.

“Жас Отан” жастар қанаты –  жастардың 
еліміздің ірі өндірістік мекемелерінде, ұлттық 
компанияларда және мемлекеттік органдар-
да жүйелі түрде тағылымдамадан өтулерін 
ұйымдастыру үшін “Сәтті қадам” жобасын 
жүзеге асыруда. Жобаның негізгі мақсаты 
– ЖОО және орта арнаулы оқу орындарын 
бітіруші жастардың жұмысқа орналасуына 
ықпал жасау. Жобаның биылғы  кезеңі 1-31 
шілде аралығында болады. Қатысушылардың 
жас мөлшері 18-29 жасты құрайды. Жалпы 
жоба екі кезеңнен тұрады. “Сәтті қадамға” 
өткен жылы  147 азамат қатысқан болатын. 
Сондай-ақ, оның 9-ы   сұқбаттасудан өтіп,  
үшеуі жұмысқа орналасқан. 

Айжан БОХАН,
Сүлейман Демирел

университетінің студенті.
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

Арал аудандық прокуратура сының 
бір жасқа толмаған балаларға төленетін 
жәрдемақының төлену заңдылығына 
жүргізілген тексеруі қылмыстық 
құқық бұзу шылық дерегін анықтаған. 
Естігеннің жағасын ұстатқан бұл оқиға 
қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
шағын қоныста орын алған екен. Сенгің 
келмегенмен, амал нешік?! Тайға таңба 
басқандай  анық жайт. 

Жақсықылыш кентінің тұрғыны 
Ш.А  08 қазан. 2010 жылы жас сәбилі 
болады, алайда нәрестенің бірнеше 
тәуліктен соң  аудандық ауруханада 
шетінеп кеткеніне қарамастан Ш.А-
ның қайын енесі Б.Е бір жыл көлемінде  
жәрдемақыны заңсыз алып, мемлекет-
ке 117129 теңге шығын келтіреді. Мем-
лекет қаржысын заңсыз иемдену дерегі 
бойынша Б.Е-ға қатысты аудандық 
прокуратура ҚР ҚК-нің 190-бабының 
1-бөлігімен СДТБТ-на тіркеліп, тиісті 
процессуалдық шешім қабылдау үшін 

тергелу реттілігімен Арал аудандық ішкі 
істер бөліміне жолданды. Сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру барысында Б.Е-нің мем-
лекетке келген шығынды толығымен 
қайтаруына байланысты ҚР ҚК-нің 
68-бабының, 3-бөлігін қолдана отырып, 
оған қатысты қылмыстық іс ҚР ҚПК-нің 
35-бабының 1-бөлігінің 12-тармағына 
сәйкес (ақталмайтын негізде) өндірістен 
тоқтатылғаны жазылған.

Сондай-ақ  осы деректе Арал 
аудандық сотының 28 мамыр 2015 
жылғы үкімімен Б.Е азаматтық істі сотта 
қарау барысында көрінеу жалған айғақ 
бергені үшін ҚР ҚК-нің 420-бабының 
1-бөлігімен 3 жыл бас бостандығынан 
шектеу жазасына сотталғаны  айтылған.

Арал аудандық сотынан алған де-
рекке сүйенсек, сотталушы Б.Е азамат-
ша А.Ш-ның  баласы О.О-ның қайтыс 
болғандығы туралы заңдық маңызы 
бар фактісін анықтау туралы азаматтық 
істің қаралу барысында куә ретінде 

ҚР ҚК-нің 420- бабының талабына сай 
жалған жауап бергені және жауап бе-
руден бас тартқаны үшін жауаптылығы 
ескертілгеніне қарамастан перзентха-
надан шыққаннан соң үш күннен кейін 
11.11.2010 жылы ауруханада шетінеген 
немересі О.О-ны «20.09.2011 жылы 
үйінде қайтыс болды» деп көрінеу 
жалған айғақтар берген. Бұл сотта 
дәрігердің берген жауабымен және сотқа 
ұсынған құжаттары негізінде анықталып, 
қылмыстық істің қозғалуына соттың 
куәнің әрекетінен қылмыстың белгі-
лерін анықтап прокурорға жолдаған 
жеке ұйғарымы негіз болған. Айта 
кетерлігі, бұл қылмыстық іс ағымдағы 
жылдың басынан қолданысқа енгізілген 
Қылмыстық-процестік кодексіндегі 
жаңа норма – қылмыстық істерді сот-
та келісімдік іс жүргізу тәртібімен 
қаралған.

Сот сотталушыға жаза тағайын-
дау барысында оның кінәсін мойын-
дап, жасаған әрекетіне шын жүрек-
тен өкінетін, кінәні мойындау туралы 
процестік келісім шарттарын ескеріп 
және айыптау тарапымен қорғау 
тарапының өзара келісімі негізінде 
бостандығынан шектеу жазасын 
тағайындады. Сонымен кінәлі лайықты 
жазасын тартты. Мемлекетке келген 
шығын толығымен қайтарылды.  

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес прокурату-
ра орган дары қызметінің басым ба ғыттарының 
бірі десек, былтыр бірінші жарты жылдықта бұл 
санатта 75 қылмыстық іс қозғалса, биыл алты 
айда сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай 
тізіліміне 99 деректер тіркеліп, оның 51-і бойын-
ша тергеп-тексеру жүр гізілуде. Есепті мерзімде 
8 тұлға сотты болса, 14 тұлғаға қатысты 
қылмыстық іс сотта қаралуда.

Жылдан жылға сыбайлас жемқорлықпен күрес 
күшейтілгенімен мемлекеттік сатып алу төңірегінде 
бұл теріс құбылыс әлі де тыйылмай отыр. Прокурорлық 
тексерулер нәтижесінде 200 млн теңгеден астам 
мемлекеттік сатып алу қорытындыларының күші жой-
ылып, 100-ден астам тұлға тәртіптік жауаптылыққа тар-
тылды. Аталған тексерулерде атқарылмаған жұмыстарға 
қаржы аудару, келісім-шарттардың мерзімін заңсыз 
ұзарту, міндеттемелерді орындамаған мердігерлерден 
тұрақсыздық айыппұлдарын өндірмеу, әлеуетті өнім 
берушілердің өтінімдерінен негізсіз бас тарту, аффи-
лиирленген әлеуетті өнім берушілердің бір конкурсқа 
қатысу деректері анықталған. 

Мысалы, 2014 жылдың қараша айында пайдалануға 
берілген құны 1,4 млрд теңге болатын Жосалы 
кентіндегі 250 адам қабылдайтын емханаға 117,5 млн 
теңгенің медициналық құрал-жабдықтары уақытында 
жеткізілмей, прокурорлық қадағалау актісінің негізінде 
биылғы маусым айында құрал-жабдықтар жеткізіліп, 
тұрақсыздық айыппұлын өндіру шаралары қолданылған. 
Келтірілген шығын толығымен өтелуіне байланысты 
қылмыстық іс қысқартылған.

Прокурорлық тексеруде Арал аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінің Сексеуіл кенті 
көшелерінің ұзындығы 8,8 шақырымды құрайтын ав-
томобиль жолдарын орташа жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге жасалған келісім-шарттың орындалу мерзімін 
заңда көзделмеген тәртіпте ұзарту дерегі анықталды. 
Келісім-шарт бойынша жұмыстарды аяқтау мерзімі 
2014 жылдың 15 қарашасы болып белгіленген. Алай-
да, бөлім басшысы заңмен көзделмеген негіздермен 
жұмыстардың орындалу мерзімін  биылғы шілде айы-
на дейін ұзартқан.

Әлеуетті өнім берушілердің аффилиирленген 
тұлғаларының бір конкурсқа қатысу деректері де 
анықталды. Қазалы аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімнің жол жөндеу жұмыстарын жүргізу 
бойынша өткізген конкурсқа екі әлеуетті өнім беруші 
қатысқан. Бірі екіншісінен осы конкурс та көзделген 
жұмыстарды орындау үшін арнайы техникаларды жалға 
алған. Сәйкесінше екеуі де бір техниканы пайдалана-
тындарын көрсеткен.

Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабы 
2-тармағына сәйкес, әлеуетті өнім беруші мен әлеуетті 
өнім берушінің аффилиирленген тұлғасының бір 
конкурсқа қатысуға құқы жоқ. Бірақ, конкурстық комис-
сия бұл мән-жайларды біле-тұра заңсыз, әлеуетті өнім 
берушіні жеңімпаз деп танып, артықшылық көрсеткен. 
Қазіргі уақытта 450 млн теңгеге жуық келісім-шарттың 
күшін жою және әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік са-
тып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық 
бұзушылық жасаған комиссия мүшелерінің тәртіптік 
жауаптылығын қарау жөнінде ұсыныс енгізілген.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ТЕКСЕРУЛЕР
ТЕРІС ҚҰБЫЛЫСТЫҢ
АЛДЫН АЛАДЫ

ЖАЛҒАН АЙТЫП, 
ЖӘРДЕМАҚЫ АЛЫПТЫ

Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам. Ескіден жеткен есті сөз осылай толғайды. 
Егер жалған сөйлеп ұятқа қалған  оң-солын толық танып үлгермеген жас болса 
«албырттықпен жаза басқан шығар» дер едік. Ал жалған айғақпен, істі болған  
ақыл тоқтатқан адам әрі ақ жаулықты ана екені неткен өкінішті. Әрине заң 
алдындағы жауапкершілік жүгі баршаға ортақ. Кім-кімге де қолмен істегенді, 
мойынмен көтеруге тура келеді.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ атынан «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы (120014 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Бей-
барыс Сұлтан     көшесі, 1) активтерін (әкімшілік 
ғимарат және оған тиесілі құрал-жабдықтар мен жер 
телімдерін) сату бойынша тендер өткізілетінін хабар-
лайды.
Тендер арқылы сатуға ұсынылатын активтер туралы 

мәліметтер:
Лот №1. «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік 

филиалының активтері (әкімшілік ғимарат және оған тиесілі 
құрал-жабдықтар мен жер телімі), орналасқан мекен-жайы: 
Қызылорда қ., Қорқыт ата,22А (26А) және 22; бастапқы 
бағасы ҚҚС-сыз 78 139 726,00   (жетпіс сегіз миллион жүз 
отыз тоғыз мың жеті жүз жиырма алты) теңгені құрайды.

Өткізу нысанымен танысу күні, уақыты және реттілігі: 
20, 24 шілде 2015 ж., сағ.10:00-ден 12:00-ге дейін 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ-на, Қызылорда қ., Бейбарыс 
Сұлтан көшесі,1 мекен-жайы, 4-қабат, №417 кабинетке ха-
барласу арқылы.

Өтінімді қамтамасыз ету үшін өткізілетін актив 
сомасының 15% көлеміндегі кепілдік жарнаны келесі банк 

шотына аудару қажет: 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік фили-

алы, СТН 330100233122, БСН 070341004675, ЖСК KZ31 
6010 2010 0018 0144, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ҚОФ, 
HSBKKZKX. 

Тендер арқылы сатуға ұсынылатын актив құны 100% 
көлемде, сату-сатып алу келісім-шарты күшіне енген сәттен 
бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде төленеді.

Тендер өткізу шарты, техникалық сипаттамалар және 
қатысушыларға қойылатын басқа да талаптар тендерлік 
құжаттамада көрсетілген.

Тендерлік құжаттама талаптарына сай келетін барлық 
қатысушылар тендерге жіберіледі. 

Тендерлік құжаттар көшірмесінің пакетін 2015 жылғы 
31 шілдені қоса, сағ.12:00-ге дейін Қызылорда қ., Бейба-
рыс Сұлтан көшесі,1 мекен-жайы, №417 (4-қабат) кабинет-
тен, күн сайын сағ. 10:00-ден 17:30-ға дейін (түскі үзіліс 
13:00-ден14:30-ға дейін) демалыс және мереке күндерінен 
басқа уақыттарда алуға болады.

Қатысушы өкілінде тендерлік құжаттар көшірмесін 
алуға, тендерлік өтінім беруге, сондай-ақ, тендерлік 
өтінімдер конвертін ашу кезінде қатысуға сенімхат және 

жеке тұлғаны куәландыру құжатының көшірмесі болуы тиіс. 
Тендерлік құжаттама қатысушыларға тегін ұсынылады. 
Тендерге қатысу бойынша өтінімдер конвертке салы-

нып, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік фи-
лиалына, Қызылорда қ., Бейбарыс Сұлтан,1 мекен-жайы, 
2-қабат, №417 кабинетке (4-қабат) ұсынылады (жолданады).

Тендерлік өтінімдер мен ақшалай кепілдік жарна 
төленгені туралы төлем тапсырмасын ұсынудың соңғы 
мерзімі: 2015 жылғы 31 шілде, сағ.12:00-ге дейін келесі 
мекен-жай бойынша: Қызылорда қ., Бейбарыс Сұлтан 
көшесі,1, №417 кабинет (4-қабат). 

Тендерді өткізу күні, уақыты және орны: Тендерге 
қатысуға берілген өтінімдері бар конверттер 2015 жылғы 03 
тамыз, сағ.12:00-де келесі мекен-жайда: Қызылорда қ., Бей-
барыс Сұлтан көшесі,1, №417 кабинет (4-қабат) ашылады. 

Қатысушылар мен олардың өкілдері тендерлік өтінімдері 
бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. Бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерінің тендерлік комиссия отыры-
сына қатысуға сенімхаты болуы тиіс.

Қосымша ақпаратты (7242) 55-17-42, 55-17-44, ішкі 2831 
телефоны арқылы Қ.Абжаппаровадан алуға болады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Кеше облыстық ТЖД маманда-
ры  «Сыр медиа» ЖШС жанындағы 
облыстық коммуникациялар 
орталығында болып, аймағымыздағы 
өрт пен судан болып жатқан төтенше 
жағдайлар төңірегінде баяндап, оған 
қарсы жасалып жатқан шаралар жайын-
да мәлімдеме жасады.

Өңірімізде осы жылдың I 
жартыжылдығында 196 өрт оқиғасы орын 
алып, 5 адам қаза болды. Бұл апаттан 
келген материалдық шығын – 8 082000  
теңгені құрап отыр. Мамандардың ай-
туынша, тілсіз жаудан келіп жатқан за-
лал тұрғындар мен қызметкерлердің 
қауіпсіздік ережесін сақтамауынан ту-
ындауда. Қаңтар айынан осы күнге дейін 
электр қондырғыларын орнату мен оны 
қолдану кезіндегі қауіпсіздік ережесінің 
сақталмауынан – 27, отты пайдаланудағы 
абайсыздықтан – 25, балалардың отпен 
ойнауынан 4 өрт оқиғасы орын алған. 
ТЖД мамандарының жүргізіп жатқан 
шараларына қарамастан, тұрғындар 
әлі де қауіпсіздік ережесін сақтар 
емес. Биылғы 196 өрт оқиғасының 
134-і тұрғын үйлерде болған. Департа-
мент тапсырмасына сәйкес әр аптаның 
жұма күні өрт қауіпсіздігі күні болып 
жарияланып, мамандар тұрғындарға 
үнпарақтар таратып, халықты қауіпсіздік 
ережесінен хабардар етіп отырады. 
Сондай-ақ, жергілікті басылымдар мен 
телеарналарға тілсіз жаудан сақтану 
жайында мақалалар мен бейнежазбалар 
жариялап жатыр. 

Жаз басталысымен су айдындарында 
демалатын халықтың саны арта түсері 
белгілі. Бірақ олардың көпшілігі суға 
түсу ережелерін сақтай бермейді. Жыл 
басынан бері облыс бойынша 25 адам 
суға кеткен. Мәселен, ата-анасының 
қарауынсыз суға түсіп 8 жасөспірім, мас 
күйінде 3 адам және шомылуға тыйым 
салынған орындарда 14 азамат су түбіне 
кеткен. Тұрақты түрде жүргізіліп жатқан 
іс-шараларға, рейдтерге, жергілікті 
телеарналардан көрсетіліп жатқан 
бейнежазбаларға және жүргізіліп жатқан 

үгіт-насихат жұмыстарына қарамастан 
суға түсу кезіндегі апатты жағдайлар 
саны арта түсуде. Мамандар тәртіп 
сақшыларымен бірігіп, Сырдария өзені 
жағалауындағы адам көп шоғырланатын 
орындарда тұрақты кезекшіліктер 
ұйымдастыру туралы ұсыныс айтып 
отыр. 

“Ескертуді елемейтіндерге сонда 
ғана тыйым болады” дейді олар.

  
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ТҰРАҚТЫ КЕЗЕКШІЛІК 
төтенше жағдайды болдырмайды
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«Егемен Қазақстан» газетінде 

жарық көрген ғалым, академик аға-
мыз Төрегелді Шармановтың «Құн-
дылықтар құлдырауы» атты ма-
қа ласы ой түбінде жатқан ұлттық 
шерімізді тереңінен қозғап, ақыл-ой 
айдынымызда сұрапыл толқын ту-
дырды. Алты Алаштың аузы дуалы 
ақсақалы, академик ағасының айта-
рына алдымен ой қосып, ұлағатты ой 
қорытқандардың бірі – халқымыздың 
қалаулы тұлғасы Қуаныш Сұлтанов 
болды. Көрнекті қоғам қайраткері 
«Ұят туралы айту ұят болып бара-
ды» атты мақаласында ғалым ойын 
одан əрі жіліктеп таратып, ұлттық 
бол  мысымызға жат, ой-санамыздың 
өзегіне құрт түсіретін талай кеса-
пат тың бетін ашып, елдігімізге 
елеу  лі кесірін тигізетін көптеген кө-
рі  ністерді терең талдап, көптеген 
кем  ші лікті көзімізге шұқып көрсетіп 
бер ді. 

Қадірлі екі ағамның осындай ой 
толқынысы бекерден-бекер айтылып 
отыр ма? Бұл қоғамдық дерттердің 
шарасынан асып, шегінен шығып 
кеткенін көрсетсе керек. Еліміздің 
ертеңі үшін алаңдайтын əрбір аза-
мат «Егемен Қазақстанға» шыққан 
мақалалардың байыбына барып, 
ақыл-зердесіне салып, мұқият тара-
зылауы тиіс. 

Осы жерде менің де ой-санамда 
мынадай ойлар қылаң береді: біз осы-
нау індетті қайдан жұқтырдық? Оның 
бастау көзі қайда? Жəне бұл індеттен 
құтылудың жолы бар ма? Меніңше, 
осы сауалдарға жауап іздеудің жолы 
– бірінші кезекте мына мəселелердің 
бетін ашып алғанымыз жөн. Біз, яғни 
қазақ қандай халықпыз? Мұның жа-
уабы біреу – біздің халық, сөз жоқ, 
ықылым заманнан əділеттікті ту 
еткен, сан ғасырлық тарихын-
да қалыптасқан шұрайлы тілі, 
таңғажайып көркем салт-дəстүр-
лері мен өзіне ғана тəн ұлттық құн-
дылықтары бар дана халық. «Ма-
лым – жанымның садағасы, жаным 
– арымның садағасы» деген ұстаным 
ұлтымыздың ар-ұждан алдындағы 
асқақ рухани құндылығын паш 
етіп тұрғаны белгілі. Академик 
ғалым ағамызды толғандырып, 
қолына қалам алдырған да осынау 
баға жетпес құндылықтардың ар-
зандап бара жатқандығы. Əрине, 
аталған мақалаларда айтылған ауыр 
сырқаттардың көбін тəуелсіздікпен 
байланыстыру қисынға келмейді. 
«Үш кез қалыңдықтағы мұз бір күнде 
қатпайды» дейді қытай даналығы. 
Мəселенің мəніне терең үңілсек, 
құндылықтар дағдарысының түп-
тамыры əділетсіздікте жатыр. 
Ал əділетсіздік пен əлімжеттікті 
бізге отаршылдар өзімен бірге 
ала келіп, ғасырлар бойы біздің 
санамызға сыналап сіңіріп, ұлттық 
құндылықтарымызды саналы, жо-
спарлы түрде ойрандаумен айналы-
сты. Арыға бармай-ақ, кешегі Абай 
заманындағы қазаққа берілген ең 
жоғары мансап болыс сайлауының 
өзі қиянат пен əділетсіздікке 
құрылды. «Болыс болдым мінеки, 
бар малымды шығындап. Түйеде қом, 
атта май, қалмады елге тығындап» – 
деуі сол дəуірдегі əділетсіз сайлау 
бəсекесінің айнытпай салған суреті 
болатын. Халқымыздың «жақсы ме-
нен жаманды айырмауға» бой алды-
руы да «өз қолыңнан кеткен соң енді 
өз ырқың» деген қилы замандардың 
кесапаты болатын. Міне, осының бəрі 
келе-келе халықтың азғындауына, 
біртін-біртін тобырлық сананың төбе 
көрсетуіне жол бастады. 

Ал қазақ халқы өз билігі өзінде 
болған азат заманда қалай еді? Өз 
басым ол заман дау жоқ: əлеуметтік 
əділеттілік салтанат құрған, «жар-
лысы мен байы тең», «бас кеспек 

болса да тіл кеспек жоқ, жесірін 
жылатпаған, жетімін қаңғытпаған, 
батыры майданда, би-шешендері 
мен ақын-жыраулары шаршы топ-
та сыналатын асыл дəстүрін былай 
қойғанда, қаракөктің тұқымы хан-
сұлтандарының өзі қан майданда өзін 
дəлелдеп, ел басқаруға мүмкіндік 
алатын. Қазақтың он екі ханы жат 
жұрттық жаулармен кескілескен 
соғыс даласында ел үшін шейт болуы 
мұның айқын дəлелі. Мұндай ерлік 
дас танын басқа елдердің тарихынан 
кездестіру қиын. 

Менің бұл мысалдарды айтып 
отырған себебім, бодандық дəуірде 
бойымызға сіңген тобырлық дерт-
тің сол қоздырғыштарымен аяу-
сыз күрес ашуға тəуелсіздік алып, өз 
билігіміз өзімізге тигеннен кейін де 
қазақ элитасы дайын болмай шықты. 
Себебі, əділетсіздікке əбден бой-
ымыз үйреніп, етіміз өліп кеткен. 

Тіпті, қазақ зиялыларының көбісі 
мақтануға құмар, арзан мақтауға да 
əбден машықтанған. Сондықтан да 
бүгінгі күні ақындарымыз шетінен 
«ұлы», қазақ поэзиясындағы ғажайып 
құбылыс деп саналса, жазушыла-
рымыз шетінен «классик» болып 
алды. Олардың шығармашылығын 
шынайы жанашырлықпен талдап, 
кемшіліктерін ашып айтатын сын 
мақалалар жоқтың қасы. 

Кеңестік дəуірде де тазалығын 
жоғалта қоймаған саланың бірі 
ғылым саласы еді. Сол жалғандықты 
көтермейтін, тек шындық пен 
тазалықтан ғана тұратын ғылымның 
өзі бүгінгі күні əбден лайланып бітті. 
Жасыратыны жоқ, ғылыми атақ-
дəрежені саудаға айналдырып, кім 
көрінгенге жомарттық үлестірген 
де өз арамыздан шыққан қазақтың 
ғалымсымақтары болатын. Тəуел    -
сіздік алғалы бері ғылым-бі лім 
саласы атсыз-атақсыз рефор ма-
дан да көз ашпай келеді. Жо ға-
ры оқу орындарының санынан 
кісі жаңылады. Одан лайықты қо-
рытынды жасап жатқан құзыретті 
билік иелерін өз басым кездестірген 
жоқпын. Арзан атақ-дəреже ғылым-
білім саласымен ғана шектелмейді 
екен. Бүгінде ол қоғамның барлық са-
ласына тамыр жайып үлгерген. Тіпті, 
мықтап орнығып алған десе де бола-
ды. Мысалы, армия, полиция сияқты 
салаларда генералдардың санының 
көптігі кісі шошырлық. Тіпті, 
олардың біразы жап-жас жігіттер. 
Бейбіт заманда олар қандай ерен 
ерлігімен осындай атақ-дəрежеге 
жетті екен деп ойлайсың кейде. 
Халқымыздың қаһарман ұлы, қан 
майданды бастан өткерген батыр ба-
бамыз Бауыржан Момышұлына ге-
нерал шені бұйырған жоқ. Біздің 
еліміздегі ең жоғарғы əскери атақ-
шеннің осы генералдық дəрежемен 
тоқтағаны бір есептен дұрыс болған 
деп ойлаймын. Егер бізде маршалдық 
дəреже белгіленген болса, бейбіт 
күннің қаншама «маршалдары» 
қаптап шыққан болар ма еді?!. 

Ал мемлекеттік қызметке уыз-
дай жас, бүлдіршіндей бала сана-
латын жастардың тағайындала са-
луы үйреншікті көрініске айнал-
ды. Облыс əкімдігі мен министрлік 
лауазымдарға қонжия салатынына 
таңғалмайтын күнге жеттік. «Биік 
мансап – биік жартас. Қалықтап 
қыран да шығады. Өрмелеп жы-
лан да шығады» деуші еді хакім 
Абай. Дарынды жастарды қалықтап 
ұшқан қыранға балайын десең, 
олардың арасында өзінің туған 
халықтың тілін үйренуге де ықылас-
пейіл танытпайтындарын көргенде 
қарадай қарның ашады. Сайрап 
жатқан саналы еңбектің іздерін 
көріп жарытпайсың. Мемлекеттік 
қызметте əділетті бəсеке болмаған 

соң, оның шын мəнінде айтарлықтай 
тартымдылығы да жоқ. Бұл туралы 
Елбасымыз: «Көбіне-көп мемлекеттік 
қызметшілерде айқын мансаптық ке-
лешек жоқ, ал қызметте жоғарылау 
сол баяғы қамқоршыларға байла-
нысты. Мен маңызды мемлекеттік 
бағдарламалар мен жобалардың 
түрлі деңгейлердегі жекелеген 
шенеуніктердің біліксіздігінен «зар-
дап шегіп» жатқанын білемін» – де-
ген еді. Елбасы сөзінің жаны бар. 
Кейбіреулердің қамқоршыларының 
арқасында өзі басқаратын салаға 
кездейсоқ келіп, қолы көтере ал-
майтын шоқпарды беліне байлап 
жүргенін көргенде, сол шіркіндерді 
шынымен аяйсың. Мемлекеттік 
қызметте сатылап өсу дəстүрінен 
жаңылып қалдық. Таяуда өткен «Нұр 
Отан» партиясының XVI съезінде 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаев тап осы мəселені атап тұрып 

көрсетті. Жоғарыдағы көкелерінің 
жетектеуімен маңызды мемлекеттік 
қызметке жайғаса салу сыбайлас 
жемқорлықтың дендеуіне, əкімшілік 
жүйенің беделінің түсуі не, оның 
арты мемлекеттік билік са тыларының 
қадірсіз болуына əкеп соғуда. 
Еліміздің əкімшілік құры лым-
дарында кездейсоқ жүрген мұндай 
шен-шекпенділер жетерлік. Олардың 
зардабы тұтас қоғам мен қарапайым 
салық төлеушілерге тиіп отыр. 

Осы тұста қазіргі жастарды 
басы артық кінəлай беруді өз ба-
сым құптамаймын. Біздің қазіргі жа-
старымыздан жан-жақты толысқан 
керемет ұрпақтар толқыны өсіп 
келеді. Мемлекеттің міндеті оларға 
шынайы, əділетті бəсекелік орта 
қалыптастыру болмақ. Бізде көптеген 
салада, əсіресе, жекеменшік сектор-
ларда нарықтық қатынастардың өз 
заңдары салтанат құрып, шынайы 
дарындыларға сұраныстың күн са-
нап көбейіп келе жатқаны қуантады. 
Мұндай бəсекелестік қоғамның 
барлық саласына біртіндеп дендеп 
енген кезде бəрі де өзінің қалыпты 
арнасына қайтатын болады. 

Аста-төк той-томалақтың өзі 
де, «бекер мал шашпақ та», жіліктің 
майлы басына иелік етіп, ұлан-асыр 
байлыққа жеңіл жолмен жеткендердің 
«өзінде бармен көзге ұрып» өзгеден 
артылуға тыраштанған даңғаза тірлігі 
ғана. Əділетті нарықтық бəсеке он-
дайларды да кешікпей өз орнына 
қоятын болады. Ал қолында жоқ бола 
тұра, əлгіндейлерге еліктеп, мақтан 
қуып жүргендер – Абайдың жиыр-
ма бірінші қара сөзінде айтылатын: 
«Надандығы толық, адамдығы əбден 
толық емес» жандардың санаты-
нан. Біздің қоғам келешекте əділетті 
қоғамдық жүйені қалыптастырумен 
бірге санадағы жат пиғыл, жаман 
əдеттермен, əсіресе, надандықпен де 
аяусыз күресуге міндетті. 

Кез келген билік қоғамдағы теріс 
əдет-пиғылдармен күресу үшін ең ал-
дымен əділетті, қоғамның барлық 
мүшесіне бірдей тиімді қоғамдық 
жүйе қалыптастыруға күш салуы ке-
рек. Тиімсіз, белгілі бір топтардың 
мүддесіне ғана қызмет ететін жүйеде 
өмір сүретін адамдардың басым 
көпшілігінің қоғамда жолы бол-
май, тұмсығы тасқа тиіп, салы суға 
кетіп жүреді. Мұндайда əділетті 
қоғам ғана өмірдегі əділетсіздік пен 
теріс пиғылдарға табиғи тосқауыл 
жəне тежегіш бола алады. Салда-
ры жеке адамдардың мүддесі мен 
жауапкершілігі толық үйлесім 
тапқан кемелді қоғамдық жүйе ғана 
билік жүйесіндегі көптеген қиын 
түйіндерді оңтайлы шешіп қана 
қоймай, əлеуметтік мəселелерді де 
сəтті шешіп бере алады. Сондықтан 
да біздің қоғамда ортақ құндылықтар 
айқындалып, соларға қай кезде де 

негізгі басымдық беріліп отыруы 
тиіс. Кешегі кеңестік жүйенің өзіндік 
бір артықшылықтары тап осын-
дай құндылықтарға ойдағыдай орын 
беруінде болса керек. Немесе əлемде 
озық дамыған Еуропа елдерінің, 
болмаса мынау шығыстағы жапон 
мемлекетінің негізгі даму арқауы 
осындай ортақ құндылықтарға 
негізделген. 

Біздің бəріміз Тəуелсіздікті ең 
басты құндылық санаймыз. Енді 
осыған мемлекетшілдік пен дəстүрлі 
ұлттық құндылықтарымызды қосып, 
азат елдің жарқын келбетін жасау-
ды жүйелеу қажет. Сонда кез кел-
ген адам, кез келген азамат қоғамдық 
құндылықтардың не екенін білетін 
болады. Əркім өз басынан, жүрегінен 
сезінген жағдайда мемлекеттің 
жасампаздық, өміршеңдік сипа-
ты алға шығады. Жеке бастың 
мүддесін күйттеу азаяды. Адалдық, 
əділдік, шыншылдық, тазалық, шы-
найы бəсекелестік бір күнде орныға 
салмайды; мұның бəрі Елбасымыз 
айтқандай: «Тəуелсіздікті ай сай-
ын, апта сайын, сағат сайын, сəт сай-
ын қорғап, күшейте беру керек» де-
ген асыл мұраттарына азаматтардың 
жаппай қолдауы, қатысуы, арала-
суы, керек болса айқасуы арқылы 
қалыптасады. Отаршылдықтың зар-
дабын лезде жеңе салмаймыз. Ол 
жеті басты айдаһар секілді бір басын 
кессеңіз, екінші басы қайта шығатын 
жалмауыздыққа негізделген. Тəуелсіз 
еліміздің жас буыны ең алдымен 
сүйек сіңді сол дерттерден бой-
ын тазартуға ұмтылғаны жөн. Бұл 
үшін асыл мен жасықты айыра ала-
тын дегдарлық қасиетті ояту, дамы-
ту, қуаттау, қанаттандыру секілді іс-
əрекеттерді өзіміз жасауымыз керек. 
Жаһандану деген жойдасыз нөпірдің 
ақпараттық тасқыны бір бүйірден 
қыспаққа алып тұрған қазіргі 
жағдайда жаңқа тəрізді қалтылдап, 
толқынның астында қалсақ, еңсе 
тіктеу қиынға түседі. Бүгінгі қазақ 
баласы, Ахмет Байтұрсынұлының 
тілімен айтқанда, өзге елдермен, шет 
мемлекеттермен жарысқа түсіп отыр. 
Санадағы мерездік сор болып жа-
бысатын пəлекет. Құндылықтардың 
құнсыздануы сол əлемдік жарыста 
біздің шаң қауып қалуымызға бірден 
бір себеп болуы мүмкін. Елім, жерім, 
ұлтым деген асыл мұратты жастары-
мыз қазір қай кездегіден де сергек бо-
луы шарт. 

Тəуелсіздікті алу бар да, оны 
тұрлаулы ету деген тағы бар. «Үйлену 
оңай, үй болу қиын» деген нақыл 
сөзді тұспалдап қолданар болсақ, 
ел тəуелсіздігін баянды ету барған 
сайын оңайға түспейтініне көзіміз 
жетіп отыр. Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев өзінің көрегендігі мен сараб-
дал саясаткерлігі арқылы осы кезге 
дейін мемлекетіміз бен ұлтымыздың 
басына төнген небір сын-қатердің 
алдын алып, сындарлы саясат 
жүргізіп келеді. Елдегі тыныштық 
пен тұрақтылықтың шынайы бағасы 
мен қадір-қасиетін терең сезіне білу 
маңызды. Бұл сөздер əбден жат-
танды болып кеткендей көрінеді 
кейде. Тіпті, ұрынарға қара тап-
пай жүретіндер айналада болып 
жатқан бүліншілік пен үркіншіліктің 
Қазақстанда да орын алуын ашық 
қалайтынын жасырмайды. Шын 
мəнісінде ойы олақ, қимылы 
шолақ ондай жандардың иегінің 
астындағыны да көрмейтін керенау 
кердеңдігін ел-жұрт біледі. Мемлекет 
басшысының қазақ қоғамын ілгері 
жылжыту, ізгілендіру, іргелі жолмен 
дамыту төңірегінде жасап жатқан ора-
сан еңбегі елдік пен мемлекеттілікті 
нығайтуға бағытталғанын бəріміз 
көріп отырмыз. 

Толғақты, түйткілді мəселелерді 
ортаға салған азаматтардың жан ай-
қайына үн қосу арқылы мен де өзімнің 
осындай пайымдауымды назарға 
ұсын дым. Қоғамдық құндылықтарға 
ба сымдық берілген кезде ғана 
əділетті жүйе орнығады. Сол себеп-
тен де ендігі таңда осы бағытта тізе 
біріктіріп əрекет жасаудың кезі келді 
деп білемін. 

Мұрат БАҚТИЯРҰЛЫ, 
сенатор.

«Егемен Қазақстан» газеті, 
1 шілде 2015 жыл.   

ҚҰÍÄÛËÛҚÒÀÐÛÌÛÇ 
ÍÅÄÅÍ ҚҰËÄÛÐÀÄÛ? 

Елшекең Қуанышбаев Ақбөгет 
орта мектебінде директор қызметін 
атқарып, талай жас ұрпаққа сапа-
лы білім берді. Жас ұстаздарға үлгі 
болды. Өз еңбегінің арқасында 
1974 жылы Жаңақұрылыс ауылдық 
кеңесінің төрағасы болып сайлан-
ды. Уақытпен санаспай жанын са-
лып жұмыс істейтін ел, халықтың 
əлеуметтік тұрмыстық жағдайын 
көтеруге атсалысты. Ұйымдастыру 
қабілеті ерекше еді. Ол кездері сүт, ет, 
жүн тапсыру міндеттемесін қайткенде 
де орындап шығу керек болатын. Ты-
нымсыз еңбегінің арқасында жоспар-
ды артығымен орындап шығатын. 
Осындай іскерлік қасиетін об-
лыс, аудан басшылары үлгі ететін. 
Халықтың əлеуметтік тұрмысын 
жақсарту, көнерген мектепті жаңарту, 
құлағалы тұрған жастар клубын 
жаңадан салу, дəрігерлік емхана ашу 
осы жұмыстарды совхоз директоры 
Құлмырза Тілеуовпен бірлесе оты-
рып шешуге ықпал етті. Əрине, бұған 
көп күш-жігерін жұмсады. Кейбір 
басшыларға тік мінезімен  шындықты 
айтамын деп жақпай қалған кездері 
де болды. Бұл қара басы үшін емес, 
халық үшін еді.

Нəтижесінде жаңадан 310 
орындық мектеп, 300 орындық клуб 
жəне де типтік жобада жаңа емхана 
ашылып халыққа пайдалануға берілді. 
Елге жасалған игі жұмыстардың 
бəрінде де ағамыз Елшекеңнің 
қолтаңбасы осылай қалды. 

Əкеміз Құрманбике анамызбен 60 
жыл отасып, 11 бала тəрбиелеп өсірді.  
Үйдің үлкені Сартай екеуіміз  тете 
өстік. Сартай Аманөткел ауылында 
дəрігер болып қызмет атқарған. Мен 
үйленгеннен кейін Елшекен əкеге өкіл 
бала болдым. 

1996-1999 жылдары қиын кезеңде 
əкім шілік жабылып, Аманөткел 
ауыл  дық округіне қарады, ауыл тұр-
ғын дарына бір бет анықтама алу да 
қиын болды. Жол қатынасы жоқ, екі 
ауылдың арасындағы Сырдария өзе-
ніндегі қалқыма көпірден өту қиын 
еді. 

Осы кезеңде Елшекең ау-
дан басшылығына тұрмыстық жағ-
дайының қиындығынан, қайта-
дан əкімшілік ашу керектігін жəне 
өндірістік кооперативті жан дандыруға 
ықпал жасау қажеттігін көтерді. Ауыл 
тұрғындарының тілегі орындалып, 
өз қалауларымен ауылдық округ-
ке – əкім, кооперативке жаңа бас-
шы сайлап алды. Ауыл жаңадан ты-
ныс алып көркейе бастады. Əрине, бұл 
жұмыстар Елшекең əкеміздің еңбегі 
деп білеміз.

Елшекең зейнетке шыққаннан 
кейін де  ауылдық ардагерлер кеңесі-
нің төрағасы болды. Қоғамдық 
жұмысқа белсене араласты. Ауылға 
аяқ су келтіру үшін Қараарық ка-
налына су жүргізді. Бұл өте қиын 
жұмыс еді, қиындыққа қарамай, өзі 
белсене кірісіп қолына кетпен алып 
халықты ізіне ертіп, канал ішін таза-
лады. Қазалы аудандық су бөлімімен 
келісіп халыққа мөлшерлі аяқ суын 
алды. 1999 жылы өмірі табанына 
су түсіп көрмеген  Қараарық кана-
лына жан бітіп, су ағады. Міне, осы 
еңбегінің арқасында, халық канал бой-
ына егіс еге бастады. Ауылдың тұрмыс 
жағдайы жақсарды. Тұрғындар əлі 
күнге дейін сол жерлерге егіс егіп 
келеді. Осы күнге дейін сырттан кел-
ген адамдар бұл ауылды  Елшекең ауы-
лы деп келеді. Жақсының жақсылығын 
айту біздің азаматтық парызымыз.

Сердалы ШАЛБАЕВ,
КСРО Денсаулық сақтау 

саласының үздігі, Жаңақұрылыс 
ауылдық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы. 
Арал ауданы.

ÀÓÛË 
ÀҒÀÑÛ ÅÄІ
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ТІЛЕКТЕСТІК

Сырдың Арал теңізіне құяр 
сағасындағы Қазалы өңірін 
жайлаған елдің  бəкене бойлы, шы-
мыр денелі азаматымен екеуміздің 
таныстығымыз əріден бастала-
ды. Ұдайы емін-еркін сөйлесетін 
сыралғы жандар болсақ та, оның 
бір мінезінен сырбаз екінші мінезі 
елең еткізбей, «апырай-ə!» – 
дегізбей, қоймайтын.

Қызмет бабы бойынша ол 
кешегі партиялық номенклатура-
дан – облыстық партия комитетінің 
насихат жəне үгіт бөлімінің 
меңгерушісі, идеологиялық хат-
шысы, Қазақстан КП Орталық 
комитетінің насихат жəне үгіт 
бөлімі меңгерушісінің бірінші 
орынбасары, Қазақ КСР «Білім» 
қоғамы төрағасының бірінші орын-
басары – кешегі кеңес өкілі ретінде 
бүгіндері үстінен қамшы түспейтін, 
сыналып, мінеліп, қыңқ етсе 
шенеунік болғанын бетіне басып, 
жөнді-жөнсіз мұқатылатындардан. 
Ал шын мəнінде, Дəуірхан 
Жəлиұлы Айдаров кешегі дəуірдің 
сөзін сөйлеуші рөлін ғана атқарған 
жоқ…

Ауыл баласы шетінен атқұмар 
боп өседі. Дəуірхан талай аламан 
бəйгеде атқа шапты. Бірінші бол-
са – жүлде алатын, артта қалса – те-
зек теретін пəлсəпаны ерте түсінді. 
Сондығынан ба, кейіндері ғылыми 
дəрежеге ие болып, философ 
атанған. Дəукеңнің қолына қалам 
ұстаса, не жай ауызша əңгіме айт-
са, өмірде көргені мен түйгенін 
қайып тігетін өнері бар. Сол өнерін 
қызықтаймын. Бірде «Парасат» 
журналында «Үмбет қасқа» атты 
новеллам жарияланды. Оным 
əйтеуір бірдеңе жазайыншы деген 
ниеттен тумаған. Новелланың бас 
кейіпкері – Дəуірхан деген шабан-
доз жасөспірімнің албырт жүрегіне 
иманың кеміс болмасын деген 
ойдың алғаш рет қалай ұя сала 
бастағаны тебірентті.

Етінің тірілігі мектеп табал ды-
рығын аттағанында тағы да сезілді. 
Жетіншіні бітірісімен дайындық 
курсына түсіп, Қызылорда педаго-
ги калық институтының тарих 
факультеті аудиториясынан бір-
ақ шықты. Үш жылдың биігі-
не ырғыған бұл балаға мақ тау 
айтқандар Қыдырды үш рет түсінде 
көрген Жанқожа батырдың қанды 
көйлек досы, жұртты отырық-
шылдыққа бастаған Пұсырман би-
дей текті атадан ғой десті.

Қайталанса артықтық ет-
пес, Дəуірханның ержетіп, есей-
ген шақта атқарған қызметі 
негізінен идеология саласы. 
Қазіргі қайсыбіреулер айтатын-
дай, үгіт-насихат тек социа лизм-
нің артықшылықтарын ғана түсін-
діріп қоймайтын. Өткен ғасырдың 
жетпі сін ші, сексенінші жылда-
ры Қорқыт баба ескерткішінің, 
Тұрмағамбет жырау кесенесінің 
түрғызылуы, Ғани Мұратбаев пен 
Ыбырай Жақаевтың мемориал-
ды мұражайының ашылуы, На-
ртай мен Манаптың ақындық 
мектебінің дүниеге келуі, сөзін 
Зейнолла Шүкіров, музыкасын 
Шəмші Қалдаяқов жазған атақты 
«Сыр сұлуы» əні мен осы ат-
тас ансамбльдің пайда болуы 
секілді көптеген істердің тари-
хы айтылғанда Дəуірхан Айдаров 
есімі ауызға алынбай қалмайды. 
Өйткені, ол осы игі істердің үнемі 
басы-қасынан табылатын.

Дəукеңмен жас жағынан 
құралпы лас болғандықтан, ара-
мызда əзіл-қал жың үзілмейтін. 
Кейде мен оған «Алтын медаль» 
атты əңгіме жазып, Рəш бəйбішені 
жағымды, Дəуірхан деген күйеуін 
жағымсыз кейіпкер етіп бейне-
лесем деп ойлап жүрмін» – деп 
қоқан-лоққы жасап қойғаным бар.

Олай дейтінім, кеңес кезінде 
он бала тапқан əйел «Батыр-ана» 
алтын медалімен марапаттала-
тын. Осыны білетін, жеті құрсақ 
көтерген Рəкең бір күні еріне шай 
үстінде: Алтын медаль тағуға мен 
де бел байлап отырмын деген 
көрінеді. Сонда Дəукең күңк етіп: 
«Тоқтат. Жетті» депті.

Осы əңгімені құлағым шалып 
қалған мен: «Ау, Дəуке! «Туған 
жер тағылымы» деген кітабыңызда 
«1926 жылғы санақ бойынша қазақ 
6 миллион 200 мың еді. 1939 жылы 
екі миллиондай ғана қазақ қалды. 
Жан түршігерлік оқиға емес пе?!»- 
деп зар илегенде көз жасыңыз көл 
болады. Біздің де сай-сүйегімізді 

сырқыратасыз. Сөзіңіз бен ісіңіздің 
арасы неше шақырым? Əй тым 
алшақ-ау, əйтпесе қырқына шы-
дап қырық біріне шыдамағаныңыз 
қалай?! – деп өңмеңдеймін.

Студент кезімізде біздерді 
қала мен деревняның арасын-
да бұрын қарама-қайшылық, енді 
қазір социализм тұсында елеулі 
айырмашылық бар деп оқытатын. 
Он баланы ауырсынудың себебі сол 
қағидаға байланысты ма деймін.

Дəукеңнің Қызылорда облыс-
тық партия комитетінің насихат 
жəне үгіт бөлімінің меңгерушісі 
кезі. Бір күні обкомның бірінші 
хатшысы Бектұрғанов Ха-
сан кабинетіне шақырып алып, 
Орталық комитеттің аппаратына 
бөлім меңгерушісінің орынбаса-
ры қажет екен, бұл қызмет жөнінде 
сенің кандидатураңа тоқталыпты. 
Өзіміздің облысымыздың резервін-
де тұр деп едім, көнбеді. Самолет-
ке билет ал да, тез жет Алматыға. 
Орталық комитет аппарат 
қызметкерін іріктегенде қосымша 
екі шарт қояды. Ол өкпе ауру-
ына шалдықпаған болуы керек. 
Жəне бала саны шағын болуға тиіс. 
Сенің денсаулығың Құдайға шүкір. 
Ал екінші мəселеде берер кеңесім: 
жаңа қызметке алынғың келсе, 
балаларыңның санын сұрағанда 
үшеуден арттырмағын деген ғой.

Дəукең Орталық комитеттің 
екінші хатшысы Валентин 
Карповтың қабылдауында бо-
лады. Айдынды адам екен. Та-
лай бастықтың алдын көрген 
Дəуірхан асып-сасқан жоқ. 
Қойған сұрағына жүйесін тау-
ып жауап беріп отырады. Та-
лай жылғы лекторлық тəжірибесі 
бар, облыстық радиокомитетті 
басқарып, орыс тіліне əбден 
төселген ол жауабының ұнағанын 
екіншінің тастай қатқан бетінің сəл 
жұмсара бастағанынан байқайды. 
Бір уақытта Карпов Айдаровтың 
анкетасы салынған папканы бы-
лай ысырып қойды да: «Отбасыңыз 
қанша адамнан тұрады? Балаңыз 
нешеу? – дейді.

Дəуірхан: «Балаларымыз бен 
қолым дағы кемпір-шалымды 
қосқанда тоғыз жанбыз», – деді.

Сол-ақ екен, Карповтың көк 
көзі шегірейіп кетіпті… Біраз 
үнсіздіктен соң ол: үйіңізге қайта 
беріңіз, шешіміміз жайлы өзіңізге 
хабар етеміз дейді.

Обкомның бірінші хатшы-
сы Хасекең араға күн салмай 
ізінше қайтып оралған Дəуірханды 
көргенде басын шайқайды. «Айт-
пап па едім мен саған!» – деді. 
Дəуірхан да өзінше ақталады. «Бəрі 
анкетада жазулы тұр, қайтейін…»

Артынша Карпов Қызылордаға 
іссапармен келіп кетті. Осындағы 
бірер басшыдан Айдаров туралы 
сұрастырыпты. Олар: Айдаровты 

жақсы білеміз. Тапсырылған іске 
жауапкершілікпен қарайтыны өз 
алдына, жұртпен тіл табыса біледі. 
Білікті адам деген ғой. Сонсоң 
əнеу күні Карповтың кабинетіне 
ертіп барған идеологиялық хат-
шы Саттар Имашев пен бөлім 
меңгерушісі Андрей Плотни-
ковтер де ұсыныстарын өткізуге 
тырысқан болса керек. Дəуірханға 
Алматының төрінен төрт бөлмелі 
пəтер тиді…

Бəйбішесінің кеудесіне алтын 
медаль тағуына Дəукеңнің неге 
тосқауыл болғаны енді түсінікті 
болар: жайлаудай жайылған 
ауыл болса бір сəрі, бос үйге, 
қала шіркін баланың көптігін ау-

ырсынбай ма? Сол қайшылық 
таршылықтың қысымынан шығар, 
Рəкең алтын медаль жайын сөз ет-
кенде, Карповтың қабағы сияқты 
Дəукеңнің қабағынан қар жауып 
кеткені…

Дəукеңе мен:
– Зейнетке шыққан кезіңіз де 

нағыз қыдырымпазға айналдыңыз. 
Немере сүйем деген желеумен Лон-
дон, Швейцария ма, талай жердегі 
елшіліктердің табалдырығын 
тоздыру дасыз. Ал, Рекең алтын 
медаль тағынып жүрсе ғой, бүкіл 
510 миллион шаршы метр жер 
шарын шарлап кететін едіңіз, – 
деп қалжыңымды еселей түссем, 
Дəукең жауап орнына күлетін де 
қоятын.

Дəукеңмен қалжыңдасқанда 
Ахиллес табанындай жəне бір 
«осал» тұсын пайдаға асыра-
мын. Ол ғылыми дəреже алған 
философиялық жұмысының 
тақырыбы. «Становление и раз-
витие казахских народных обы-
чаев и традиций» деп аталады. 
Туған жері Қызылордаға ма, шет 
елге ме, сапарға аттанып қайтып 
оралғанында дау туады.

– Ау, Дəуке, қазақтың жолаяқ, 
сарқыт деген ежелгі əдет-ғұрпы 
барын айтып, бəрімізге тəлім-
тағылым соққанда сондайсыз. Ал 
жеме-жемге келгенде сол дəстүрді 
алдымен бұзатын өзіңізсіз. Бұ 
қалай?!. – дейміз ғой.

Əзілді қойып, шынына көшсем, 
Дəукеңе үлкен өмірлік тəжірибесі, 
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде философиядан 
бес-алты жыл оқыған дəрістері, 
өзінің Құдай берген қабілеті егде 
тартқан шағында қалам қарқынын 
үдете түсуге жол ашты. Дəукең 
кітаптарының алды Қазақстан Жа-
зушылар одағының деректі əдебиет 
секциясының көзіне түсті. Сол сек-
цияны ұзақ жылдар басқарған Са-
пар Байжан-Атаның, «Социалистік 
Қазақстан» газетінің ұзақ жыл-
дар бас редакторы болған, əрі 
Қазақстан Журналистер одағын 

басқарып «Сардар Сапар» атанған 
қайран Сапекеңнің он томдық 
«Қазақ əдебиеті тарихының» 
10-томында дəйекті əдебиет 
хақында жазған арнайы тарауында 
Дəуірхан Айдаровтың «Ақ ниет» 
(1997) атты шағын кітабы жоғары 
бағаланды. Дəукең шығармасына 
«сыршылдығымен, өмір жайлы, 
туған жер мен замандастар жай-
лы өрнекті де өркенді ойлары-
мен оқырман жанын шапағына 
бөлейді» деген сипаттама берілді.

Сапар Байжан-Ата əділін 
айтқан: «Автор көп ретте өз пайым-
дары мен түйіндеулерін ел аузынан 
жиған-терген мақал-мəтелдермен, 
көңілге қонымды қанатты 

сөздермен көмкеріп, мəнерлеп от-
ыруды дағды етеді. «Керуен озбақ 
– көңіл тозбақ», «көргені жақсы 
көш бастайды», «ер қартайса да, 
ой қартаймайды», «жүйрік аттың 
белгісі шашасында», «екі аяғым – 
пырағым, екі көзім – шырағым», 
«асылын ардақтаған ел азбайды», 
«туыспау керек, туысқан соң сөз 
қуыспау керек», «сұңқар сынығын 
сездірмес», «батыр – аңғал, ер 
– көдек», «идеологы жоқ қоғам 
əкесі бар да – шешесі жоқтай, 
жетім қоғам», «тарих – халықтың 
зердесі», «құдайдың бір аты – 
«халық» сынды сөз орамдары мен 
ой өрнектері татымды да тұшымды, 
сергек зердені селт еткізбей 
қоймайды». (Қазақ əдебиетінің та-
рихы. Он томдық. 10-том. Алматы. 
«Қазақпарат». 2006.)

Философия докторы, про-
фессор Садуақас Темірбеков те 
Дəукеңнің «Замана тынысы» атты 
(2004) қоғам жəне адам, идея 
жəне идеология, қазақ философи-
ясы мəселелерін сөз еткен кітабын 
«ой-тұңғиығына батырып, оң-
солыңды тереңірек тануға, алған 
бағытыңның дұрыс-бұрыс екенін 
бағалай білуге өз шама-шарқынша 
көмектесіп, сүйеніш-тірек бола-
тын дүние» деп риза көңілмен 
мадақтайды.

Айтты-айтпады, Дəуірхан Ай-
даров   тың мемуары ма, филосо фия-
лық ізденістері ме – бəрі-бəрінде 
толғанбайтын тақырыбы жоқ десе 
де болады. Оның «Туған жерім, 
шыққан тегім» (2000), «Өткен өмір 
– көрген түс»(2002), «Сыр елінің 
соңғы ханы» (2007), «Туған жер 
тағылымы» (2009) кітаптары өз 
өлкесінен бастап, исі қазақ, қала 
берді жаҺан проблемаларына бой-
лайды. Талай тарихи кезеңдерден 
бел асады, олардың мəселесін 
заманалық қазіргі қайшылықтармен 
қайшы лас тырады. Пікірімен бірде 
келіссең, екіншісі жөнінде келісе 
қоймайсың. Бірақ қалай болғанда 
да ойланып қаласың.

Бір кітабындағы фотосуретіне 

қара сам, кеудесінде «Еңбек 
Қызыл Ту», екі «Құрмет белгісі» 
ордендері, толып жатқан медаль-
дар жарқырайды. Бұл наградалар 
табан ақы, маңдай тердің жемісі 
екенін қазір біреу білсе, біреу біле 
бермейді.

Қызылорда обкомының бюро 
мəжілісінде бір коммунисті пар-
тиядан шығару мəселесі қаралып 
жатты. Автобазаның бастығы 
екен. Қолында əке-шешесі, інісі, 
қарындасы, екі баласы, əйелі… де-
гендей үйлі-баранды адам арыз-
данып жүріп, кезегі келгенде 
жаңа пəтерге көшеді. Ескі үйді 
əке-шешесі мен іні-қарындасына 
қалдырады. Үстінен арыз түседі. 
Сұғанақтық көрсетіп, ескі үйін мем-
лекетке қайтармады… депті. Сол 
арыз бастауыш партия ұйымында, 
аупарткомда қаралып, əлгі кісі 
туралы партиядан шығарылып, 
қызметінен босатылсын деген 
қаулы қабылданады.

Облыстық партиялық бақылау 
комиссиясы қаулыны бекітуді 
сұрайды. Мəселенің бұлайша 
қойылуына бюро мүшесі, 
идеологиялық хатшы Дəукең 
қайран қалып отырған. Істің 
насырға шауып бара жатқанын 
көріп, сөз алуға сұранып қол 
көтерді. Айтқаны: бізге осы не боп 
барады? Əдет-ғұрыппен санасу 
жоқ. Қазақ қайта енші алып жеке 
отау құрған уақытта ауыл-аймақ 
боп қуанып, ұлан-асыр той жасама-
ушы ма еді?!

Диссертациялық жұмысының 
осындайда пайдасы тиді. Отау 
құру жөніндегі халық дəстүрінің 
коммунистік идеологиямен толық 
үйлесетінін теориялық жағынан 
да негіздеп береді. Обком бюро-
сы Дəукеңнің уəжін дəлелді деп 
тауып, қаулы аяқсыз қалсын де-
ген шешімге келді. Жігіт ағасы 
жасына тақаған үйелмендей кісі, 
басына үйірілген қара бұлттың 
таза айыққанын сезгенде жылап 
жіберіпті.

Меніңше, Дəукеңнің өмірге 
көзқарасында жүрегінің ізгілігіне 
білімділігі, білімділігі ізгілігіне 
сүйенетін сияқты. Біріне-бірі – 
жəрдемші.

1989 жыл. Бес арыс боздақ-
тардың жаңа ақталған тұсы. Мен 
«Мағжан Жұмабаев» атты екі ба-
спа табаққа жуық қолжазбамды 
Қазақ КСР «Білім» қоғамына 
алып бардым. Тез арада ба-
сып бермес пе екен деп. Баспа 
орындарының жайы белгілі, алды-
мен қолжазбаң келесі жылғы жа-
зылатын дүниелердің жобасына 
енгізіледі. Ал мына қоғам ұнатты 
екен, тез арада қолма-қол шығара 
қояды. Ол кезде бұл қоғамның 
бірінші орынбасары, іс жүзіндегі 
басшысы Дəуірхан Айдаров бола-
тын. Басқа біреу болса, ол кезде ин-
ститут директорлығын да қимаған, 
қуғынға түскен Елеукеновті ең 
жоқ дегенде қоқиланып қарсы ала-
ды ғой. Бұл кісі өйтпек түгілі, мені 
көргенде қуанғанын жасырмай, ор-
нынан тұрып, құшағына алды.

Бетбұрыс дегеніңмен, больше-
вик тік қырағылық əлі күшінде 
тұрған уақыт еді ғой. Ұлтшылдық 
дегенге жоғары жақтың аса сақ-
тықпен осқырына қарайтын кезі… 
Ал менің Мағжан туралы кітапшам 
еш бөгетсіз жарық көрді. Бір əрпіне 
тимепті.

Халық “Жақсы адам ұрпағымен 
мың жасайды” дейді. Сол сөз тура 
Дəукеңе қаратып айтылғандай еді. 
Ол өмірден азамат болып, қадірлі 
кісі болып өтті.

Шерияздан ЕЛЕУКЕНОВ,
филология ғылымдарының

 докторы, профессор.
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9МҰРА
Қазақтың Қалтайы атанып өмірден 

өткен Қалтай (Қалиолла)  Мұхамеджановтың 
кітапханасы Сыр еліне әкелініп, Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбебап кітапханаға ор-
наластырылды, соның есебіне алынды. Демек, 
Қалтайдың қазынасы мемлекет құзырына өтті, 
халықтың қазынасына айналды. 

Бұл игі істің бастамасын алғашқы болып 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев көтерсе, 
Алма тыдан 8 мыңнан аса кітапты Қалекеңнің 
жұмыс кабинетіндегі пайдаланған заттары мен 
ескерткішке, сыйға тартқан дүниелерді Қызыл
ордаға жеткізу міндетін облыстық мәдениет 
басқармасы мен Нұржамал Мырзамұратова 

басшылық ететін кітапхана қызметкерлері алып 
шықты. Облыс орталығындағы кітапхананың 
2қабатына орналасқан Қалтай ағаның бай 
кітапханасы Сыр оқырмандарына  айқара есігін 
ашып отыр. Бірнеше мыңдаған кітаптан тұратын 
аталмыш қазынаны ғылымның әртүрлі салаларын 
қамтитын араб, орыс, татар, тәжік, түрік, ұйғыр, 
өзбек, ағылшын, т.б. көптеген тілдерде жарық 
көрген кітаптар түзейді. Кітапхана қызметкерлері 
КАБИС бағдарламасы бойынша (Қазақ 
автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық 
жүйесі) электронды каталогын жасап, базаға 
енгізіп үлгеріпті. Бұл да қыруар жұмыс. Енді 
кітапхана директоры Нұржамал Мырзамұратова 
кітаптардың толық мәтінді электрондық нұсқасын 
жасауға кірісетінін, оған кітапхананың техникалық 
әлеуетінің бар екендігін жеткізді.  

Бүгінгі күніміз – ертеңгі тарих. Шынайы та-
рихсыз бағдарлы, бақытты болашақ жоқ. Осы 
тұрғыдан алғанда біздің назарымызға Қалтай 
аға кітапханасының «Құнды кітаптар қорының» 
ілінуі заңдылық. Аталмыш қорға әр алуан тілдерде 
жазылған әдебиет, өнер, социология, тарих, фи-
лософия, антропология, география, тіл, дін, т.б. 
бағыттардағы өте ертеректе жарық көрген кітаптар 
топтастырылған. Дж. Г.Льюистің «История фи-
лософии в жизнеописаниях» атты кітап 1885 ж. 
СанктПетербургте жарық көріпті. Ондағы әртүрлі 
белгілер мен жазбалардың көптігіне қарағанда оны 
Қалтай аға көп пайдаланған сыңайлы. Лейпциг 
университетінің профессоры, доктор П.Барттың 
«Философия истории как социология» атты еңбегі 
неміс тілінен аударылып СанктПетербургтен, 
1902 ж. жарық көріпті. Д.Ю. Квитконың «Фило-
софия Толстого» атты құнды кітап орыс тілінде 
1930 ж. Мәскеуден шығарылыпты. Ескі грузин 
тілінен орыс тіліне аударылып, 1938 ж. жарық 
көрген Шота Руставелидің «Витязь в тигровой 
шкуре» атты еңбегі де қордың танымдық таразы-
сын анықтап тұрғандай. 

Тәуелсіз Қазақстанның тарихи шындыққа 
негізделген жаңа тарихы жазылуда. Осы тұрғыдан 
алғанда құнды кітаптар қорындағы тікелей өзі
міздің ұлттық тарихымыз, тіліміз, дініміз, ділімізге 
байланысты қордағы кейбір кітаптарға тоқталайық.

Ахмет Байтұрсыновтың “Қазақша әліппесі” – 
1914 жылы Орынборда басылып шыққан. Алғаш 
рет Араб таңбасын қазақ жазуына бейімдеп (төте 
жазу) 1911 ж. Уфадан шығарылған, бұл еңбек 
кейін «ӘлібБіиі» деген атаумен 1928 жылы 
оқулық ретінде Қызылорда да қайта басылды. Ескі 
араб алфавиті негізінде ұлттық жазу жасаған ре-
форматор Ахмет Байтұрсыновтың «Әліббіиі» 
оқу құралының түп нұсқасы негізінде, соңғы 
басылымның (Қызылордадан 1928 ж. шыққан) 
70 жылдығына және А.Байтұрсыновтың         125 
жылдығына орай 1998 ж. «Рауан» баспасынан 
жинақталып қайта шығарылды. Оны араб жазу-
ынан көшіріп, түсініктемесін жазып, редакция-
сын басқарған Ұлықман Асылов. Аталған қордан 
А.Байтұрсыновтың басқа да көптеген еңбектерінен 
хабардар боласыз. 

Біздің назарымызға латын әрпімен жазылған 
1935 жылы Алматыда жарық көрген Әуезұлы 
Мұхтардың «Тас түлек» деген атпен жарық көрген 
пьесалар мен әңгімелер жинағы ілінді. Жинаққа 
«Тас түлек», «Түнгі сарын» пьесалары мен 6 
әңгімесі топтастырылған. «Тас түлек» пьесасының 
тәуелсіз қазақ сахнасынан   көрінбей жүргені 
сезімтал оқушыны ойландырса керек.

КСРО Ғылым Академиясының Қазақстан 
филиалы шығарған латын әрпімен 1939 жылы 
Алматыда жарық көрген «Дала поэмала-
ры»  атты еңбек те назарымыздан тыс қалмады. 
Кітапқа Исатай, Маханбет, Бекет батыр, Айман
Шолпан, Біржан мен Сараның айтысы, поэма-
лары топтастырылған. Олар түп нұсқаларымен 
берілгендіктен  қазіргі заман талабына сай кейбір  
мәтіндік өзгерістерге ұшырауының себептері, 
сахналық қойылымдардағы әттегенайларда зерделі 
ғалымдардың назарынан тыс қалмас деген ойда-
мыз.  Әсіресе Бекет батыр поэмасының насихатта-
лу кемшіндігі де ойланарлық дүние.

Назарымызға көпшілік қауымға битаныстау 
болғанмен, өлеңдері от шашып тұрған Абдол-
ла Жұмағалиевтің  «Таңдамалы өлеңдер» жинағы 
түсті. Оған 1945 жылы Қалижан Бекхожин Па-
вел Кузнецовпен алғысөзін жазып, Алматыдан 
шығартыпты.

1915 жылы Батыс Қазақстан облысының 
Жымпиты ауданында  өмірге келген ақын ҚазПИ
ді бітіріп, 1939 жылдан Қызылордада мұғалім 
болып, соғысқа кетіп, ерлікпен қаза тауыпты. 
Ақынның сол кездегі шығарған сырлы да сыншыл 
өлеңдері осы Сыр елінде жазылғаны да сөзсіз. 
Оларды іздеп тауып қазіргі ұрпақтарға жеткізуде 
Сыр елінің әдебиет пен тіл мамандарының алдына 
жаңа ізденістер жүктейді.

Құнды кітаптар қорында ерекше орын алатын 
басылым Александр Затаевичтің «Қазақ халқының 
1000 әні» еңбегінің 1963 ж. «1000 песен казахского 
народа» деген атпен Мәскеуден шыққан 2ші ба-
сылымы. Ол 1925 жылғы 1ші басылымын түгел 
қам тыған. Оған А.В.Затаевич жинаған 1500 қазақ 
әндерінің 1000ы іріктеліп алынған. Онда Алек-
сандр Дмитриевич Кастальскийдің (18561926) 
кіріс пе  сөзі мен автордың алғы сөзі берілген. Ав-
тор қазақ әуеніне деген риясыз сүйіспеншілігін 
біл діре келіп, жастарға қазақтың ұлттық рухани 
бай лығын зерттеп, дамытып, сақтай білуді өсиет 
еткен.

Ресей де туылып, өмірінің көп жылдарын 

Польшада өткізген А.В.Затаевич 1920 жылдан 
сол кездегі Қазақстанның астанасы Орынбор-
да тұрған. Қазақтың ұлттық әуеніне деген шексіз 
сүйіспеншілігінің арқасында қазақ халқының му-
зыка мұрасын сақтап келген 500ге жуық өнер
паздың орындауындағы әндер мен  күйлерді нотаға 
түсіреді, сөйтіп қазақ музыкасын әлемдік деңгейге 
көтереді. Ол Қазақстанның бірінші халық әртісі.

А.В.Затаевичтің бұл еңбегі тікелей 
Сыр еліне де қатысты. Қазақ Автономиялы 
Республикасының жаңа астанасы Қызылордада 
1925 жылы өткен Vсъезінде делегаттардың 15 
сәуірде А.В.Затаевичті үлкен қошеметпен қарсы 
алуы «Қазақтың 1000 әнінің» жарық көруінің (2 
наурыз 1925 жыл) бір айдан кейінгі тұсау кесері 
ретінде қабылданды. 

Кітап қорындағы аталмыш еңбек Қазақстанның 
әр түрлі аймақтарындағы әншілер мен күйшілердің 
орындаулары арқылы топтастырылған. Оның 
«Түркістан» деп аталынатын ІХтарауынан Сыр 
еліне байланысты деректерді кездестіруге бо-
лады. Мысалы «Дударай» (О, Дудар), «Жырау 
қатынның әні» (Песня сказательницы)әндерін 
Ғани Мұратбаевтың, «Нартайдың әнін» Сұлтан 
Найманбаевтың, «Қожа руының екі әншісі» әнін 
(Два певца из рода Хожа) Мұхамеджан Сералиннің 
А.Д.Затаевичке жеткізгендігі айтылады.

А.Брискиннің «На Южтурксибе» (Очер-
ки Турксиба) кітабы 1930 жылы Қызылорда ба-
спаханасында басылыпты. Кітаптың құндылығы 
бұнда қазақтың ұлттық жұмысшылар табының 
қалыптасуына, олардың алғырлығы мен 
төзімділігіне ерекше мән берілген.

Құнды кітап қорындағы профессор 
А.Н.Филипповтің «Москва и Пугачев в июле и ав-
густе 1774г.» Оренбург. 1925 г.» атты кітап қазіргі 
зерттеушілер үшін өте маңызды. Себебі, кітаптың 
соңында Қазақстанды (Қырғыз өлкесін) зерт-
теу қоғамының (Труды Общества изучения Ка-
захстана) (Киргизского края) 19201925 жылдар 
аралығында шығарған еңбектердің тізімі берілген. 
Осы уақыт ішінде аталған қоғам Қазақ (Қырғыз) 
өлкесінің тарихы, қоғамдықсаяси өмірі, әдебиеті 
мен мәдениеті, әдет ғұрыптары жайлы жазылған 6 
томдық жинақ шығарыпты. Тәуелсіз Қазақстанның 
өткенін тереңірек зерделегісі келетіндер үшін бұл 
сөз жоқ таптырмас дерек  көзі.

У.Субханбердиннің «Айқап» бетіндегі 
мақалалар мен хат хабарлар мазмұндалған 
библиографиялық көрсеткіш». (Алматы, 1961) 
атты еңбегі ғылыми зерттеушілер үшін таптыр-
майтын құрал. Бұнда негізінен револлюция-
дан бұрынғы шыққан мерзімді баспасөздердегі 
мақалалар араб қарпінен  аударылып, қазіргі 
әріптермен берілген. «Айқап» журналы 19111915 
ж.ж. Троицк қаласында, Мұхамеджан Сералиннің 
редакторлығымен шығып тұрған. Журналдың 
«Айқап!» деген атауы да  ойлы оқырманды бей-
жай қалдырмаса керек.

Ескі славян әріптерімен 1896 ж. СПетер
бургтен шыққан  «Антропология» атты кітапты да  
парақтадық. Поляк тілінен орысшаға аударылған 
аталмыш еңбектің 346бетінде “Киргизы” деген 
тақырыбқа көзіміз түсті. Қырғыздардың сыртқы 
түрлерін сипаттай келе авторлар олардың мон-
голдар мен кавказдықтардың қосылуынан пайда 
болғандығын алға тартады. Кітапта доктор Зеландь 
қырғыздардың (қазақтардың) бойын мұрнының 
пішіндері арқылы (горбатый нос  высокий рост; 
приплюснутый нос  низкий рост) дәлелдейді. Бұл 
пікірлердің қаншалықты шындыққа келетінін ма-
мандар айтар, дәлелдер  деген ойдамыз.

Қалағаның кітапханасының құнды кітаптар 
қорынан қасиетті «Құран кәрімнің» әр кездердегі 
әртүрлі баспаларын, түрік тілінде 1971 ж. Стам-
бул қаласынан шыққан «Дәдем Қорқыт кітабын», 
драма жанрына байланысты көптеген тілдердегі 
жарық көрген кітаптарды   кездестіруге болады.

Кітапхана ашылған кезде Қалағаңның қызы 
Жәмила қарындасым әкесінің қолжазбаларын 
да жіберетінін айтты. Отыз жылдай Шыңғыс 
ханның өмір тарихын зерттегенін, бірақ кейін 
оны тоқтатқанын да ел алдында жайып салды. 
Демек, Қалтай Мұхамеджанов феномені оның 
қолжазбаларын зерттеп, сұрыптап, жүйелеген кезде 
жарқырай түспек. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
өлең сөзімен айтсақ: «Бұрынғы аталарың сыйға 
берген, Бұл үйде мынадай бар, мынадай бар», – 
демекші, Қалтайдың өмір бойы тәптіштеп жинаған 
қазынасы халық игілігіне жұмсала бермек. Ендігі 
міндет – кітапхана қызметкерлерімен бірлесе оты-
рып, оны насихаттау, елге жеткізу, осы бағыттағы 
көптеген танымдық ісшаралар өткізу.  Сонда ғана 
рухани қазынаның қайтарымы мол болмақ.

  
Қ.ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ.

Қазақстан Республикасының білім беру 
ісінің құрметті қызметкері, профессор.

РУХАНИ ҚАЗЫНАНЫ 
ҚАДІРЛЕЙ БІЛЕЙІК

Сіздер «Ямакаси» фильмін көрген боларсыз-
дар, онда жас жігіттердің ағаштардан, биік қабатты 
үйлер мен ғимараттардан, қабырғалардан неше 
түрлі қимылмен айналып, секіріп жүргендерді 
көрдіңіздер. Міне, соны паркур өнері деп атаймыз. 
Қазіргі заманда жастар осындай экстремалды спорт 
түріне ерекше ден қойып, ермек етіп жүр. 

Паркур ұғымы «меже», «кедергі» дегенді 
білдіреді. Яғни, кезкелген кедергіні жеңуге бола-
ды, тек дұрыс қимылдай білу керек дегенге саятын 
хоббиге айналған спорт түрі. Тіпті, мұнда шығыс 
жекпежектерінің элементтері өте көп. «Бізде шек-
теу жоқ, тек кедергілер ғана бар» деген ұранды 
берік ұстанатын трейсерлер (паркурмен айналыса-
тындарды осылай атайды) үшін паркур – өмір сүру 
стилі. Десек те, жеткіншектер белгілі бір кәсіби 
деңгейге жеткенше өз өмірлерін қауіпке тігіп оты-
ратыны ақиқат. Өйткені, паркурды жасау барысын-
да биік, зәулім үйлердің үстіне баспалдақсыз тек 
қол, аяқтың күшімен және әккілігімен ғана өрмелеп 
шығу қажет. Бұл жағдайда, әрине, кәсіби деңгейі 
төмен жастар әлі де шыңдала түспесе, шыңырау 
құздың басынан құлаған қанаты қатпаған бала-
пан бүркіт секілді болары сөзсіз. Алайда шыңдала 
түссеңіз, сіз сол қыран құспен иық теңестіре аласыз. 

Паркурде қимылың барынша ширақ болуы аб-
зал. Яғни, алдыңыздан шыққан тосқауылдардан 
қолдың, аяқтың қимылдарымен қиындықсыз өтуіңіз 
қажет. Шын мәнінде жігіттің бойындағы жігерлі 
қуатты дұрыс жұмсай білгенде адам таңғалатын 
қимылдарға ұластыруға болады. Біздің ойымыз-
ша, паркурмен негізінен шығыс жекпежегімен 
машықтанған, жасынан шыныққан адамдар 
айналысқаны жөн. 

Паркур өнерінің негізін қалаушылардың бірі 
– «13й район» фильмінде басты рөлді сомдаған 
француздық актер Давид Белль (1973 жылы). Ол – 
ең тұңғыш трейсер. Жастайынан соғысқа қатысқан 
атасының ерлік істеріне қатты қызығып өскен. 15 
жасында Давид мектепті қойып, спортқа ден қояды. 
«Күш және ептілікті спорт жағынан дамыту ке-
рек» деп, тынымсыз жаттыққанының арқасында 
таңқаларлық қимылдар жасайтын болды. Сөйтіп, 
әлемге әйгілі паркуршы атанып кетті. Ол доста-
рымен бірге «Ямакаси» дейтін топ құрған. Осы 
топ 2001 жылы «Ямакаси» атты фильмге түсті. 
Оған Давидтің өзі қатыспады. «Ұрлық пен паркур 
бірбіріне жат ұғымдар, бірбірімен үйлестіргенін 
қаламаймын», деп киноға түсуден бас тартқан. Де-
сек те, фильм сәтті шықты. Фильм, әсіресе, әлемдегі 
барша жас қауымды өзіне бірден баурап алды. Ки-
нотуындыда жас жігіттер өздерінің өнерлерін бай-
лардан ақша ұрлап, кедейлерге үлестіру мақсатында 
жұмсайды. Кино кейіпкерлері ұшып жүргендей әсер 
қалдырады. Кино түсіру барысында анықталғаны, 
бұл жігіттер әлгі әдістәсілдерді өздері жасаған. 
Ешқандай қауіпсіздік белбеулерін белдеріне 
тақпаған екен. Осындай «әдемі» көріністен кейін 
паркур әлемге әйгіленді. Оның әсері Қазақстанды 
да айналып өткен жоқ. 

Елімізде де, оның ішінде Сыр өңірінде де пар-
курмен айналысатын жастар, яғни трейсерлер пай-
да болды. Әркім өз бетінше жаттығып келген жас 
өрендердің хоббиі уақыт өте келе үлкен қозғалысқа 
ұласты, тіпті онысы ел азаматтарының қолдауына 
ие болды. Мәселен, аймағымызда алғаш паркур 
қозғалысын ұйымдастырғаны үшін Виктор Огай 
өткен жылы «Сыр үміті» сыйлығын иеленді. Өзі 
банк қызметкері, бос уақытында паркурмен, каратэ-
мен шұғылданады. Ол трейсерлерге үш нәрсе керек 
дейді. Бірінші, жақсы тамақтануы қажет, екіншіден, 
өзінің қорқынышын жеңе білуі керек, үшіншіден, өз 
қарымқабілетін жақсы тануы тиіс.

Айта кетейік, В.Огай 2014 жылы жазда Михаил 
Щербаков, Өтеген Дәрменов, Ерлан Мұсаев сынды 
белсенді жастармен бірге тұңғыш рет трейсерлердің 
басын қосып, фестиваль ұйымдастырмақ болғанда 
өткізетін орын таппай, қиналыпты. «Ғимаратқа 
зақым келтіресіңдер» деп барлық жер олардың 
ұсынысынан бас тартқан екен. Фестивальді әрең 
дегенде Н.Бекежанов театрының алдында өткізуге 
мүмкіндік алған. Трейсерлердің жаттығатын, 
шынығатын жерлері – қалалық жердегі кедергілер 
– ғимараттар, абаттандырылған орындар екені 
белгілі. Оларға зақым келсе, жастардың хоббиі – заң 
бойынша бұзақылық болып есептеледі. Сондықтан 
Сыр жастары облыс әкіміне көше спортына 
арналған алаңқай салу туралы ұсыныс айтқан бола-
тын. Қырымбек Көшербаев жастар сөзін ескерусіз 
қалдырған жоқ. Көп кешікпей, қазан айында 
қаладағы Ғани Мұратбаев орталық стадионының ал-
дынан әлеуметтік спорт алаңқайы ашылды.

Жастар қызығатын субмәдениеттерге, оның 
ішінде паркурдің өркен жаюына қолдау көрсетіп 
жүрген «Социум» қоғамдық қорының төрағасы Ер-
лан Мұсаев:

– Әлеуметтік алаңқайдың құрылысына 30 
млн теңге қаржы жұмсалды. Құралжабдықтарды 
мәскеулік «Skpark» компаниясынан алдырдық. 
Алаңқай паркурға, бұдан басқа стритваркаут, 
скейтбординг, BMX, MTBға арналған. Қазіргі таңда 
қаламызда 4050 трейсер бар. Ал, стритваркаутқа 
20 жас, BMX, MTBға – 10, скейтбордқа 20 адам 
қатысады. Бізге келетін жасөспірімдер – ермекті 
спорттан іздегендер. Сол себепті, олар темекі, 
ішімдік сияқты зиянды заттарға құмартпайды, – 
дейді. 

Әлеуметтік алаңқай ашылғалы бері жастардың 
тынысы да ашылды. Көптеген бастама көтеріп, 
іске асыруда. Жақында, 27 маусым күні «Parkour 
Party» фестивалі ұйымдастырылды. Оған 1330 жас 
аралығындағы 11 трейсер қатысып, бақтарын сына-
ды. Нәтижесінде, сайыстың ең бас қатысушысы 11 
жасар Вадим Хван төртінші орынды еншіледі. Ал 
үшінші орын Өтеген Дәрменовке бұйырды. Екінші 
орынды Шыңғыс Көлбаев иеленді. Бірінші орынды 
Нұрсұлтан Қорғанбек алды. Жеңімпаздарға диплом-
дар мен бағалы сыйлықтар берілді. 

Ерлан Мұсаевтың айтуынша, қызылорадық 
трейсерлердің дайындығы жоғары. Олар алдағы 
уақытта республикалық деңгейде өтетін Aktau Open 
Fest фестивалінде өз өнерлерін көрсетіп, Сыр елінің 
намысын қорғамақ. 

Бұдан бөлек, «Социум» қоғамдық қорының 
жетекшісі Е.Мұсаев болашақта субмәдениеттердің 
басын бір орталыққа біріктіруді мақсат етіп 
отырғанын жеткізді. 

– Алдағы уақытта әлеуметтік алаңқай жанынан 
сахна салсақ, бұл жер рэп, брейк, хипхоп секілді 
субмәдениеттердің де орталығына айналатын бола-
ды, – дейді ол. 

Сөз соңында айтарымыз, жалпы, жастардың 
бос уақытын өткізетін спорт та, хобби да көп. Оны-
мен айналысқың келсе, ерік өзіңде. Шектеу жоқ, тек 
кедергілер ғана бар...

Дәурен ОМАРОВ.

ЖАСТАРДЫҢ ДЕМАЛЫСЫ

ПАРКУР ДЕГЕН БІР ӘЛЕМ...

Қармақшы аудандық жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімінің мемлекеттік 
тапсырысы шеңберінде, «Қорқыт елі – 
Қармақшы» жастар қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен «Аялаған Астана» атты ән 
байқауы өтті. Аталмыш шара  Ұлы Жеңістің 
70 жылдық мерекесі мен 6 шілде – Астана 
күніне орай ұйымдастырылып отыр. 

Жас әншілер сайысына «Нұр Отан» парти-
ясы аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары К.Раева, «Жастар ре сурстық 
орталығы» КММның Қармақшы аудандық 
бөлімінің басшысы  М.Ибраев, аудандық 
әуез мектебінің мұғалімдері Н.Бижанов пен 
Б.Аққалиев, аудандық жұ мыс пен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлі мінің маманы 
Ғ.Ақжігітовтер төрелік етті. 

Байқауға қатысушылар екі ән орындады. 
Оның алғашқысы елордаға арналса, екіншісі 
еркін тақырып болды. 

Байқау соңында қазылар алқасының 
шешімімен бас жүлдені Т.Көмекбаев 
ауылдық округінен келген А.Бүркітбаева ие-
ленсе, I орынды Төретам кентінің тұрғыны 
А.Сүгір және С.Талғатовалар жеңіп алды. 
Сондайақ, Қармақшы ауылының тұрғыны 
А.Баймұратова және Ақтөбе ауылынан кел-
ген Г.Ықыласовалар II орынға лайық деп та-

нылып, байқаудың  III орынына Ақай ауылдық 
округінің азаматы А.Серікбай және  Жаңажол 
ауылдық округінен келген С.Ералиевтер 
тұрақтады. Сондайақ, басқа да қатысушы 
жастарға арнайы  алғыс хаттар  мен ынталан-
дыру сыйлықтары    табыс етілді.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖАС ӘНШІЛЕР БАЙҚАУЫ
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Дүниеде уақыттан жылдам 
ешнәрсе жоқ шығар, әсіресе 

дәл осы бүгінгі заманның 
қарбалас тірлігімен жүріп, 

зымырап өтіп жатқан күндерді, 
айларды, жылдарды байқамай 

да қалатын болдық. Біз аса 
құрметтейтін асыл ағамыз 

Абылай Хангерейұлы Айдосовтың 
дүниеден өткеніне де 6 жылдан 

асып барады екен. 

Елімізге белгілі қоғам қайрат-
кері, ғалым, абзал, азамат Абы-
лай Айдосовты біз (бұрынғы ком-
сомол қызметкерлері) Сыр өңірі 
жастарының көсемі деп білеміз. 
Олай айтуға біздің толық хақымыз 
бар, өйткені Əбекең жастық шағын, 
жалындаған жігерін, ақыл-ойын, 
қарым-қабілетін, ыстық ықыласын, 
риясыз көңілін, адамгершілік 
қасиетін, пайым-парасатын комсо-
мол жұмысына, жастар тəрбиесіне 
арнады, өзі де осы жұмыста 
шыңдалды, өсті, республикаға 
белгілі тұлға болып қалыптасты. 

Абылай Айдосов институт-
ты бітіргеннен кейін 12 жыл ком-
сомол жұмысында болып, баста-
уыш комсомол ұйымынан ба-
стап, Қызылорда облыстық ком-
сомол комитетінің нұсқаушысы, 
Тереңөзек аудандық комсо-
мол комитетінің бірінші хатшы-
сы, Оңтүстік Қазақстан өлкелік 
комсомол комитетінің хатшысы, 
1963-1971 жылдары Қызылорда 
об лыстық комсомол комитетінің 
бі рін ші хатшысы қызметтерін ат-
қарды. Абылай Хангерейұлының 
жас кездегі, институт қабырға-
сындағы қатар оқыған комсомол 
жұмысындағы əріптесі кейін қоғам 
қайраткері, белгілі ақын қазір 
марқұм болған Садықбек Хангел-
дин кезінде былай деп еске ала-
тын: «Осынау 20 жасар жігіт сол 
кезде біздің институттағы комсо-
мол комитетінің хатшысы бола-
тын. Əрқашан іздегенде жаныңнан 
табылатын, жаны жігерге толы 
осы бір қағілез жігіт бізге бір төбе 
де, бүкіл ұстаздарымыз бір төбе 
көрінетін. Абылай бізге өмір сы-
рын саралайтын, санамызға жаңа 
дағды, жаңа салт, бойымызға бітім, 
ойымызға мінез қалыптастыратын 
жетекші бапкер, кісілікке жол 
көрсететін қыранкөз қолбасшы бо-
латын. Біз оны өзіміздің қозғаушы 
күшіміз деп танитынбыз. Біз оған 
сенетінбіз. Сондықтан да біз оны 
«Біздің Абылай» деуші едік. Ол 
кезде Ғани Мұратбаевтың өткен 
ғасырдың басындағы Шығыс 
жастарының жалынды жаршы-
сы болғандығы жөнінде біздің 
мардымды мағлұматымыз жоқ 
еді. Кейін білдік қой. Оны да өз 
тұстастары «Біздің Ғани» деген 
екен. Ал біз өз Ғанимыздың ба-
рына мəз болатынбыз. Ол Абы-
лай Айдосов еді. Осы бір өзімізден 
бірер жас қана үлкен, орта бой-
лы көзінен нұр тамып, жанарында 
жалын ойнап тұратын, алтын же-
бедей шалт қимылды аққұба жігіт 
бізге ұлағаттықтың үлгісі болып 
көрінетін. Нақ сол тұста əлдебіреу 
бізден «өмірдің мəні неде?» деп 
сұраса, біз, сөз жоқ, «Абылайда» 
деп жауап берген болар едік». Бұл 
не деген бағалау, сенім, қадірлеу!

Облыстық комсомол комитеті-
нің бірінші хатшысы қызметінде 
болған кезеңінде облыс жаста-
рын өндірістің шешуші салдары-
на орналастыру, талантты жас-
тарды тəрбиелеу жұмыстарын 
жол ға қойып, өнер сайыстары мен 
спорт жарыстарында Сыр жас тары 
жүлделі орындарды алып отырған. 
Бүкіл Қазақстанға үлгі болған 
Жақаевшылар қозғалысы, облыста 

өткен күрішшілердің І слеті оған 
космонавт Г.С.Титовтың, Өз бек-
стан мен Қарақалпақстаннан де-
легациялардың қатысуы, Сыр бой-
ына композитор Шəмші Қалдаяқов, 
ақын Мұхтар Шахановтың шақы-
ры лып, Жақаевшы жастардың гим-
ні нің өмірге келуі, «Сыр сұлуы» 
ансамблінің ұйымдастырылуы об-
лыс комитетінің жетекшісінің 
еңбегі еді. Студенттердің құрылыс 
отрядтарының құрылуы, Ғани 
Мұратбаев атындағы орталық 
ста дион ның құрылысы, Абы-
лай Хангерейұлының бастама-
сы бойынша ВЛКСМ Орталық 
Ко ми  теті Қызылорда солжағалық 
мас сивін игеруді Бүкілодақтың 
екпін    ді ком со молдық құрылыс деп 
жария лауы сол кездегі бірге қыз-

мет атқарған азаматтардың қол-
дауы ның нəтижесі еді. Облыс ком-
сомол ұйымы БЛКЖО Орталық 
Комитетінің Ауыспалы Қызыл 
Туы мен бірнеше рет марапаттал-
ды. Комсомолдың пленумдарын-
да, кездесулерде, үлкен жиындарда 
комсомол жетекшісі Абылай Ай-
досов сөйлегенде бүкіл аудитория 
тынып қалатын жəне ол сөздердің 
мазмұны, қойылып, қозғалып отыр-
ған мəселелері бір ғылыми еңбекке 
тең болатын, осылайша Əбекең 
Сыр бойы комсомолының көсемі 
ғана емес, комсомолдың сөзге ше-
бер шешені де болды. Əбекең жасы 
ұлғайып өмірден өткенше жа-
стар арасындағы жұмыстан қол 
үзген жоқ. Біздер бұрынғы ком-
сомол қызметкерлері жыл сайын 
кездесіп, жастарға үлгі болатын іс-
шаралар өткізгенде бірінші болып 
Əбекең келетін, ортаға ой салатын, 
өткенді еске түсіріп, болашаққа 
жөн сілтейтін.

Осындай жастар арасындағы 
жұмыстың ыстығына күйіп, 
суығына тоңып, болаттай берік 
шыңдалып шыққан біз білетін 
Абылай Айдосов парасатты пар-
тия қызметкері болды. 1973-1985 
жылдары – Қызылорда қалалық 
партия комитетінің екінші хатшы-
сы, облыстық партия комитетінде 
үгіт жəне насихат бөлімінің мең-
герушісі, Қызылорда қалалық 
пар тия комитетінің бірінші 
хатшы сы болып қызмет атқарған 
кез де партияның сан-салалы эко-
номикалық, əлеуметтік, идео ло-
гиялық жұмыстарында сол кез-
де гі қоғамдық өмір талап еткен 
жаңалықтарды партия тұрмысына 
ендіріп, кадр таңдау, орналасты-
ру, тəрбиелеу жұмыстарында на-
ғыз жанашыл, жанашыр, елін, 
жерін, ұлтын сүйген азамат ретінде 
өзін таныта білді. Оны алғы буын 
ағалар да, жас тар да, заман-
дас қызметтестері де сыйлады, 
бағалады.

Елдің экономикалық, əлеумет-
тік ахуалының бел ортасында бо-
лып, іскер ұйымдастырушы атан-
ды. Облысты басқарған ұла ғат ты 
тұлғалар М.Б.Ықсанов, Х.Ш.Бек-
тұрғанов, И.Əб ді кəрімов, Т.Есетов, 
Е.Н.Əуел беков, С.Н.Тəнекеев, 
Қ.Жар  қын бековтердің басшылы-
ғы мен жұмыс жасап, іскерлік, 
қыз меттік жəне адами қарым-қа-
тынаста болып, көп   теген күрмеуі 
қиын мəселелерді бір   лесіп ше-
шіп отырды, іске адал болды, 
басшылықты көпшіліктің қыз-
мет шісі деп түсініп, қатардағы 

жұрттың қажетіне жарауға тырыс-
ты. 

Абылай Хангерейұлы еліміз 
еге мендік алып, нарықтық эконо-
микалық қатынастарға көшіп, бар-
лық дерлік салаларды қамтыған 
реформаларды жүзеге асыру үшін 
басқару құрылымындағы өзгеріс-
тер, əкімдік жүйе енгізілгеннен 
кейін Қызылорда облыстық əкім-
шілігінде ішкі саясат бөлімінің 
мең герушісі болып қызмет етіп, 
жаңа қоғамның заманауи талап-
тарын, жаңалықтарын, жаңа 
əдістерін меңгеріп, əлеуметтік, ру-
хани салалардың дамуына үлес 
қосты.

Біз білетін Əбекең үлкен 
жүректі ұстаз, инемен құдық 
қазғандай тынымсыз ізденіспен, 

зерттеумен, талдаумен айналы-
сатын ғалым ретінде де таны-
мал болды. 1985-1993 жылда-
ры Қызылордадағы агроөнеркəсіп 
өндірісінің инженерлерін даяр-
лайтын институтта қоғамдық 
ғылымдар кафедрасының меңгеру-
шісі, 1998 жылдан – Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің Қазақстан та-
рихы кафедрасының профессо-
ры, «Ежелгі түркі өркениеті жəне 
Қорқыт Ата мұраларын зерт-
теу» орталығының директоры, 
«ХХІ ғасыр жəне Арал» қоғам-
дық бірлестігінің төрағасы бо-
лып бірыңғай ғылыми жұмысқа 
көшіп, ұрпақ тəрбиесімен айналы-
сты. Сыр елінің тарихын, облыс 
тұрғындарының əлеуметтік өзекті 
мəселелерін, Арал теңізінің та-
рихын зерттеп, Арал бассейнінің 
экологиялық жағдайы тура-
лы бірнеше құнды еңбектер жа-
зып, олар республиканың жəне 
шет ел дердің ғылыми журналда-
рында жарияланды. Арал өңі-
рі  нің археологиясын зерт-
теу жө ніндегі халықаралық 
ғылы ми-тəжірибелік конферен-
цияны ұйымдастырушылардың 
бірі еді. Абылай Хангерейұлы 
Арал теңі зінің құрғап қалған та-
банында табылған жəдігерлерді 
зерттеу үшін құрылған ғылыми 
экспе дицияның жетекшісі болды. 
Кер дері, Кердері-2 қоныстарына 
зерт теу жүргізіп, нəтижелерін жа-
риялап отырды.

Абылай Хангерейұлы Ұлы 
Қорқыт бабамыздың рухани 
мұраларын жан-жақты зерттеп, 
ғылыми тұрғыдан негіздеді, соның 
арқасында Қорқыттану атты ерек-
ше ғылыми бағыт қалыптасып, 
университет студенттеріне осы 
бағытта арнайы курс бойынша 
лектор болды жəне Қорқыт Ата 
атындағы стипендия тағайындау 
жөнінде бастамашы болды.

Абылай Хангерейұлы «Сыр 
өңірінің тарихы», «Қызылорда», 
«Ежелгі түркі өркениеті жəне 
Қорқыттану» сияқты ғылыми 
жұмыстардың авторы, ертедегі 
Шірік Рабат, Бəбіш молда, Ба-
ланды ескерткіштері туралы 
мақалалары жарық көрді, бұдан 
басқа да археологиялық зертте-
улер бойынша еңбектерін атауға 
болады. Бұл жұмыстарда да 
Əбекең өзінің еңбеккештігімен, 
ыждағаттылығы, мақсаткерлігімен 
танылды, əріптестеріне үлгі болды. 
Жасының ұлғайғанына қарамастан 
докторлық диссертация жазып, 

қорғауға дайын да болатын, бірақ 
жалған дүние оған жеткізбеді. 
Қаншалықты сырқаттанып 
жүрсе де өмірінің соңына дейін 
біздің облысымыздағы оқу 
орнындарының қара шаңырағы 
Қорқыт ата атындағы  Қызылорда 
мемлекеттік университетіндегі 
жұмысынан қалған жоқ.

Біз білетін Абылай Айдосов 
достықты өте биік бағалайтын 
адам еді. Жас шағында, комсо-
мол қызметінде араласқан доста-
рымен өмірінің соңында дейін 
қарым-қатынасын үзген жоқ. Мен 
Əбекеңнің Нəлқожа Ергешбаев-
пен достығының, ол кісілердің от-
басымен араласқанының куəгері 
болдым. Сол сияқты Садықбек 
Хангелдин, жастары кіші болса да 

Сейілбек Шаухаманов, Əбдіжəлел 
Бəкіровпен сыйластығы жөнінде 
арнайы айтуға болады. Əбекеңнің 
комсомол жұмысында тəрбиелеген 
шəкірттері Л.Құлымбетова, Б.Қар-
ға  баев, К.Айбосынов, С.Əлиев, 
Ж.Ахатаев, А.Жұматаев, А.Құдай-
бергенов, Р.Тлеуқабылова, Р.Ақ-
мол даева, С.Əбішев, А.Бапалақов, 
М.Əмірғалиев, К.Маханбетов, Əли-
ма Əбдіхалықовалар елге белгілі 
қайраткерлер болып қалыптасып, 
əрқайсысы өз саласында адал 
қызмет етті.

Біз білетін Абылай Хангерей-
ұлы талантты журналист, жазу-
шы еді. Жарық көрген 100-ден 
астам ғылыми еңбектерінен бас-
қа Əбекеңнің мақалалары рес-
публикалық, облыстық газет 
– жур налдарға үнемі басылып 
тұра тын. Жарық жұлдыздай жа-
нып өшкен Ғани Мұратбаевтың 
қысқа өмірі мен артында өшпейтін 
із қалдырған қызметі туралы талай 
қалам тербеді, бірнеше ғибраты 
мол кітаптар жазды. Өз басым 
Əбекең жазған дүниелер қолыма 
түссе, үзіліс жасамай бірден оқып 
шығатынмын. Əсіресе, «Сарыарқа 
– сағынышым, Сырым – елім» 
атты кітабы – оның балалық шағы, 
шыққан тегі, қоршаған ортасы, 
өмірі мен қызметі, жақын доста-
ры туралы жан сырын ақтарған 
шығармасы. 

Абылай Хангерейұлы ағайын-
ның ұйытқысы да еді, қаншалықты 
уақыты тығыз болса да басына 
қиыншылық түскен ағайынды жұ-
ба тып, жақсылығы болса көңілін 
тасытып, қуанышына ортақ та-
сатын. Көмек сұраған ағайынға 
мүмкіндігінше қол ұшын беретін. 

Біз білетін Абылай Хангерей-
ұлы отбасының ұйытқысы асыл 
жар, ардақты əке, аяулы ата бо-
латын. Несіп жеңгеміз екеуінің 
сүйіспеншілігі, сыйластығы бү-
кіл елге, жастарға үлгі болды. 
Біз Əбекеңді Несіп жеңгемізсіз 
елес тете алмайтынбыз. Барлық 
жиындарға, кездесулерге, тойларға 
екеуі бірге баратын, қасынан 

ешуақытта қалдырмайтын. Несіп 
жеңгеміз Əбекеңнің аяулы жары 
да, сенімді серігі де, ақылшысы да, 
сырласы да, мұңдасы да, досы да 
бола білді, Əбекең өмірден өтсе де, 
өзінің барлық парызын абыроймен 
орындап келеді.

Біз білетін Абылай Айдо-
сов дүниеге қызықпады, байлық 
қумады, ол кісінің бар байлығы – 
рухани байлық еді, жаны да, ары 
да, қолы да таза, өз ісіне адал, 
уəдесіне берік еді, жиған тергені 
білім – ғылым болды, доста-
ры мен ағайыны болды. Əбекең 
сияқты атақты тұлғалар Сыр бой-
ында баршылық, бірақ олар-
дан ағамызды биіктетіп тұратын 
қасиеті – ол қарапайымдылығы, 
мəдениеттілігі, білімділігі, кіші-
пейіл ділігі, парасаттылығы, төзім-
ділігі, еңбеккештігі, ағаға, үлкенге 
деген ізеттілігі, ініге, кішіге қам-
қор лығы. Осы жерде жоғарыда 
үзінді келтіріліп кеткен Садықбек 
Ханкелдиннің мақаласынан тағы 
бір пікірлерін еске салайын: 
«Əбекең қарамағындағы қызмет-
кер лерге маған бағынышты іс 
атқарушы деп қарамай əрқашан 
иық тас, қарулас, қаламдас, əріп-
тес деп қарайды. Бізді қана-
ғаттандыратыны да сол болатын. 
Не айтса да өзі көріп, өзі сезген 
оқиғаларға өз көзқарасын ашық 
білдіретін. Ол өз пікірі бар, дербес 
ойдың адамы болатын. Біздің үлгі 
тұтуға ұмтылған озық көкжиек те 
оның осы қасиеттері еді. Əбекеңнің 
өмірлік тұжырымдары мен іс 
тəжірибесі бізге ережедей өлшем 
болып кеткені сонша, күні бүгінге 
дейін кейбір қиын түйіндерге 
тап болғанда «осындайда Əбекең 
қайтер еді?» деп толғанамыз. Осы-
дан артық қандай толғаныс болуы 
мүмкін! 

Абылай Айдосовтың комсо-
мол, партия кейін əкімшіліктегі 
жұмыстары, ғылым саласындағы 
жетістіктері жоғары бағаланды. 
Екі рет «Құрмет белгісі», «Па-
расат» орденімен, В.И.Лениннің 
туылғанына 100 жыл мерекесіне 
орай «Қажырлы еңбегі үшін», 
«Қазақстан Республикасы Тəуел-
сіз дігіне 10 жыл» медальдары-
мен, Қазақ ССР Жоғарғы Ке-
ңесі нің Құрмет Грамоталары-
мен, Елбасының алғыс хатымен 
марапатталған. Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің жанындағы 
Республикалық ономастика комис-
сия сының қорытындысына сəйкес 
Қызылорда облысы əкімдігінің 
қау    лысы жəне облыстық мəс-
лихаттың шешімі қабылданып, Қы-
зылорда қаласының бір көше сіне 
Абылай Хангерейұлы Айдосов-
тың аты берілді. Енді Əбекеңнің 
есімін мəңгіге қалдыру рəсімін 
ол кісімен бірге қызмет атқарған 
ардагерлердің, өзі тəрбиелеген 
шəкірттерінің, туған-туыстарының, 
отбасының, тағы басқа тілектес-
терінің, көз көргендерінің қатысуы-
мен салтанатты түрде атап өту жо-
спарлануда. Əбекеңнің қалдырған 
мұрасы мен мазмұнды, мақсатты 
істері бұл іс-шараларды жоғары 
деңгейде атап өтуге əбден лайық. 

Міне, біз білетін Абылай 
Хангерейұлы Айдосов туралы осы-
лай ой бөлістік, бұл кісінің өмірі 
мен қызметі туралы менің бұл 
жазғаным теңізге тамған тамшы-
дай ғана дүние. Əбекеңнің өмірі 
мен қызметі туралы əлі талай ай-
тылар, жазылар, өйткені бұл кісі 
артына өлмейтін сөз, өшпейтін із 
қалдырған жан. 

Алмагүл БОЖАНОВА,
облыстық «Ұрпақтан 

ұрпаққа» қоғамдық бірлестік 
төрайымы.

ӨËÌÅÑ ÑӨÇ ÁÅÍ ӨØÏÅÑ 
ІÇÄІҢ ÈÅÑІ
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11ҚҰЖАТ

1.  Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне 

əлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші). 

Өтініштер мен мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру: 
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) www.e.gov.kz «электрондық үкімет», www.elicense.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) 

арқылы жүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны - көрсетілетін қызметті алушыға 

(жұмыс берушіге) тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат (бұдан əрі – шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат) беру, 
қайта ресімдеу жəне ұзарту бойынша – электронды немесе қағаз түрінде;

көрсетілетін қызметті алушыға (шетелдік қызметкерге) тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмысқа орналасуға рұқсат беру, қайта ресімдеу 
жəне ұзарту бойынша – қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі - қайта ресімделген рұқсат жəне шетелдік 
қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға ұзартылған рұқсат.

4. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесінде құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) 

мен көрсетілетін қызметті берушінің іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін 

қызметті алушының (не нотариалдық куəландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) (бұдан əрі  
- оның өкілі)) көрсетілетін қызметті берушіге немесе портал арқылы Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 279 бұйрығымен 
бекітілген «Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге  тиісті əкімшілік-
аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсат беру жəне ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының  (бұдан əрі – стандарт)  1, 
5-қосымшаларына сəйкес өтiнiш ұсынуы. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:

рұқсат  беру,  рұқсатты қайта ресімдеу немесе рұқсатты ұзарту кезінде:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 

9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынады; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді,  көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның өкіліне тіркелген күні жəне мемлекеттік қызметті алатын күні, 
құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын береді 
жəне құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (жиырма минуттан аспай-
ды);

көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды жəне орындаушыға жолдай-
ды (жиырма минуттан аспайды);

4) орындаушы құжаттарды қарайды, құжаттар толық көлемде ұсынылмаған жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы  13 қаңтардағы   № 45 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу қағидаларын 
жəне Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсат берудің қағидалары мен шарттарының (бұдан əрі – Қағида) 10, 16, 30, 34, 36, 41 жəне 
45-тармақтарында белгіленген нысандар бойынша толтырылмаған жағдайда, бас тартуды əзірлейді 
жəне  көрсетілетін қызметті берушінің  басшысына ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  бас тартуға қол қояды жəне кеңсе қызметкеріне 
жолдайды  (жиырма минуттан аспайды);

6) кеңсе қызметкері бас тартуды тіркейді жəне көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (жиырма минуттан аспайды);

7) көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің ұсынған құжаттары Қағиданың 10, 16, 
30, 34, 36, 41 жəне 45-тармақтарында көзделген талаптарға сəйкес келген жағдайда, орындаушы 
құжаттарды Қызылорда облысына шетелдік жұмыс күшін тартуға жұмыс берушілерге рұқсат беру 
жəне оның мерзімін ұзарту комиссиясының  (бұдан əрі – комиссия) қарауына енгізеді (бес жұмыс 
күні ішінде);

8)  комиссия құжаттарды қарайды жəне көрсетілетін қызметті берушіге рұқсатты беру не оны 
беруден бас тарту туралы ұсыным береді (бір жұмыс күні ішінде); 

9) орындаушы комиссияның ұсынымы бойынша қабылданған шешiм жөнiнде хабарламаны 
əзірлейді жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

10) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға қол қояды жəне орындаушыға жол-
дайды (жиырма минуттан аспайды);

11) орындаушы хабарламаны тіркеп, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне  жолдайды 
жəне көрсетілетін қызметті алушы рұқсат қолданысының тоқтатылуы бойынша шетелдік жұмыс 
күшінің Қазақстан Республикасынан шығуына кепілдік беретін құжаттардың көшірмелерін (банк 
пен жұмыс беруші арасындағы шарттың жəне жұмыс берушінің банк шотына кепілді жарналар-
ды салуды растайтын құжат көшірмелерін) тапсырғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне рұқсатты береді (жиырма минуттан аспайды);

рұқсат беру кезінде – қырық жұмыс күні ішінде; 
рұқсатты қайта ресімдеу кезінде – отыз жұмыс күні ішінде;
рұқсатты ұзарту кезінде  - жеті жұмыс күні ішінде.
 Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру не рұқсатты  ұзарту немесе рұқсатты 

қайта ресімдеу  кезінде:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 

9-тармағына сəйкес құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді,  көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның өкіліне тіркелген күні жəне мемлекеттік қызметті алатын күні, 
құжаттарды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсетілген өтініштің үзбелі талонын береді 
жəне құжаттарды  көрсетілетін қызметті берушінің басшысына  ұсынады (жиырма минуттан аспай-
ды);

көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
(жұмыс берушінің) жазбаша келісімін алады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті 
алушыға рұқсат беру немесе ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы шешім қабылдайды жəне 
құжаттарды орындаушыға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

4) орындаушы құжаттарды қарайды, қабылданған шешім жөнінде хабарлама дайындайды жəне  
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға қол қояды жəне орындаушыға жол-
дайды (жиырма минуттан аспайды);

 6) орындаушы хабарламаны тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне жол-
дайды жəне көрсетілетін қызметті алушы рұқсат қолданысының тоқтатылуы бойынша шетелдік 
жұмыс күшінің Қазақстан Республикасынан шығуына кепілдік беретін құжаттардың көшірмелерін 
(банк пен жұмыс беруші арасындағы шарттың жəне жұмыс берушінің банк шотына кепілді жарна-
ларды салуды растайтын құжат көшірмелерін) тапсырғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне жұмысқа орналасуға рұқсатты не ұзартылған рұқсатты, немесе қайта ресімделген 
рұқсатты береді (жиырма минуттан аспайды);  

 шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру жəне ұзарту кезінде – отыз жұмыс күні 
ішінде;

шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсатты қайта ресімдеу кезінде –үш жұмыс күні 
ішінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіндегі құрылымдық бөлімшелер 
(қызметкерлер) мен  көрсетілетін қызметті берушінің өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің), көрсетілетін қызметті берушінің  тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) орындаушы;
4)  комиссия.
8.  Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) реттілігі 

мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы  осы регламенттің 1-қосымшасында 
келтірілген.

9. Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 
отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.

Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) рəсімдерінің (іс-қимылдарының),  өзара іс-қимылдары  реттілігінің 
толық сипаттамасы, сонымен қатар өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен жəне (неме-
се) халыққа қызмет көрсету орталықтарымен өзара іс-қимыл тəртібінің жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тəртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
4-қосымшасына сəйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетілген.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің 
сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 
қызметті алушы əрекеттерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тəртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі  «электрондық үкімет» порталында тіркелуді 
жүзеге асырады жəне көрсетілетін қызметті алушының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен 
(бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған өтініш пен стандарттың 9-тармағына сəйкес құжаттарды жол-
дайды;

2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 

алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» құжаттардың қабылданғандығы жəне мемлекеттік 
қызмет нəтижесін алу күні көрсетілген  хабарлама-есеп немесе құжаттар толық ұсынылмаған не 
белгіленген талаптарға сəйкес толтырылмаған жағдайда бас тарту жолданады (жиырма минуттан 
аспайды);

3) электрондық өтініш пен құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағына сəйкес жүзеге асырылады;

4) орындаушы  мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін тіркейді жəне тиісті құжаттардың 
көшірмелері ұсынылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының  не оның өкілінің «жеке 
кабинетіне» жолдайды (жиырма минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуде ақпараттық жүйелерді өзара байланыста функционалды 
пайдаланудың графикалық түрдегі диаграммасы  осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.               

5. Мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы (бұдан əрі – лауазымды тұлға) мемлекеттік 

қызмет көрсетуге жауапты тұлға болып табылады.
Лауазымды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген мерзімде 

мемлекеттік қызмет көрсетуге жауапкершілікте болады.
12. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мəселелері бойынша əрекеттерге (əрекетсіздікке) 

шағымдану стандарттың 3-бөліміне сəйкес жүргізіледі.
13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде 

шағымдану, қажет болған жағдайда ақпарат алу үшін байланыс телефонының нөмірі: 8(7242) 27 90 
24, бірыңғай байланыс орталығы: (1414).

«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге тиісті əкімшілік-
аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел  жұмыс күшін тартуға рұқсат 

беру жəне ұзарту» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

1-қосымша 
Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 

реттілігі мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы
Рұқсат  беру,  рұқсатты қайта ресімдеу немесе рұқсатты ұзарту кезінде:

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
реттілігі мен ұзақтығы  көрсетілген рəсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру не рұқсатты  ұзарту немесе рұқсатты 
қайта ресімдеу  кезінде:

«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін  шетел  

жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жəне ұзарту» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

2-қосымша
Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы
Рұқсат  беру,  рұқсатты қайта ресімдеу немесе рұқсатты ұзарту кезінде:

Əрбір іс-қимылдың (рəсімдердің) өтуіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 
отырып, рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі сипаттамасының блок-схемасы
Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру не рұқсатты  ұзарту немесе рұқсатты 

қайта ресімдеу  кезінде:

«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел  

жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жəне ұзарту» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің 

функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы   
Рұқсат  беру,  рұқсатты қайта ресімдеу немесе рұқсатты ұзарту кезінде:

«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге 
тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетел  

жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жəне ұзарту» 
мемлекеттік қызмет көрсету регламентіне 

4-қосымша
«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге тиісті əкімшілік-
аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік  жұмыс күшін 
тартуға рұқсат беру жəне ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы
 Рұқсат  беру,  рұқсатты қайта ресімдеу немесе рұқсатты ұзарту кезінде:

«Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге тиісті əкімшілік-
аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік  жұмыс күшін 
тартуға рұқсат беру жəне ұзарту» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы
Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру не рұқсатты немесе рұқсатты қайта 

ресімдеу кезінде:

«Қазақстан Республикасындағы жер   гілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару ту-
ралы» Қазақстан Рес  пуб ликасының 2001 жылғы 
23 қаң тар  дағы Заңына жəне «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 сəуірдегі 
Заңына сəйкес Қызылорда облысының əкім дігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса  беріліп  отырған  «Шетелдік 
қызметкерге  жұмысқа  орналасуға жəне жұмыс 
берушілерге тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру 
жəне ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау 

Қызылорда облысы əкімінің орынбасары 
Н.Годуноваға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі, бірақ «Əлеуметтік-еңбек 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 

даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 279 
бұйрығы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 11342 нөмірімен тіркелген).

Қызылорда облысының 
əкімі                                 Қ.КӨШЕРБАЕВ.

ЖОБА
ƏЛЕУМЕТТІК-ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТІҢ РЕГЛАМЕНТІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

1 Iс- əрекеттердің 
(барысы, 

жұмыстар ағыны) 
нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе қызметкері 

3 Iс-əрекеттердің 
(үдерiстiң, 
рəсiмнiң, 

операцияның) 
атауы жəне 

олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді,  

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
өтініштің үзбелі 
талонын береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды қарайды 
жəне құжаттар 

толық ұсынылмаған 
не белгіленген  

нысандар бойынша 
толтырылмаған 

жағдайда 
бас тартуды 
дайындайды

бас тартуға қол 
қояды

бас тартуды 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, 
ұйымдастыру-

əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға

жолдайды

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  

бас тартуды кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан
аспайды 

20 минуттан
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 20 минуттан
аспайды

 20 минуттан
 аспайды

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы  «__ » __________  №__   қаулысымен

бекітілген
 «Шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға жəне жұмыс берушілерге тиісті əкімшілік-аумақтық бірлік аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат 

беру жəне ұзарту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 Iс-əрекеттердің (барысы, 
жұмыстар ағыны) нөмірі

6 7 8 9 10

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Орындаушы Комиссия Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Орындаушы

3 Iс-əрекеттердің (үдерiстiң, 
рəсiмнiң, операцияның) 

атауы жəне олардың 
сипаттамасы

құжаттар 
Қағидалармен 

белгіленген  
талаптарға сəйкес 
келген жағдайда  

комиссияның 
қарауына 
енгізеді

құжаттарды 
қарайды

қабылданған шешім 
жөнінде хабарлама 

əзірлейді

хабарламаға қол 
қояды

хабарламаны тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-

əкімшілік шешiм)

көрсетілетін 
қызметті берушіге 

рұқсат беру, 
рұқсатты ұзарту 

не қайта ресімдеу  
немесе бас тарту 
туралы  ұсыным 

береді

хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына

ұсынады

хабарламаны 
орындаушыға 

жолдайды

хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға не 

оның өкіліне  жолдайды, 
көрсетілетін қызметті 

алушы тиісті құжаттардың 
көшірмелерін тапсырған 

кезде  рұқсатты, 
ұзартылған немесе қайта 

ресімделген рұқсатты  
береді

5 Орындалу мерзiмi 5 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні
ішінде 

2 жұмыс күні ішінде 20 минуттан
аспайды 

20 минуттан
аспайды 

 рұқсат беру кезінде – қырық жұмыс күні ішінде; 
        рұқсатты қайта ресімдеу кезінде – отыз жұмыс күні ішінде;
        рұқсатты ұзарту кезінде  - жеті жұмыс күні ішінде

1 Iс-əрекеттердің 
(барысы, жұмыстар 

ағыны) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті

 берушінің 
басшысы 

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы

3 Iс-əрекеттердің 
(үдерiстiң, 
рəсiмнiң, 

операцияның) 
атауы жəне 

олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді,  

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
өтініштің үзбелі 
талонын береді

құжаттарды 
қарайды, 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

рұқсат беру 
немесе ұзарту 

немесе ұзартудан 
бас тарту 

туралы шешім 
қабылдайды

қабылданған 
шешім 

жөнінде 
хабарлама 
əзірлейді

хабарламаға
 қол қояды

хабарламаны тіркейді 

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, 

құжат, 
ұйымдастыру-

əкімшілік шешiм)

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға

 жолдайды 

хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің
басшына 
ұсынады

хабарламаны 
орындаушыға 

 жолдайды 

хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға не 

оның өкіліне жолдайды,
көрсетілетін 

қызметті алушы 
тиісті құжаттардың 

көшірмелерін тапсырған 
кезде не оның өкіліне 
жұмысқа орналасуға 

рұқсатты не ұзартылған 
рұқсатты, немесе қайта 
ресімделген рұқсатты 

береді
5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан

аспайды
1 жұмыс күні 

ішінде
2 жұмыс күні 

ішінде
20 минуттан

аспайды
20 минуттан

аспайды
шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсат беру жəне ұзарту кезінде – отыз жұмыс күні 
ішінде;
шетелдік қызметкерге жұмысқа орналасуға рұқсатты қайта ресімдеу кезінде – үш жұмыс күні 
ішінде



Сенбі, 11 шілде, 2015 жылСенбі, 11 шілде, 2015 жыл

12 ÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁÑÁ
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ҚҰЖАТ

2015 жылдың 1 маусым деңгейіне Қызылорда облы-
сы бойынша төлем карточкаларын ұстаушылар саны 2014 
жылдың сəйкес кезеңімен салыстырғанда 5,4%-ға өсіп, 419,8 
мың адамды құрап отыр, айналымға шығарылған төлем 
карточкаларының саны 6,1%-ға артып, 465,8 мың бірлікті 
құрады. 

Облыс бойынша төлем карточкалары жайлы жалпы 
көрініс

2015 жылдың мамыр айында Қызылорда облы-
сы аумағында төлем карточкаларын пайдалану арқылы 
жүргізілген қолма қол ақша беру операциялары 473,9 мың 
транзакцияға жетіп, жалпы сомасы 18 369,6 млн. теңгені 
құрады.

2015 жылдың мамыр айында төлем карточкаларын пайда-
лану арқылы жүргізілген төлемдер көлемі 797,4 млн. теңгені 
құрады (2014 жылдың мамыр айына қарағанда 36,7%-ға 
төмендеген) жəне де транзакциялар саны 2014 жылдың ма-
мыр айымен салыстырғанда 12,1%-ға азайып, 105,6 мың тран-
закцияны құрап отыр.

Ақша төлемі мен аударымы туралы заңына сəйкес 2012 
жылдан бастап əрбір жеке кəсіпкер немесе заңды тұлға өз 
қызметін жүзеге асыратын орындарда төлем карточкала-
рын пайдалану арқылы төлемдерді қабылдауға арналған 
жабдықтың, яғни POS-терминал деп аталатын жабдықтың ор-
натылуын қамтамасыз етуге тиісті.

Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыру 
кезінде дара кəсіпкерлер немесе заңды тұлғалар өз қызметін 
жүзеге асыратын жерлерде төлем карточкаларын пайдалана 
отырып, төлемдерді қабылдауға арналған жабдық (қондырғы) 
орнатуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ төлем карточкаларын 
пайдалана отырып, төлемдерді қабылдауға міндетті жекеле-
ген қызмет түрлері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 29 желтоқсандағы № 1743 қаулысымен бекітілген: 
Қызмет түрлерінің атауы:
1. Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме жəне 

бөлшек саудада сату, оларды жөндеу жəне техникалық қызмет 
көрсету;

2. Көтерме жəне бөлшек сауда*;
3. Компьютерлер мен тұрмыстық тауарларды жөндеу *;
4. Қонақүйлердің қызмет көрсетуі;
5. Мейрамхана қызметтерін көрсету, тамақтануды 

ұйымдас тырудың өзге де түрлері мен сусындар беру*;
6. Əуе жəне теміржол көлігіне жол жүру құжаттарын 

(билеттерді), багаж жəне жүк-багаж түбіртектерін сату;
7. Жүктерді көліктік өңдеу, қоймаға жинау мен сақтау 

жөніндегі қызметтерді, тасымалдау жөніндегі қосымша 
қызметтер мен жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметтерді 
көрсету;

8. Туризм саласында қызметтер көрсететін туристік 
операторлардың, туристік агенттіктердің жəне өзге де 
ұйымдардың қызметі;

9. Сақтандыру саласындағы қызмет;
10. Денсаулық сақтау саласындағы қызмет;
11. Білім беру саласындағы қызмет;
12. Кинофильмдерді тарату, бейне жəне телевизиялық 

бағдарламаларды, кинофильмдерді көрсету қызметі;
13. Фитнес, спорттық клубтар, дискотекалар қызметі;
14. Құмар ойындарын жəне бəс тігуді ұйымдастыру 

жөніндегі қызмет;
15. Жеке күзет қызметтерінің қызметі;
16. Бухгалтерлік есеп жəне аудит саласындағы қызмет; 

салық салу бойынша консультациялар;
17. Құқық саласындағы қызмет;
18. Боулинг (кегельбан) жəне бильярд бойынша 

қызметтерді ұсыну

* Өздері өндіретін ауыл шаруашылығы өнімдерін, 
өздері өндіретін акваөсіру (балықшылық) өнімдерін, далаға 
шығарылатын сату сөрелері, автодүкендер, шатырлар, 
киоскілер, контейнерлер жəне сауда базарларының аумағында 
арқылы қызметін жүзеге асыратын көтерме жəне бөлшек сау-
даны қоспағанда.

Бүгінгі таңда көпшілікке қолайлы банктың тағы бір 
клиенттеріне ұсынып отырған қызметінің түрі - Интер-
нет банкинг (мобильдік банкинг) қызметі. Онымен интер-
нет желісіндегі банк сайты арқылы клиент нақты уақыт 
режимінде əлемнің кез келген нүктесінен банк қызметкері 
қатыспай-ақ (соның ішінде ұялы телефон арқылы да) өз 

шоттарының жай-күйі туралы ағымдағы ақпаратты ала ала-
ды, қаражаттың шот бойынша қозғалысының деректемесін 
қарай алады, пластикалық карточкалармен операциялар жа-
сай алады жəне тағы басқа операцияларды жүргізуге қол 
жеткізіп отыр. Банкіде қалың көпшіліктің арасында тұрмай, 
орналасқан жеріне қарамастан қызмет көрсету жəне дəстүрлі 
банк операцияларынан қосымша табыс алу мүмкіндігі пай-
да болды. Интернет-банкинг сондай-ақ клиенттерге бағалы 
қағаздар қоржынын басқару қызметін көрсетуге (интернет-
трейдинг) де мүмкіндік береді. Электрондық сандық қол қою 
жəне кодтау жүйесі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Интернет-
те электрондық əдіспен ақша аудару технологиясы Quіcken 
(Quіck Іntuіt), Money (Mіcrosoft), Managіng Your Money (Mega 
Software), Securіty Fіrst Network Bank (Cardіnal Bank Shares) 
жүйелері арқылы іске асырылады. Мобильдік банкинг (SMS-
Банкинг) жүйесі бойынша заңды тұлғалар/жеке кəсіпкерлер 
үшін қызмет көрсетіледі.  Аталған жүйе қызметін банкінің 
корпоративтік төлем карточкасын ұстаушы болып табыла-
тын кез келген клиент пайдалана алады жəне бұл карточ-
ка тұрпатына немесе шот валютасына байланысты емес, тек 
Қазақстандағы  ұялы байланыс провайдерлерінің біреуіне 
абонент болып тіркелу қажет.

Интернет банкинг өз пайдаланушыларына мына қызмет 
түрлерін жүргізуге мүмкіндік береді:

а) Ұялы байланыс операторлары; 
б) Кабель теледидары; 
в) телефония; 
г) коммуналдық төлемдер; 
д) жүк пен жолаушыларды тасу қызметтері; 
е) интернет-провайдер. 
Банк ішіндегі жəне банкаралық аударымдар: 
а) Банкте ашылған өз банк шоттарынан ақшаны аудару 

жəне төлемдерді жүзеге асыру; 
б) Басқа Банкте ашылған, өз банк шотынан кез келген банк 

шотына; 
в) Шетел валютасын сатып алу жəне сату. 
Электрондық өтінімдерін беру: 
а) Төлем карточкаларын шығаруға/оқшаулауға; 
б) төлем карточкасын қайта шығару; 
в) салымды ашу/жабу; 
г) банк қарызын ұсынуға. 
Қосымша қызметтер: 
а) жоғалған немесе ұрланған жағдайда өз төлем карточка-

сын жедел оқшауландыру.
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ 

Қызылорда филиалы.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚОЛМА-ҚОЛСЫЗ ТӨЛЕМДЕРДІҢ 01.06.2015 ж ДЕҢГЕЙІНЕ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН 
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰРЫЛҒЫЛАР ЖАЙЛЫ МƏЛІМЕТ

Ойыншықтар баланы жан-
жақ ты тəрбиелеу құралы десек, 
артық айтқандық емес. Баланың 
дүниетанымын ғана емес, қимылын 
да дамытады. Қолдарымен, саусақта-
рымен жұмыс істегенде миы да да-
миды. Біздің сауда нүктелерінде 
не гі зінен отандық, ресейлік, қытай-
лық ойыншықтар саудалануда. Ба-
ла ның ойлау қабілетін дамытып, 
шеберлігін, дағдысын қалыптастыруға 
көмектесетін дидактикалық, бейне-
лік-ишара, техникалық жəне құрас-
тырмалы ойыншықтар пайдалана-
мыз. Психологтардың айтуынша, 
кей бір шетел ойыншықтары баланы 
қуантудың орнына, қорқыныш туды-
рады. Баланың жадын бұзуға, психо-
логиясын өзгертуге тырысқан өнімдер 
ешқандай сын көтермейтіндігі анық. 
Балаңызға ойыншықты қалай таңдап 
жүрсіз? Өзіңіз сапалы ойыншық сатып 
əпердіңіз, ал балаңыздың балабақшада 
қандай ойыншықтармен ойнайтынын 
білдіңіз бе?

Ойыншықтарды базарлар мен 
дүкендерден сатып аламыз. Сатушы-
лардан тиісті құжаттарын тексеріп, 
сертификаттарын сұраймыз ба? Иісіне, 
түсіне, дыбысына баса назар аудара-
мыз ба? Қытай тауарлары арзанырақ. 
Жұмсақ ойыншықтар бойына шаң-
тозаң жинап, микроб тарату қаупі 
жоғары болғандықтан, санитарлық-
эпидемиологиялық сала мамандары 
қолданбауға кеңес береді. Балаларға 
өнім таңдағанда оның қауіпсіздігіне, 
ыңғайлылығына, түсіне назар ауда-
ру қажет. Бала ұстаған затын аузы-
на салуға асығатын болғандықтан, 
үшкір, тез сынатын, бояуы тез кететін 
ойыншықтар алмауға тырысамыз. 

Қазір ойыншықтың түр-түрі 
көрінген жерде сатыла береді. 
Сол себепті ойыншық алар кезде 
қауіпсіз ойыншықты ажырата білуге 
тырысыңыз. Ең алдымен сатушы-
дан өнімнің сəйкестік сертификатын 
сұраңыз. Одан кейін бағасы тым ар-
зан ойыншықты алмауға тырысыңыз. 

Сондай-ақ, ойыншықты алдымен 
иіскеп көруге де болады. Егер иісі 
тым өткір немесе химияның белгілері 
байқалса, мұндай ойыншықты алу-
дан бас тартыңыз. Елімізде Ке-
ден одағы аясында қабылданған 
«Ойыншықтардың қауіпсіздігі тура-
лы»  техникалық регламенттің 2012 
жылдың 1 шілдесінен  бастап күшіне 
енгенін біреулер білсе, біреулер 
білмейді. Бұл регламентте қауіпсіздік 
талаптарына сəйкес емес ойыншықтар 
баланы агрессиялық əрекетке, қаты-
гездікке, тəртіпсіздік пен зорлық-
зомбылыққа итермелеу мүмкіндігі 
көрсетілген.

Көбіне Қазақстанның стратегия-
лық əріптесі жəне көршісі Қытайдың 
шығаратын ойыншықтардың құрамы-
нан формальдегидтің жоғары деңгейі 
анықталып отыр. Тұтынушы – халық 
бəрін біліп, көріп тұрса да базардағы 
ойыншықтардың көркін жандыру-
ды қояр емес. Түстерінің шамадан 
тыс ашықтығы да баланың жанарын 
қарықтырады. 

ҚР Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Техникалық реттеу 
жəне метрология комитетінің Қы-
зыл орда облысының департамен-
тінің негізгі қызметтерінің бірі бо-
лып өндірілетін өнімнің сапасын, адам 
өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігіне 
мемлекеттік бақылау жүргізу болып 
табылады.

Департамент Қазақстан Республи-
касының «Техникалық реттеу тура-
лы», «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
туралы» заңдарының,  ҚР Үкіметінің 
2005 жылғы 20 сəуіріндегі № 367 
«Міндетті түрде сертификаттауға жа-
татын өнімдер мен қызметтер тізбесі» 
қаулысы жəне ҚР Үкіметінің 2008 
жылғы 21 наурызындағы № 277 
қаулысымен «Буып-түюге, таңбалауға, 
затбелгі жапсыруға жəне оларды 
дұрыс түсіруге қойылатын талаптар»  
техникалық регламенті жəне Кеден 
одағы аясында қабылданған басқа да 
регламент талаптарын  басшылыққа 

алып жұмыс атқарады.
Жыл көлемінде өндірілетін өнім-

дердің сапасы мен қауіпсіздігін  
анықтау мақсатында мемлекеттік ин-
спекторлар күмəн келтіретін тауар-
лардан сынама алынып, аккредиттел-
ген зертханаларға өткізіледі. Депар-
тамент мамандары 2013-2014 жылда-
ры 32 түрлі үлгі ойыншықтар сатып 
алып, аккредиттелген сынақ зертхана-
сына тапсырған болатын. Нəтижесінде  
5 үлгі сынақ хаттамаларына сəйкес, 
техникалық реттеу саласы бойынша 
нормативтік құжаттың (ГОСТ 25779-
90 «Ойыншықтар. Бақылау тəсілі жəне 
қауіпсіздіктің жалпы талаптары») 2 
бабының «қауіпсіздік талаптары» бой-
ынша  ойыншықтың қорғау-сəндікке  
арналған жабуы дымқыл өңдеуге, 
сілекей жəне тердің əсеріне тұрақты 
болуы тиіс. Нақты анықталғаны 
ойыншық ол талапқа сəйкес келмеді. 
Нормативтік құжаттардың қауіпсіздік 
талаптары бойынша ойыншық 
құрамында формальдегидтің  0,1 
мг/л аспауы қажет болса,  нақты 
анықталғаны 0.2 мг/л болды. Соны-
мен қатар, жоғарыда аталған бала-
лар ойыншықтарының  затбелгі  жап-
сыруында тұтынушыларға арналған 
мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі 
ақпараттың жоқ екендігі анықталды. 
Базар сөрелеріндегі ойыншықтардың 
80 пайызы қауіпсіздік талаптары 
бойынша техникалық регламентке 
сəйкес емес. Департамент жүргізген 
тексерулер барысында нормативтік 
құжаттардың талаптарына сай емес, 
жалпы құны 199800 теңгені құрайтын 
ойыншықтарды сатуға тиым салу ту-
ралы ұйғарым берілді, ал сатушыларға 
ҚР «Əкімшілік құқық бұзушылық 
кодексіне» сай əкімшілік айыппұлдар 
салынды. 

Техникалық реттеу жəне 
метрология комитетінің 

Қызылорда облысы бойынша 
департаменті.

ОЙЫНШЫҚ АЛАРДА ОЙЛАНЫҢЫЗ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ 
2015 ЖЫЛДЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ

ҚР Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі №139 
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары негізінде,  
Қызылорда облысы əкімдігінің 2015  жылғы 8 мамырдағы № 29  қаулысымен 
бекітілген «Жергілікті спорт федерацияларына аккредиттеу туралы куəлік беру»,  
«Спорт шеберіне кандидат, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары жəне орта 
деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші 
санатты нұсқаушы-спортшы, біліктілігі жоғары жəне орта деңгейдегі бірінші санат-
ты əдіскер, бірінші санатты спорт төрешісі» спорттық разрядтары мен санаттарын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттері қабылданды.

Үстіміздегі жылдың 6 айында басқармамен халыққа қызмет көрсету орталығы 
арқылы  - 33 азаматқа мемлекеттік қызмет көрсетілсе, тікелей мекеме арқылы 26 
мемлекеттік қызмет жүзеге асырылды. Оның ішінде, спорт шеберіне кандидат 
– 30, жəне бірінші санатты спорт (төрешілер, жаттықтырушылар, əдіскерлер) - 3. 
Мемлекеттік қызмет көрсету мəселесі бойынша қызмет алушылардан басқармаға 
шағымдар түспеген. Ең қажетті мемлекеттік қызмет көрсетулер – спорт шеберіне 
кандидат жəне бірiншi спорттық разряды. Барлық өтінімдер, хаттар сапалы  қаралып, 
мерзімінде қызмет алушыларға жеткізіліп отырады.

ҚР Үкіметінің жəне облыс əкімдігінің қаулыларымен қабылданған Мемлекеттік 
қызмет көрсету стандарттар жəне регламенттерімен қалалық,  аудандық дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімдері мен басқарма қарамағындағы мекемелер  (спорт 
мектептері) толықтай қамтамасыз етілген.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінде сапалы жүргізіледі, көрсетеді.

Қызылорда облысының  дене шынықтыру жəне спорт басқармасының  2015 
жылдың II тоқсанында халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 

көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы ақпараты

 Қызылорда облысының  дене шынықтыру жəне спорт басқармасының  
2015 жылдың II тоқсанында көрсетілген мемлекеттік қызметтер туралы 

ақпараты

№ Мемлекеттік қызметтердің атауы Көрсетілген мемлекеттік 
қызметтердің жалпы 

саны
 1. Спорт шеберлігіне үміткер, бірiншi спорттық разряд, біліктiлiгi 

жоғары жəне орта деңгейдегi бірiншi санатты жаттықтырушы, 
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi бірiншi санатты нұсқаушы-
спортшы, біліктiлiгi жоғары жəне орта деңгейдегi бірiншi санатты 
əдiскер, бірiншi санатты спорт төрешiсi, cпорттық санаттар мен 
разрядтарын беру
Оның ішінде:

33

1.1 Спорт шеберлігіне үміткер 30
1.2 Бірінші спорттық разряд 0
1.3 I Санаттағы спорт төрешісі, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші 

санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші 
санатты əдіскер

3

№ Мемлекеттік қызметтердің атауы Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің 
жалпы саны

 1. «Жергілікті спорт федерацияларына 
аккредиттеу туралы куəлік беру» 

26
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13
«Сырдария ауданы әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі, индекс: №120600, Те
рең өзек кенті, Абай көшесі №31, анықтама 
үшін телефондары: 8(72436)22519, syr_
kadr@mail.ru «Б» корпусы бос мемлекеттік 
әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс 
жариялайды:

1. Сырдария ауданы әкімі аппаратының 
мемлекеттік – құқықтық жұмыстар бөлімі
нің бас маманы (E4 санаты, индексі: №05
08112)  1 бірлік. Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 59579 
теңгеден 80720 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Өз құзыреті шегінде аудан әкімдігі мен ау-

дан әкімінің нормативтік құқықтық актілерін 
әзірлеуді және әділет органдарында тіркелуін, 
олардын есебі мен және мониторингін 
жүргізуді қамтамасыз етеді. Әділет органда-
рында мемлекеттік тіркеуден өткен ауылдық 
округ әкімінің шешімдерін бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялануын қадағалайды және 
Қазақстан Республикасының заңнамалық және 
заңға тәуелді актілердің, жергілікті өкілді және 
атқарушы органдардын нормативтік құқықтық 
кесімдердің іске асырылуын қамтамасыз 
етеді. Заңнама талаптарына қайшы келетін 
актілерді сәйкестендіру немесе күшін жою 
және аппарат қызметінде туындаған құқықтық 
мәселелер, сондай-ақ келісім алуға жолданған 
актілердің жобалары бойынша қорытындылар 
әзірлеу жөнінде шаралар атқарады. Заңнама 
нормаларының өзгеруі туралы қызметкерлерді 
ақпараттандыруды және лауазымды тұлға-
ларының олардың қызметіне қатысты 
нормативтік құқықтық актілерді зерделеуі бой-
ынша жұмысты ұйымдастыруды жүзеге асы-
рады. Аппараттың келісім шарттарын әзірлеу 
жұмыстарына қатысады. Өз құзыретіне жата-
тын мәселелер бойынша мемлекеттік орган-
дарымен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, 
қоғамдық ұйымдармен және өзге де жеке, 
заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл жасайды.  
Бағыныштылығына сай жолданған құжаттарды 
және жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
белгіленген тәртіппен қарап, олар бойын-
ша қажетті іс-қимылдар жасайды. Құқық 
бұзушылықтың алдын алу, нашақорлыққа 
қарсы күрес және құқықтық тәртіп мәселелері 
бойынша іс-шара жоспарлардың атқарылуын 
қадағалайды. Көрсетілген мәселелер бойын-
ша ауданның құқық қорғау және жергілікті 
атқарушы органдарымен, қоғамдық ұйым-
дармен, жергілікті тұрғындар жиындары-
мен, қадағалау және бақылау функцияларын 
атқаратын органдарымен, орталық мемлекеттік 
органдардың аумақтық құрылымдық бөлім-
шелерімен, бейімді комиссияларымен және 
аудан тұрғындарымен өзара байланысын 
қамтамасыз етеді. Бөлімге жүктелген функ-
цияларды атқару мақсатында өзіне бөлім бас-
шысымен жүктелген міндеттердің орындалу-
ына дербес жауаптылықта болады. Қазақстан 
Респуб ликасы заңнамасына сәйкес басқа да 
функцияларды жүзеге асырады.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Құқық немесе әлеуметтік ғылымдар, эконо-
мика және бизнес (мемлекеттік және жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары 
білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. 
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 

емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда  ортадан кейінгі  құқық  мамандықтары 
бойынша білімі барларға рұқсат етіледі.

2. Аманкелді ауылдық округі әкімі 
аппаратының жетекші маманы (EG
4 санаты, индексі: №23114)  1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 
Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, облыс 
және аудан әкімдігінің қаулыларының, облыс, 
аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің орында-
луын қамтамасыз ету. Ауыл әкімі аппаратын-
да рәсімделетін барлық нормативтік-құқықтық 
актілер мен өкім, шешім, басқа да іс-қағаз 
құжаттардың тиісті заң, ереже, нұсқаулық та-
лаптарына сай рәсімделуіне бақылау орнатып, 
қамтамасыз ету. Әкімнің жеке қабылдауына 
келген азаматтар мен жеке және заңды 
тұлғалардан келіп түскен арыз-шағымдар 
және сенім телефоны бойынша жүргізілетін 
жұмыстар. Сайлаушылар тізімін және алқабиге 
кандидаттар тізімін нақтылап, тиісті орындарға 
есеп беріп отыру. Кәсіби емес медиаторлармен 
және қоғамдық кеңес жұмыстары. Ауылдық 
округі әкімі аппаратындағы құқықтық оқуды 
ұйымдастыру. Сыбайлас жемқорлыққа, на-
ша қорлық пен есірткі бизнесіне, еңбек 
қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін сақтау және 
төтенше жағдайлардың алдын алу жұмыстарын 

ұйымдастыру. Мөрдің, мөртабанның және  
елтаңбалы бланкілердің  сақталуы. Аппараттық 
оқуды жүргізу. Барлық келісім-шарттардың 
заңдылығы. Ауыл мекемелеріндегі, әкім 
аппаратындағы мемлекеттік рәміздердің қол-
данылуы. Сотты болған азаматтармен жұмыс.     

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Құқық (құқықтану немесе халықаралық 
құқық) немесе әлеуметтік ғылымдар, экономи-
ка және бизнес (мемлекеттік және жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары не-
месе ортадан кейінгі құқық (құқықтану) білімі 
немесе орта техникалық немесе кәсіптік білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
3. Бесарық ауылдық округі әкімі 

аппаратының жетекші маманы (EG
4 санаты, индексі: №2513)  1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, 

Үкіметтің Қаулыларын, облыс, аудан және 
ауылдық округі әкімінің қабылдаған шешімдері 
мен қызметтік тапсырмаларының орындалу-
ын қамтамасыз ету. Ауылдық округі әкімі ап-
паратына келіп түскен бақылаудағы хатта-
ры мен іс-қағаздарының мерзімінде, сапа-
лы орындалуына бақылау жасау. Ауылдық 
округі әкімі аппаратының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөліммен қызметтік байланысын 
қамтамасыз ету және әскери міндеттілердің, 
әскерге алғашқы шақырылатындардың есебін 
жүргізу. Мемлекеттік әскери міндеттілермен 
жұмыс туралы саясатын жүзеге асыру. Ауыл 
әкімі аппаратының саяси партиялармен 
және үкіметтік емес ұйымдармен байланы-
сын қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Аудан 
әкімі аппаратына тоқсандық кадр жөніндегі 
есебін тапсыру. 18 жасқа дейінгі балаларға 
арналған, тұрғын үй жәрдемақысын және АӘК 
тағайындайтын комиссияның жұмыстары. 
Ауылдық округі әкімінің ауылдық округ 
көлеміндегі мемлекеттік мекемелермен байла-
нысын үйлестіру. Кадр жұмыстары. «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңының 
орындалуы.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Жоғары кәсіптік немесе ортадан кейінгі 
кәсіптік білімі немесе орта техникалық немесе 
кәсіптік білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
4. Қоғалыкөл ауылдық округі әкімі 

аппаратының жетекші маманы (EG
4 санаты, индексі: №2814)  1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасының Заңдарын, 

Үкіметтің Қаулыларын, облыс, аудан 
және ауылдық округі әкімінің қабылдаған 
шешімдері мен қызметтік тапсырмаларының 
орындалуын қамтамасыз ету. Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің, облыстың неме-
се ауданның әкімдігінің бекіткен мемлекеттік 
бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз 
ету. Ауылдық округі әкімі аппаратының 
мемлекеттік қызметшілерінің арасында 
құқықтық оқу өткізу. Тауарларды, жұмыстарды 
және қызмет көрсетулерді мемлекеттік са-
тып алуды  ҚР «Мемлекеттік сатып алу» 
Заңына сәйкес жүргізілуіне жауапты. Көп 
балалы аналарды марапаттауға құжаттар 
әзірлеу. Ауылдық округі әкімінің аппарты-
на келіп түскен арыз-шағымдарға уақытылы 
жауаптар беріліп, орындалуын қамтамасыз 
етеді және 1 ОЛ  есептемелерін электронды 
және қағаз түрінде есепті кезеңдерде тиісті 
органдарға мәліметтерін тапсырып отыра-
ды. Әкім аппаратының қызметіне қатысты сот 
процесінде қаралып жатқан істер бойынша 
қатысады. Ауылдық округі әкімінің өкім мен 
шешімдерін және барлық құжаттарының заңдар, 
үлгілер және ережелерге сәйкес әзірленуіне 
жауапты. Сайлаушылар тізімін нақтылайды 
және тиісті бөлімдерге уақытылы мәлімет 
береді. «Медиация туралы» Заңға сәйкес тиісті 
бағытта жұмыстар жасайды. Тұрғын үйлер мен 
ғимараттардың, жерлердің, су жолдарының 
және жолдардың құжаттарын рәсімдеудің  
заңдылығын реттеу. Дін мәселесі, діни экстре-
мизмге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және 
нашақорлыққа қарсы күрес комиссияларының 
іс-шарасын жүзеге асырып отырады. Ауылдық 
округте жер беру бөлу комиссия хатшы-
сы қызметін атқарады. ҚР Заңдарына сәйкес 
ауылдық округі әкімінің нотариаттық іс-
әрекеттерге байланысты құжаттарын әзірлеу. 
«Айқын» бағдарламасымен жұмыс жасау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Құқық (құқықтану немесе халықаралық 
құқық) немесе әлеуметтік ғылымдар, экономи-
ка және бизнес (мемлекеттік және жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары не-
месе ортадан кейінгі құқық (құқықтану) білімі 

немесе орта техникалық немесе кәсіптік білім.
Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
5. Ақжарма ауылдық округі әкімі 

аппаратының жетекші маманы (EG
4 санаты, индексі: №3116)  1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлықтары мен Қазақстан Республика-
сы Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, об-
лыс және аудан әкімдігінің қаулыларының, 
облыс, аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің 
орындалуын қамтамасыз ету. Салық базасын 
ұлғайту жұмыстары. Ауылдық округте шағын 
бизнестің дамуын үйлестіруді қамтамасыз 
ету. Ауылдық округі әкімінің ауылдық округ 
көлеміндегі шаруашылық құрылымдарымен 
байланысын үйлестіру. Ауыл көлеміндегі 
тұрғын үйлер мен ғимараттарға байланысты 
мекен-жай тіркелімі туралы мәліметтер база-
сын жүргізуді ұйымдастыру. Сауда, қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындары мен базарлардың 
сауда ережелерін сақтауын қадағалау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және 
бизнес (экономика немесе менеджмент неме-
се қаржы немесе мемлекеттік және жергілікті 
басқару) мамандықтары бойынша жоғары не-
месе ортадан кейінгі қызмет көрсету, эконо-
мика және басқару (экономика немесе ме-
неджмент немесе қаржы) білімі немесе орта 
техникалық немесе кәсіптік білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. 
6. Шіркейлі ауылдық округі әкімі 

аппаратының жетекші маманы (EG
4 санаты, индексі: №3215)  1 бірлік. 
Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлықтары мен Қазақстан Республикасы 
Заңдарының, Үкімет Қаулыларының, облыс 
және аудан әкімдігінің қаулыларының, облыс, 
аудан әкімдерінің өкім, шешімдерінің орында-
луын қамтамасыз ету. Ауылдық округі әкімі ап-
паратында бухгалтериялық есеп жұмыстарын 
жүргізу. Бюджеттен бөлінетін қаржының 
жылдық жоспарын жасап, бекіттіріп, жо-
спар бойынша ай сайынғы толық игерілуін 
қамтамасыз ету. Мемлекеттік сатып алу тура-
лы заңының аясында жұмыс жасау. Аудандық 
қазынашылық басқармасына жіберілетін 
құжаттардың сапалы жазылуын қамтамасыз 
ету. Аудандық статистика, қаржы бөлімдеріне, 
қазынашылық, экономика және бюджеттік 
жоспарлау бөліміне берілетін ай сайынғы, 
тоқсан сайынғы есептерін уақытылы жолдау. 
Аппараттағы оргтехникалардың есебін алып от-
ыру. Мекеменің мүліктеріне түгендеу жүргізіп 
отыру. Коммуналдық қызметке байланысты 
келісім-шарттарды дайындау. Коммуналдық 
меншіктегі мүлікті жалға, сенімді басқаруға бе-
руге байланысты жұмыстар. Қоршаған ортаны 
қорғау бөліміне қатысты құжаттарды рәсімдеу 
және тоқсан сайын есебін тапсырып отыру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талап
тар:  

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және биз-
нес (экономика немесе менеджмент немесе есеп 
және аудит немесе қаржы немесе мемлекеттік 
және жергілікті басқару) мамандықтары бой-
ынша жоғары немесе ортадан кейінгі қызмет 
көрсету, экономика және басқару (экономика 
(салалар бойынша) немесе есеп және аудит (са-
лалар бойынша) немесе қаржы (салалар бойын-
ша) немесе менеджмент (қолданылу аясы және 
салалары бойынша)) мамандықтары бойыша 
білімі немесе орта техникалық немесе кәсіптік 
білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
E4, EG4  cанаттары үшін тестілеу 

бағдарламасы: мемлекеттік тілді білуге тест 
(20 тапсырма); логикалық  тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Конституциясы (15 сұрақ); «Мемлекеттік 
қызмет туралы» (15 сұрақ); «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ); 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ); «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ); 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) Өкілетті орган белгілеген нысандағы 

өтініш;
2) 3х4 үлгідегі 1 фотосурет пен өкілетті ор-

ган белгілеген нысанда толтырылған анкета;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі;

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

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

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

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

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

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта 
мекен-жайына электронды түрде бере алады. 
Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық почта арқылы бер-
ген 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 хабар-
ландыру БАҚ-та («Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы») соңғы жарияланған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік 
органдардағы көрсетілген мекен-жайларда 
қабылданады.

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

Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республи-
касы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккре-
диттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), 
коммерциялық ұйымдардың және сая-
си партиялық өкілдері, уәкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

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

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

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

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

«Сырдария ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

ЖАРНАМА
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ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРСҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Қазалы ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Əйтеке би кенті, 
Əйтеке би көшесі, 60 үй, анықтама үшін телефон-
дары: 8(724-38) 26-6-01, 22-6-25, факс 21-7-78 email: 
info@kzl.orda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс жария-
лайды:

1. «Қазалы ауданы əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы (Е-2 санаты) 
– 1 бірлік. Қызмет атқарған жылдарына байланысты 
лауазымдық жалақысы 103782 теңгеден 140298 теңгеге 
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1. Аудан əкімдігі жəне аудан əкімі актілерінің 

дайындалуы жəне орындалу бөлігінің жүзеге асы-
рылуын, атқарушы органдардың жоғары тұрған 
ұйымдары актілерінің орындалуын бақылау. Аудан 
əкімі аппаратының облыс əкімдігімен, басқа да жоғары 
органдардың аппараттарымен, сонымен қатар жергілікті 
атқарушы жəне өкілді органдармен өзара іс-қимылын 
қамтамасыз ету. Ауылдық округтер мен Қазалы қаласы, 
Əйтеке би кенті əкімдерінің, жергілікті атқарушы ор-
гандар басшыларының Қазақстан Республикасының 
заңнамаларында белгіленген шегінде қызметтері мен 
міндеттерін орындауына жəне олардың қызметіне 
бақылау жұмыстарын үйлестіру жəне атқарушылық 
тəртіпті қамтамасыз ету. Аудан əкімдігінің жəне аудан 
əкімінің ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық 
жəне материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз 
ету. Мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіру, 
электрондық Үкімет жəне электрондық əкімдікті енгізу, 
халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартта-
рын енгізу жəне оны бақылауды қамтамасыз ету. Аудан 
əкімінің кадр саясатын жүзеге асыру жəне аудан əкімі 
тағайындайтын кадрлар жөнінде зерттеу жүргізу, олар-
ды марапаттау немесе тəртіптік жазаға тарту жөнінде 
ұсыныстар енгізу.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Қызылорда облысы бойынша 
басқармасы-Тəртіптік кеңесімен өзара іс-əрекетте бо-
лып, тиісті жұмыстарды үйлестіру жəне аудандағы 
мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикасы Ережелері 
(Ар-намыс кодексі) талаптарын орындауын қадағалау. 
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін 
жыл сайынғы бағалау жұмыстарын үйлестіру, бағалауға 
сəйкес берілетін статистикалық ақпараттарды бақылау. 
Өз өкілеттіктері шегінде жетекшілік ететін іс-қимыл 
бағыттары бойынша қоғамдық, үкіметтік емес жəне өзге 
де ұйымдармен қарым-қатынасты ұйымдастыру.

2. Қазақстан Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының Заңдарын, Прези-
дент Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулыларын жəне басқа да жоғары мемлекеттік 
органдардың, мемлекеттік басқарудың республикалық 
органдары актілерінің орындалуын қамтамасыз ету.

Аудан əкімі аппаратының қызметіне жалпы 
басшылық жасауда жұмысты тиімді жəне нəтижелі 
ұйымдастыра білу.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары кəсіптік білімі.

Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес 
болуы тиіс:

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

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

бағыттарына сəйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан 
кем емес, оның ішінде басшылық лауазымдарда бір жыл-
дан кем емес;

4) жоғары немесе жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе 
шетелдің жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар да-
ярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін  ба-
сым мамандықтар бойынша оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дəрежесінің болуы.
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 

куəландырылған көшірмелері; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куəландырылған көшірмесі; 
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куəлігінің көшірмесі; 

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

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне 
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) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби 
шеберлiгiне жəне беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арт-
тыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар берiлуi туралы 
құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби 
қызметін, біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) 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 
əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың 
түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден 
өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру 
БАҚ-та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») 
соңғы жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде «Қазалы ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Əйтеке би кенті, 
Əйтеке би көшесі №60 үй, 8 кабинетте қабылданады.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс ко-
миссиясы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде əңгімелесу өткізу күні туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. Ха-
барландыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына жəне ұялы телефондарына ақпарат жіберу 
жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қазалы ауданы əкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде (Қазалы ауданы, 
Əйтеке би кенті, Əйтеке би көшесі №60 үй) əңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

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

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне 
барлық деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан 
Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте ак-
кредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, 
уəкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының оты-
рысына қатысу үшін тұлғалар əңгімелесу басталуы-
на 1 жұмыс күні қалғанға дейін кешіктірмей персо-
налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. 
Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куəландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшы-
сымен (жауапты хатшы) конкурс комиссиясының оты-
рысына сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. 
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес об-
лыстарда жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу жəне жоғарылату бойынша ма-
мандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.   

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

E-2 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық 
тест (10 тапсырма); Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан 
Республикасының Конституциясын (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 
(15сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдарын, «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге 
арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(əңгімелесу өтетiн жерге келу жəне қайту, тұратын жер 
жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдала-
ну) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қазалы ауданы əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне ав-
томобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
120003, Қызылорда қаласы, 

Бейбарыс Сұлтан к., құрылысы 1, анықтама үшін те-
лефондары: 8(7242)60-54-76, auto@korda.gov.kz, «Б» кор-
пусы уақытша бос мемлекеттік əкімшілік лауазымға 
орналасуға конкурс жариялайды:

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне авто-
мобиль жолдары басқармасының құқықтық қамтамасыз 
ету бөлімінің басшысы (D-О-3 - 1 бірлік) (негізгі қызмет-
кердің əлеуметтік демалысы кезеңіне). Қызмет атқарған жыл-
дарына байланысты лауазымдық жалақысы 84 563 теңгеден  
114 032 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндет тері: Басқарманың 
мемлекеттік сатып алу жоспарын əзірлейді, тиісінше 
өзгерістер енгізуді ұйымдастырады; 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу ту-
ралы заңы талабына сəйкес тауарларды, жұмыстарды жəне 
қызмет түрлерін, мемлекеттік сатып алу конкурстарын 
өткізуді ұйымдастырады;

Белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алудың веб-
порталына тауарларды, жұмыстарды жəне қызмет түрлерін 
мемлекеттік сатып алу конкурстары өткізілетіні туралы хабар-
ландыру жариялауды ұйымдастырады;

Мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық комиссияның 
жұмысын ұйымдастырады. 

Конкурстық комиссияның бағадан басқа критерийлердің 
салыстырмалы мəнге жəне шартты бағасын есептеу 
жұмыстаны үйлестіреді. 

Сот жəне құқық қорғау органдарында  басқарма  
мүддесін білдіру, қорғау жəне басқарманың өкілі ретінде сот 
процесстеріне қатысу. Басқарма қызметкерлеріне жұмыс ба-
рысында заңгерлік кеңестер береді; 

Басқарманың қызметін қамта масыз ету  бағытында 
əзірленетін бар лық деңгейдегі келісім-шарттардың тиісті 
нормативтік құқықтық актілерге сəйкес рəсімдеп, келісім-
шарттардағы міндеттемелердің толық орындалуын 
қадағалайды;        

Басқарманың сыбайлас жем қорлыққа қарсы күрес бойын-
ша бағдарламаларының толыққанды орындалуын қамтамасыз 
етеді. 

ҚР қолданыстағы заңнамаларына сəйкес басқарманың 
барлық нормативтік құжаттарына құқықтық сараптама 
жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын  негіз гі талаптар: Құқық 
(құқықтану немесе халықаралық құқық немесе құқық қорғау 
қызметі)  немесе əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес 
(экономика немесе  қаржы) мамандықтары бойынша білімі.  

Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес бо-
луы тиіс:

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

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

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

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

5) ғылыми дəрежесінің болуы. 
Қазақстан Республикасының Конс титуциясын, Қазақстан 

Респуб ликасының «Қазақстан Республи касының Президенті 
туралы», «Қа зақстан Республикасының Парламентi жəне 
оның депутаттарының мəр те бесi туралы», «Қазақстан Рес-
пуб ликасының Үкіметі туралы» Конституциялық заңдарын, 
Қа зақ  стан Республикасының «Мем лекеттік қызмет туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер тура лы», «Нормативтік құқықтық акті лер туралы», 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi 
туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқық тық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мем ле кеттің 
жаңа саяси бағыты» стра те гиясын білуі.

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

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

нысанда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəлан-

дырылған көшiр мелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куəлан дырыл ған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Ден саулық сақтау министр-

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

6) Қазақстан Республикасы аза матының жеке куəлігінің 
көшір месі;

7) құжаттарды тапсыру сəтінде уəкілетті органмен 
белгіленген шекті мəннен төмен емес нəтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариалды 
куəландырылған көшірмесі).     

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне кон-

курс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі та-
лап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз бо-
лып табылады.

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

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

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

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» жəне «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысы əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі: 120003, 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, құрылыс 1, 4 
қабат, № 446 бөлмеде қабылданады. 

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комис сия-
сы шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде 
ə ңгімелесу өткізу туралы конкурс комиссиясының хатшы-
сымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекен-жайларына жəне ұялы телефондарына 
ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен əңгімелесу «Қызылорда облысының жо-
лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі: 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, құрылыс 1, 4 қабат, 446 кабинетте əңгімелесу 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде өтеді.

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне барлық 
деңгейдегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Респу-
бликасы заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттел-
ген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың жəне саяси 
партиялық өкілдері, уəкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

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

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

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

D-О-3 санаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма), логикалық тест (10 тап-
сырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге 
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституция-
сы (15 сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті ту-
ралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Үкіметі тура-
лы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Əкімшілік 
рəсімдер туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық акті-
лер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тəртібі туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік 
көр сетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарын білуге арналған тест сұрақтары кіреді.

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

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне  ав-
томобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

ХАБАРЛАНДЫРУ 
Қызылорда облысының кəсіпкерлер палатасы «Кəсіпкерлер үшін 

сервистік қолдау»  компонентінің басталғандығын хабарлайды.
Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік жəне салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ 

статистикалық есептілікті жасауға байланысты қызметтер
2. Кедендік рəсімдер бойынша қызметтер
3. Менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру жəне 

бүкіл процесті толық сүйемелдеу
4. Заң қызметтерін көрсету
5. Маркетинг мəселелері бойынша қызметтер
6. Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы кон-

сультациялар
7. Мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компаниялардың жəне 

жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларымен байланысты 
көрсетілетін қызметтер

8. Менеджмент
«Жұмыс жасап тұрған бизнесті жүргізуді сервистік қолдау» 

бағдарламасының көмегімен Сіз заңгерлердің, маркетологтардың, сапа стан-
дарттарын енгізу бойынша мамандардың кеңестерін тегін алу жəне бизнестің 
маңызды мəселелерін шешу мүмкіндігіне ие боласыз.

Қызметтер ақысыз көрсетіледі.  
Өтінімдер Қызылорда қаласы, Əйтеке би, 28 мекен-жайында орналасқан 

Қызылорда облысының кəсіпкерлер палатасында жəне аудандарда Кəсіпкерлер 
палатасы филиалында орналасқан Кəсіпкерлікті қолдау орталықтарында 
қабылданады. 

Анықтама үшін телефон: 40-08-74.

Қызылорда облысының кəсіпкерлер палатасының 
баспасөз қызметі.
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Мемлекетіміздегі жаһандану мен 
экономикалық интеграциялану кезеңінде 
кəсіби маманданған бəсекеге қабілетті 
жұмысшы күшінің қажеттілігі туындауда. 
Еңбек нарығына қажетті кəсіби дағдысы мен 
біліктілігі бар, жоғары деңгейдегі шеберлігі 
қалыптасқан, кəсіпкерлікке икемді, қарым-
қатынасқа қабілетті, кəсібіне тез бейімделе 
алатын мамандар техникалық жəне кəсіптік 
білім беру саласында толықтай қамтылып 
отырғанын  тəжірибе көрсетіп отыр. 

 «Техникалық жəне кəсіптік білімді дамы-
ту жəне біліктілікті берудің республикалық 
ғылыми-əдістемелік орталығы» АҚ қызметі-
нің негізгі бағыттарының бірі – үлгілік 
оқу жоспарларын жəне білім беретін оқу 
бағдарламаларын, пəндер бойынша үлгілік 
оқу бағдарламаларын, оқу əдебиеттерін, оқу-
əдістемелік құралдарын ТжКБ мамандықтары 
бойынша дидактикалық материалдар əзірлеу 
жəне ҚР ТжКББ оқу орындарына қамтамасыз 
етуді ұйымдастыру, кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау.  

2014-2015 оқу жылында кəсіби даярлық 
деңгейін бағалауға  27 оқу орнынан 7086 
бітіруші студенттің 6548-і қатысып, оның 
ішінде қайта тапсырумен есептеген-
де біліктілікті растағаны  – 6490 бітіруші 
түлек.  Сапалық көрсеткіші – 99 пайыз, бірақ 
бұл нақты емес, себебі біліктілігін растауға 
қатысуға тиісті 538 студент қатыспаған. 
Қатыспаған бітіруші студенттердің ба-
сым көпшілігі - И.Əбдікəрімов атындағы 
Қызылорда аграрлы-техникалық колледжі мен 
«Болашақ» университеті колледжінің сырттай 
бөлімі, Қазалы гуманитарлы-индустриалдық 

колледжі жəне Қызылорда политехникалық 
колледжінің мемлекеттік тапсырыс бойынша 
оқитын студенттері. 

КДДБ негізгі біліктілік емтиханы бойын-
ша жоғары көрсеткіш көрсеткен оқу орында-
ры – М.Мəметова атындағы гуманитарлық, 
Қазалы көлік-техникалық, Қазалы аграрлы-
техникалық, Қызылорда құрылыс жəне бизнес, 
Шиелі индустриалды-аграрлық, Жаңақорған 
аграрлы-техникалық колледждері. 

КДДБ-да біліктілігін растай алмаған сту-
денттер И.Əбдікəрімов атындағы Қызыл-
орда аграрлы-техникалық, Қызылорда 
политех никалық, «Болашақ» университеті 
колледждерінен кездесті. 

Нарықтық экономикада жұмыс 
берушілердің сенімінен шығу мақсаттарының 
бірі – жоғары сапалы маман даярлау.  Жұмыс 
берушілер үшін техникалық жəне қызмет 
көрсету мамандықтары бойынша КДДБ мен 
біліктілікті берудің бірқатар артықшылықтары 
бар. КДДБ бағалау біліктілік комиссиясының 
құрамы Қызылорда облысының Кəсіпкерлер 
Палатасымен бірлесе отырып жасақталды.   

Əрбір елдің болашағы жастардың 
қолында. Жастардың қалаған мамандығын 
игеру мүмкіндігіне ие болуы, заман та-
лабына сай бəсекеге қабілетті маман бо-
лып қалыптасуы – еліміздегі техникалық 
жəне кəсіптік білім беру саласының ілгері 
басуының жемісі. 

«Техникалық жəне кəсіптік білімді 
дамыту жəне   біліктілікті берудің 

республикалық ғылыми-əдістемелік 
орталығы» АҚ Қызылорда облысы 

бойынша филиалы.

Облыс көлеміндегі республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарының бойында иесіз малдардың 
жүруі салдарынан жол-көлік оқиғалары орын алып, 
адамдардың өміріне қауіпті жағдай тудырып, қайғылы 
жағдайға ұшырауда. Жол бойындағы аялдамаларды, 
айналма жол айрықтарының астын ластауда. Соны-
мен қатар кірме жолдар салу, қоқыс төгу, сауда жа-
сау, сарқынды су ағызу, жол жиегін арық ретінде пай-
далану орын алуда. 

Осыған байланысты Сіздерден үй жануарларын 
бақташылардың бағуын жəне мал өткізуге арналған 
белгіленген орындардан өткізілуін қатаң бақылауға 
алуларыңызды сұраймыз.

Осы талаптар орындалмаған жағдайда Қазақстан 
Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодексінің Автомобиль жолдарына бөлінген 
жолақта қорғау мен пайдалану қағидаларын бұзу ту-
ралы 633-бабына (1.Белгіленген тəртіппен келісіп 
алмай, автомобиль жолдарына бөлінген жолақта 
жер резервтерін жырту, екпелерді шабу, түбірімен 
қопару жəне бүлдіру, жердің шымын жəне 
топырағын алу, материалдар мен жүктерді жинап 
қою, топографиялық жəне басқа да жұмыстарды 
жүргізу, жол қиылыстары мен кірме жолдар-
ды жабдықтау, ғимараттарды, жерасты жəне 
жерүсті құрылыстарын немесе коммуникацияла-
рын тұрғызу, жарнаманы жəне өзге де ақпаратты 

орнату, сондай-ақ бөлінген жолақ шегінде 
белгіленгеннен тыс жерде от жағу, мал жаю, 
қоқыс пен қар төгу, сауда жасау, жолдың су ағар 
жүйесіне кəріздік, өнеркəсіптік, мелиорациялық 
жəне сарқынды суларды ағызу не жол жиегін арық 
ретінде пайдалану – жеке тұлғаларға үш, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық 
емес ұйымдарға -  жиырма, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – отыз, ірі кəсіпкерлік субъектілеріне 
- елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға əкеп соғады. 2. Осы баптың бірінші бөлігінде 
көзделген, адамдарға жеңіл дене зақымдарын 
келтіре отырып, көлік құралдарын немесе өзге де 
мүлікті бүлдіре отырып, жол-көлік оқиғасына əкеп 
соққан не осы баптың бірінші бөлігінде көзделген 
əкімшілік жаза қолданғаннан кейін бір жыл 
ішінде қайталап жасалған бұзушылықтар – жеке 
тұлғаларға бес, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма 
бес, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі 
кəсіпкерлік субъектілеріне бір жүз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.) 
сəйкес жаза қолданылатынын ескертеміз.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ, 
 «Қазақавтожол» РМК

 Қызылорда облыстық филиалы. 

КӘСІПТІК ДАЯРЛЫҚ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ –
БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ БІЛІМ ТАРАЗЫСЫ

ЕЛДІ  МЕКЕН  ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Grandes» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Кызылорда қаласында «Grandes» Өмірді 

сақтандыру компаниясы» АҚ Қызылорда облыстық филиалы ашылғандығы туралы хабарлайды. 
Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 120000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., 
Абай даң., нөмірсіз,»АТФБанк» АҚ ғимаратында, 4-қабат. Тел. +7(7242) 231095, +7771 775 00 18.

15.04.2014 ж. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі № 2.2.44 Лицензиясын берген.
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ТАҒЗЫМ

Құрметті абонент!
 «Қазақтелеком» ID TV телетарату қызметін ұсынады, 115 арнадан тұратын 

элиталық, 85 арнадан тұратын базалық пакеттен бөлек қосымша: Көңіл көтеретін, 
Танымдық, Балаларға арналған пакеттерін жəне өз таңдауымен басқа облыстардың 
жергілікті арналарын қосуға болады. Қызмет бағасы, элиталық пакет үшін 2400 тг 
(ҚҚС-пен), базалық пакет үшін 1800 тг (ҚҚС-пен).

Анықтама  телефоны 160.
Құрметті абонент!

«Қазақтелеком ААҚ» теріс контентті сүзгіден өткізу бойынша сервисті 
ұсыну арқылы, Интернетке қауіпсіз қатынауды қамтамасыз ету мəселесін шешу-
ге мүмкіндік беретін жаңа «Ата-ана бақылау» сервисін іске қосты. Қызмет бағасы 
200 тг ҚҚС-пен. 

Қызметті Megaline жəне iDNet барлық абоненттері қызметке жазылу немесе 
негізгі байланыс қызметтері көмегімен жеке кабинеті арқылы пайдалана алады.

Анықтама телефоны 160.

Қазақтелекомнан бағдарламаларды жалға алу қызметі келесі 
мүмкіндіктерді береді: 

«Kaspersky Internet Security» антивирусы-вирустардан қорғау, сіздің 
компьютеріңіздің қауіпсіздігін жəне басқа да мүмкіндіктермен қамтамасыз етеді.

Қызметтің құны айына 850 теңге. 
«DVD Cloner 3.0»   утилиті - DVD дискілердің  дəл көшірмесін алып, келесі 

CD/DVD/Blu-Ray дискілерге жазуға немесе таңдалған папкаға сақтау мүмкіндігі.
Қызметтің құны айына 300 теңге.
«ABBYY Lingvo х5 «20 тілмаш-105 жалпы лексикалық ағылшын, неміс, 

француз, испан, италия, португалдық, қытай, түрік, украин, латын, венгер, грек, 
дат, қазақ, нидерланды, норвегия, польша,татар, фин сөздіктері

Қызметтің құны айына 800 теңге. 
Анықтама телефоны 160.

№ 14014826  лицензияны Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру  жəне 
ақпарат комитеті 09.10.2014 жылы берген.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ компаниясы барлық 
құрылыс, көлік, мұнай өндіру жəне басқа компаниялар мен 
кəсіпорындардың басшыларының назарына «Құмкөл-Арысқұм-
Жосалы» магистралды мұнай құбырының Қарағанды облысы Ұлытау 
ауданының, Қызылорда облысының Сырдария, Жалағаш жəне 
Қармақшы аудандарының аумағымен өтетінін жеткізеді.  Магистралды 
құбырларды қорғау ережелерінің талаптарына сəйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның жазбаша рұқсатынсыз қорғау аймақтарында 
(құбырдың екі жағынан 25 м) қандай да бір жұмыс түрлерін 
жүргізбеулеріңізді сұраймыз.

Автокөлік егелерінен жəне жақын маңда орналасқан елді ме-
кен тұрғындарынан құбыр өтетін жолға таяу жердегі қозғалыс 
қауіпсіздігінің ережесін сақтауларын, құбыр желісінің бүтіндігін 
бұзбай қорғауларын жəне қорғау аймағында тек белгіленген автожол-
мен жүрулерін сұраймыз.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ Басшылығы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Жарылқасын Бексұлтанның атына Қызылорда облысы, Сыр-
дария ауданы, С.Сейфуллин ауылындағы №137 орта мектепті 
2013 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0649104 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Талканбаев Батырбек Жарасулының атына Қызылорда 

қаласындағы «Отан» Республикалық Қоғамдық бірлестігінен 
29.04.2015 жылы Д 1 категориясын бітіргені жөнінде берілген 
№067138 куəлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Тулепов Нурлыбек Танатаровичтің атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Ж.Махамбетов ауылы, 
көше №6, 30 үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10:156:066:2645, №0213646 27.11.2012 
ж.), шешім (№191 15.07.2011 ж.), анықтама (№7280 20.12.2012 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бултачеев Жаудар Жагфаровичтің атына Қызылорда облы-

сы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №82 үйге берілген 
Қызылорда қаласы əкімиятының қаулысы (№631 02.03.2006 ж.) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Каракулова Кулаштың атына Қызылорда медициналық 

училищесін 31.07.1981 жылы бітіргені жөнінде берілген ВТ 194877 
дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалының 
ұжымы  Байқоңыр қалалық  филиалы Төрағасының бірінші 
орынбасары Дəуленбаев Əнуар Дəуленбайұлына апасы

Қадиша Байзаққызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады. 

Қауіпсіздік деңгейін көтеру мақсатымен маусым айында 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясында еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
қоршаған ортаны қорғау айлығы деп жарияланған 
болатын. Жыл сайын ұйымдастырылып келе жатқан шара 
биыл жаңаша сипатта өткізілді.

– Əрбір қызметкер, атқаратын лауазымына қарамастан, 
еңбек қауіпсіздігін өзінің жеке міндеті сияқты ұғынады, 
- деп атап өтті «ПҚҚР» АҚ игеру жəне күрделі құрылыс 
жөніндегі вице-президенті Болат Көшербаев. – Ең басты-
сы – адамдардың өмірі мен денсаулығы біздің еңбекті 
қорғау мəселелеріне қалай қарайтындығымызға байланысты 
болмақ. Қауіпсіздік айлығы біздің осы бағыттағы атқарып 
жатқан жұмыстарымызға серпін беретін бастама.

Үстіміздегі жылдың 5 маусымында кəсіподақ комитетінің 
ҚЕҚОҚ департаментімен бірлескен бастамасы бойынша 
Құмкөл кенішінде Қызылорда облысы бойынша бақылау 
жəне əлеуметтік қорғау департаменті басшысының орынба-
сары Өтеп Хасановтың қатысуымен қауіпсіздік мəселелері 
жөнінде жиналыс болып өтті. Оған компанияның негізгі 
цехтарының қызметкерлері қатысты. 

Айлықты өткізудегі ерекшеліктердің бірі «Алғыс 
рейдтері» шарасы болған еді. Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті 
қорғау тобының қызметкерлері цехтардың басшылары-
мен бірлесіп қауіпсіздік қағидалары мен еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау талаптарын қатаң сақтай білген үздік 

қызметкерлерді жұмыс кезінде анықтады. Жұмыс орында-
рында қауіпсіз іс-қимылдар мен жағдайларды қамтамасыз 
еткені үшін Құмкөл жəне ҚАМ кеніштерінің 55 қызметкері 
«Ең бастысы – қауіпсіздік!» арнаулы белгісімен марапаттал-
ды. 

– Еңбекті қорғау мен өнеркəсіптік қауіпсіздік көрсет-
кіштерінің жақсары түсуі – ұдайы назарымызда, - дейді 
Еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау тобының жетекшісі, 
«Қорғау» жобасының үйлестірушісі Светлана Төреманова. – 
Біздер бұдан былай да қызметкерлерді жұмыстардың қауіпсіз 
атқарылу қағидаларына оқытып-үйретіп, бұл саладағы 
корпоративтік стандарттарды арттыра беретін боламыз. 
«ПҚҚР» АҚ Басқармасының төрағасы Цинь Хунвэйдің 
Алғыс хаттарымен еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау та-
лаптарын жақсарту жөнінде шараларды жүзеге асыруды 
ұсынған жəне ҚЕҚОҚ бойынша олқылықтарға жол бермеген 
12 қызметкер марапатталды. 

26 маусым күні Құмкөл кенішінде еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау, өнеркəсіптік қауіпсіздік айлығы 
шеңберінде «ҚЕҚОҚ бойынша үздік цех» конкурсы болып 
өтті. Конкурстың өткізілуі қызғылықты оқиғаға айналды, 
онда əрбір цех қауіпсіздік талабы өндірістегі алғы кезектегі 
міндет екендігін дəлелдеуге тырысты. Іс-шараға 5 команда – 
Құмкөл к/ш МДАЦ, Құмкөл к/ш ГПЖЦ, Құмкөл к/ш МГӨЦ, 
ҚАМ к/ш ГПЖЦ ГШ, ҚАМ к/ш коллекторлық жүйелері 
қатысты. 

«Шумақты ұран» аталатын турда «Құмкөл к/ш МДАЦ» 
командасының девизі үздік болып танылды. «Ауамен ты-
ныс алу аппараты» практикалық турында ауамен тыныс алу 
аппаратын кию мен шешуді дұрыс əрі жылдам атқарудағы 
практикалық дағдылар пысықталды. Жақсы нəтижелермен 
айрықша көзге түскендер Нұрлан Мəмбетəлиев (ҚАМ к/ш 
коллекторлық жүйелері) пен Асхат Нұрпейісов (ҚАМ к/ш 
ГПЖЦ) болды. 

Өнеркəсіптік қауіпсіздік, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғау бойынша мəселелерді қамтыған «ФЛЭШ» теориялық  
турында «ҚАМ коллекторлық жүйесі», «ҚАМ ГПЖЦ» жəне 
«Құмкөл ГПЖЦ» командалары дараланды.

«Қауіпсіздік бойынша байланыс» турында командаларға 
жұмыстар жүргізу кезінде олқылықтарға жол берілген 
қауіпсіздік бойынша жол берілген олқылықтарды көбірек 
табу жүктелді. Барлық командалар тапсырманы тамаша 
орындап, бірдей ұпайлар жинады жəне білімдердің жоғары 
деңгейін танытты. 

«Жəрдемдес» туры шеңберінде əрбір командаға 
оқиғалар мен болуы ықтимал жарақаттанулар сипатталған 
практикалық тапсырма берілді. Бес турдың қорытындылары 
бойынша «ҚЕҚОҚ бойынша үздік цех» атағын «ҚАМ 
к/ш коллекторлық жүйелері» командасы иеленді, екінші 
орынға - «ҚАМ к/ш ГПЖЦ» командасы көтерілсе, үшінші 
орын «Құмкөл МГӨЦ» командасына бұйырды. Конкурстың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері дипломдармен жəне естелік 
жүлделермен марапатталды. 

Үстіміздегі жылдың 18-25 маусымы аралығында 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ компаниясы 
қызметкерлерінің балалары арасында «Еңбекті қорғау ба-
лалар көзімен» атты жеткіншектер салған суреттер кон-
курсы өткізілді. «Арай Санрайз» демалыс лагері базасын-
да суреттер көрмесі болып өтті, конкурс қорытындылары 
шығарылды жəне оның жеңімпаздары айқындалды.  Кон-
курс жеңімпаздары дипломдармен жəне жүлделермен мара-
патталды, ал қатысушыларға естелік сыйлықтар табыс етілді. 

Жүлделі орындардың бірін 8 жасар Айғаным Қуантхан 
иеленді. 

– Конкурс идеясы өте жақсы! – деп əңгімелейді оның 
əкесі, МГӨЦ операторы Р. Амантай. – Плакаттағы өз 
баласының жасаған еңбегін көріп, осыған орай ата-аналар 
еңбек қауіпсіздігінің талаптары жайлы ойланары анық. 
Өйткені оларды үйлерінде сүйікті бала-шағасы күтіп отыр 
ғой.         

«ПҚҚР» АҚ-ның жұртшылықпен байланыс бөлімі.

ЕҢБЕК  ҚАУІПСІЗДІГІ  ҰДАЙЫ  НАЗАРДА

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

Департаменті кəсіби кадр құрамын іріктеу үшін 2015 жылдың 15 
шілдесінде сағат 15-00 Ашық есік күнін өткізетінін хабарлайды.

Ниет білдірген түлектердің өтініштері мына мекен-жайда 
қыбылданады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті, 120008, Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы, 64 «г»; тел.: 8 (7242) 238775, факс 8 (7242) 
238775, 235171; электронды пошта мекен-жайы: obch@taxkzil.
mgd.kz, moralbaeva@taxkzil.mgd.kz.


