
23 ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ
ШІЛДЕ

БЕЙСЕНБІ

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz2015 жыл
№107 (18995)

БРИФИНГ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Айта кетейік, 2014 жылы Қызылорда облы-
сында мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
жал пы көлемі 39 мың шаршы метрді құрайтын 
467 пәтердің құрылысы салынып, 133,9 
шақырым инфрақұрылым желілері жүргізілді. 
Өткен жылы жал пы алғанда облыс бойынша 
300 мың шаршы метр ге жуық тұрғын үй берілді. 
Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 9 пайызға 
артық. Сонымен қа тар, «Қолжетімді баспа-
на» және «Жұмыспен қамтудың Жол картасы» 
бағдарламалары бойынша 38 мың шаршы мет-
рдей тұрғын үй салынған. Осылайша 2014 жылы 
900-ге жуық отбасы қоныс тойын тойлағанды. 
Биыл тұрғызылатын тұрғын үй былтырмен 
салыстырғанда үш есеге артқан. Яғни, 2400-дей 
отбасы баспаналы болады. Олай болса, жағымды 
жаңалығы бар облыстың тұрғын үй құрылыс 
саласында атқарылып жатқан жұмыстарға 
тоқталып өтейік.

Бүгінгі таңда Қызылорда қаласы қарқынды 
құрылыс алаңына айналып, мемлекеттік 
бағдар ламалар аясында және инвестиция тар-
ту арқылы қала бойынша тұрғын үй құрылысын 
арттыру бағытында бірқатар маңызды ша-
раларды қолға алып, қала тұрғындарының 
тұрғын үйге деген сұранысын қанағаттандыру 
мақсатындағы ауқымды жобалар жүзеге асу-
да. Атап айтқанда, «Өңірлерді дамыту - 2020» 
бағдарламасы шеңберінде 2015 жылы Ұлттық 
қор қаражаты есебінен 540 пәтерлік 11 тұрғын 
үйдің құрылысын аяқтау үшін (36 мың 100 шар-
шы метр) – 1 млрд 069 млн теңге бөлініп отыр. 
Бұл «Ипподром» ауданындағы 19 мың 722 шар-
шы метрлік 300 пәтерді құрайтын 6 несиелік 
тұрғын үй құрылысының және «Арай-2» 
мөлтек ауданындағы 16 мың 378 шаршы мет-
рге, 240 пәтерді құрайтын 5 несиелік тұрғын 
үй құрылысы үшін қаралған қаржы. Жалпы, 
2015 жылы Қызылорда қаласы бойынша тап-
сыру жоспарланған тұрғын үйлердің барлығы 
130 мың 200 шаршы метрлік 2 мың пәтерлі 40 
тұрғын үйді құрап отыр.

Аймағымызда көпқабатты тұрғын үйлер са-
луда жеке кәсіпкерлер де белсенділік танытуда. 
Мәселен, биыл жеке құрылыс компанияла ры өз 
қаражаттарына 22 мың шаршы метрді құ рай-
тын 202 пәтерлі 5 көпқабатты тұрғын үй құры-
лысын жүргізіп, пайдалануға беруді қолға алып 
отыр. Алдағы жылы «Өңірлерді дамытудың 
– 2020» бағдарламасы шеңберінде облыстың 

тұр ғын үй құрылысы мен оның инженерлік-
ком муникациялық инфрақұрылымын дамыту 
бағыты бойынша 6 млрд теңге қаражат бөлінетін 
бола ды. Оның ішінде республикалық бюджеттен 
ин женерлік-коммуникациялық инфрақұрылым 
желілерін дамытуға 847,5 млн теңге, арендалық 
тұрғын үйлер құрылысына 819,4 млн теңге, 
несиелік тұрғын үйлер құрылысына 2,3 млрд 
теңге қаржы қаралған. Сонымен қатар, Ұлттық 
қор есебінен несиелік үйлер мен «КИК» ИҰ» АҚ 
желісі (Қазақстан ипотекалық компаниясы) бой-
ынша салынатын тұрғын үйлердің инженерлік 
желілерінің құрылысына берілетін қаржы көлемі 
2 млрд теңгені құрайды. 

2015 жылға трансферттермен қоса есепте-
генде республикалық, облыстық бюджеттер-
ден және Ұлттық Қор есебінен барлығы 16,8 
млрд теңге қаржы бөлініп, ағымдағы жылы 47 
нысанның құрылысы жүргізілуде. Оның 41-і 
2014 жылы басталған құрылыс болса, алта-
уы жаңа құрылыс нысаны болып табылады. 
Сондай-ақ, осы жылдың соңына дейін 40 ны-
санды пайдалануға беру көзделсе, 7 нысанның 
құрылысы 2016 жылы аяқталады. Қазіргі 

таңда 5 нысан мемлекеттік қабылдау актісімен 
пайдалануға берілді. Жоспарланған нысандарда 
құрылыс жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. 
Сол секілді бөлінген қаржы мерзімінде, жоспарға 
сәйкес орындалуда. 

Биыл тұрғын үйлердің және инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымдардың 
құрылы сына 4,2 миллиард теңге қаржы 
қаралған. Қомақты қаржыға 44,4 мың шаршы 
метр болатын 660 пәтерлі 13 тұрғын үй салы-
нады. Сондай-ақ, 158,5 шақырым инженерлік 
желілердің құрылысын жүргізіп, пайдалануға 
берілді. Аталған баспананың 540-ы несиелік 
тұрғын үй болса, 120-сы кезекте тұрғандарға 
үлестірілмек.

Бұған қоса, «Қазақстан ипотекалық компания-
сы» Ипотекалық ұйымы» арқылы кезекте тұрған 
азаматтарға арналған жалға берілетін тұрғын 
үйлер құрылысын салуға Қызылорда қаласынан 
3 жер телімі берілді. Аталған жерге 68,6 мың 
шаршы метр құрайтын 1130 пәтерлі 21 тұрғын үй 
тұрғызылатын болады. Ал «Самұрық-Қазына» 
жылжымайтын мүлік қоры арқылы салынатын 
17,2 мың шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы 

қарқынды жүргізілуде. Шүкіров көшесінде 
210 пәтерлі 35 тұрғын үй тұрғызылады. Әрине, 
бүгінгі күні әлемдік қаржы дағдарысына бай-
ланысты әлеуметтік саладан басқаның бәрінде 
шығын көлемі біршама кемігені белгілі.  Осын-
дай кезеңде жоғарыда аталған жұмыстардың 
жүруіне, өңірде тұрғын үй құрылысының жан-
дануына аймақ басшылығының сіңірген мол 
қажыр-қайраты жатқаны түсінікті.

Жоғарыда сөз еткен салтанатты шараға қайта 
оралайық. Жаңа пәтерлер кілттерін Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек Көшербаев пен 
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев табыс-
тады. Қоныстой иелерін құттықтауында облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев:

 – 2015 жылы бүкіл әлемді шарпып отырған 
экономикалық дағдарысқа қарамастан, елімізде 
«Нұрлы Жол» мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында тұрғын үй құрылысы өз жалғасын та-
буда. Бұл бағдарлама халықтың, әсіресе, аз 
қамтылған және жас отбасылардың баспанаға 
деген сұранысын қамтамасыз етудің бірден-
бір жолы болып табылады. Бүгін, міне, жаңа 
пәтер иелері «Нұрлы Жол» бағдарламасының 
алғашқы жемісін көріп отыр. Қуаныштарыңыз 
құтты болсын! – деп өңір басшысы тұрғын 
үйлерді салуға ықпал еткен «Бәйтерек» холдингі 
мен «Қазақстан Ипотекалық Компаниясының» 
басшылығына алғыс білдірген-ді. «Бәйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингінің басқарма 
төрағасы Қуандық Бишімбаев та өз кезегінде 
пәтер иелеріне ізгі тілегін жеткізді. 

– Бүгін 300 пәтердің кілтін табыстап 
отырсақ, «Нұрлы Жол» бағдарламасы аясын-
да жыл соңына дейін тағы мыңдаған пәтер 
пайдалануға беріледі деп жоспарлап отыр-
мыз. Міне, қазір тағы жаңа тұрғын үйдің 
құрылысын бастамақпыз. Бұл – кезекте тұрған 
азаматтар жақын арада қоныс тойын тойлай-
ды деген сөз, – деген Қ.Бишімбаев әлеуметтік 
инфрақұрылым, тұрғын үй инфрақұрылымын 
нығайту, баспана мәселесі және оның қатардағы 
азаматтарымызға, әсіресе жастарымызға қол-
жетімділігін қамтамасыз етуге байланысты Ел-
басы талаптарын ерекше жауапкершілікпен 
және толық орындалуы Сыр елінде жоғары 
қарқынмен жүріп жатқанын атап өтті.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

СЫР ЕЛІНДЕГІ БАСПАНА ҚҰРЫЛЫСЫ

Баспана – адамдардың тұрмыс-тіршілігіндегі ең басты 
қажеттіліктердің бірі екені даусыз.   Иә, үйі жоқтың – күйі бол-
майтыны анық. Сондықтан да мемлекет тұрғын үй құрылысын 
басты назарда ұстайды. Бұл бағытта Қызылорда облысында біраз 
жұмыс атқарылып жатыр.

Айтары жоқ, баспанаға қол жеткізу үлкен қуа ныш. Жақында 
қызылордалықтардың үлкен бір тобының сондай қуанышқа ке-
нелген сәтіне куә болған едік. Қызылорда қаласының «Ипподром» 
шағын ауданында салтанатты іс-шара ұйымдастырылып, 300 
отбасыға жаңа пәтер кілт тері берілді. Қасиетті Рамазан айының 
басталуымен тұспа-тұс келген пәтер беру рәсімі ауқымды ме-
рекеге ұласқан болатын.  Қызылорданың «Ипподром» шағын 
ауданында 50 пәтерлі алты тұрғын үй пайдалануға тапсырыл-
ды, пәтерлердің жалпы саны – 300. Жалпы ауданы 19 722 шар-
шы метрді құ райды. Тұрғын үйдің құны – 1 775 млн теңге. Атал -
ған 300 пәтердің ішінен 225 пәтер «Халықтың барлық санаттары-
на арналған тұрғын үй» бағыты бо йынша үлестірілсе, қалған 75 

пәтер жергілікті ат қарушы органдарда ке-
зекте тұрғандарға  тиесілі. Бұл қуанышты 
сәттің жалғасына сәл кейін ораламыз...

БҰРЫН БОЛМАҒАН КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖЕТІП ОТЫР
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АУЫЛДАРҒА ГАЗ 
АЛДАҒЫ ЖЫЛЫ БАРАДЫ
Естеріңізде болса, облыс әкімдігі мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

арасында меморандум жасалып, соған сәйкес 23 млрд теңгеге 4 ау-
дан орталықтарына (Арал қаласы, Әйтеке би кенті, Шиелі кенті және 
Жаңақорған кенті) және Байқоңыр қаласына автоматтандырылған газ 
тарату стансаларының құрылысы мен кварталішілік газ құбырларының 
құрылысын салу келісілген болатын. Нақты кезеңде газ және газ-
бен жабдықтау нарығында өзіндік орны бар «ҚазТрансГаз» компа-
ниясы аталған өңірлерде құрылыс-монтаж жұмыстарын барынша 
қарқынды жүргізуде. Биылғы жылдың өзінде Арал қаласы мен Әйтеке 
би, Шиелі, Жаңақорған кенттері және Байқоңыр қаласы «Бейнеу-
Бозой» магистральды газ құбырына жалғанатын болады. Айта кетейік, 
аталған елді мекендерде 210 мыңнан астам тұрғын тұрады. Сондай-
ақ, алдағы 2016-2017 жылдары Сексеуіл, Жосалы, Қамыстыбас, 
Жалағаш және Тереңөзек кенттерін көгілдір отын желісіне қосу үшін 
4 АГРС құрылысына қажетті 10 млрд теңге бөлу туралы келісімге 
қол жеткізілді. Осы елді мекендерде 60 мыңнан астам халық тұрады. 
Биылғы жылы олардың жоба-сметалық құжаттарын дайындауға қаржы 
бөлінген.

Мәселен, аталған компанияның Арал ауданындағы өкілі 
Мұхтар Әнесовтің айтуынша, теңіз аттас қалада жүргізіліп жатқан 
автоматтандырылған газ тарату стансасы мен кварталішілік жоғарғы, 
орташа газ реттеуіш пункттерінің, газ таратушы шкафтарының 
құрылыстары өз мәресіне жетіп қалды. Сонымен қатар, осыдан біршама 
уақыт бұрын Арал қаласындағы жеке тұрғын үйлерді, кәсіпкерлік және 
тағы да басқа нысандарды газ желісіне қосу мақсатында өтініштер 
қабылдау басталды. Қазіргі таңда 40 тұрғын үйдің газ құбыры мен 
қондырғылары монтаждалды. Ал өтініш бергендердің саны 400-ден 
асыпты. Осылайша, бірінші кезекте облысымыздың барлық аудан 
орталықтары мен ірі елді мекендері газбен қамтамасыз етіледі.

Сонымен, аймақтағы өзге елді мекендерді газдандыру мәселесі 
алдағы 2 жылда толық шешіледі деп сеніммен айтуымызға бола-
ды. Айта кетейік, облыстағы барлық елді мекендердің 85 пайызы 
осы магистральдің бойында орналасқандықтан мәселе тез арада оң 
шешімін табады. Ал шалғайдағы ауылдарға сығымдалған газ тасымал-
данатын болады.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

ГАЗДАНДЫРУ

Қазіргі таңда облыс бойынша Қызылорда қаласының 92 
пайызы ілеспе газбен қамтамасыз етіліп отыр. Ал облыстың 
қалған аудан орталықтары мен қала маңындағы елді 
мекендерді газдандыру «Бейнеу-Бозой-Шымкент» маги-
стральды газ құбырының бойында қарастырылған бұрыптар 
(отвод) арқылы жүзеге асыру жоспарлануда. Облысты кешенді 
газдандырудың алғашқы кезеңі 2015-2017 жылдар аралығында 
21 елді мекенді газбен қамтамасыз ету межеленіп отыр. Бұл 
жұмыстар тиісті дәрежеде жүзеге асырылған жағдайда І кезеңде 
аймақ халқының 70 пайызын газбен қамтуға қол жеткізіледі.

БАЙҚОҢЫРДАН 
ҮШІНШІ ҚАЗАҚ 
ҒАРЫШҚА ҰШАДЫ

«Жер кіндігі» атанған Байқоңырдан 
біздің үшінші ғарышкеріміз заңғар көкке 
көтерілмекші. Аспан мен жер арасын 
жалғаған Байқоңырдан бұған дейін Тоқтар, 
Талғаттай қазақтың батыр ұлдары самғап 
еді. Енді міне, елім деген тағы бір ұлан Ай-
дын Айымбетов «Союз ТМА-18М» ғарыш 
кемесімен ұшуға әзірлігін бастап кетті. 

Естеріңізде болса, ғарышкерлерді даяр-
лау орталығының ведомствоаралық комиссия-
сы қазақстандық ғарышкер Айдын Айымбе-
товты британдық әнші Сара Брайтманның ор-
нына Халықаралық ғарыш стансасына ұшуға 
қатысушы ретінде бекіткен болатын. Ал жуырда 
оның екінші борт инженері ретінде ғарыш экспе-
дициясында ғылыми тәжірибелер жүргізетіндігі 
белгілі болды. 

«Союз ТМА-18М» ғарыш кемесінің Байқоңыр 
ғарыш айлағынан ұшуы 1 қыркүйекке жоспарла-
нып отыр. Айымбетовпен бір экипажда орбитаға 
ресейлік ғарышкер Сергей Волков пен еуропалық 
астронавт Андреас Могенсен ұшады. Экипаж 
мүшелері ашық кеңістікте тура 10 күн болады.

Айдын Айымбетов бұл сәтті аз уақыт күткен 
жоқ. Дайындығын шыңдауға 12 жыл жұмсады. 
Журналистерге берген сұхбатында «Ғарышқа 
өзіммен бірге елімнің туын және кенже қызымның 
ұсынған ойыншығын алып барамын”, - деді ол. 

«Ғарышкер Айдын Айымбетовтің 
халықаралық ғарыш станциясында ұшуына 
Қазақстан 20 миллион доллар жаратады. Бірақ, 
аталған сома «Роскосмосқа» әлі төленген жоқ. 
Зерттеуші-ғарышкерге төленетін ақша Ресей та-
рапынан Байқоңырға бөлінетін жалға алғаны үшін 
берілетін қаржыдан бөлінуі тиіс. Атап айтқанда, 
ресейлік тарап кепіл бере отырып, 2016 жылы 
«Байқоңыр» ғарыш айлағы үшін жыл сайынғы 
жалға беру төлемі есебінен өтемақыны пайда-
лануды ұсынды», - деп хабарлайды Қазғарыш 
агенттігі өкілдері.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ. 

Ауылдар мен шеткі елді мекендер-
ге тән ұрлықтың түрі – мал ұрлығы. 
Біреудің ақ адал малын қорасынан не 
жайылымнан айдап кететіндер мұнда 
жиірек кездеседі. Шиелі ауданы ішкі 
істер бөлімінің үстіміздегі жылдың 
алғашқы алты айлығындағы есебінде 
59 мал ұрлығы жасалып, жалпы 122 бас 
мал қолды болғандығы мәлім етілді. 
Бұл осы санаттағы ұрлықтың өткен 
жылғы осы уақытпен салыстырғанда 
103,4 пайызға өскендігін көрсетеді. 
Жасалған ұрлықтың әзірге 17-сі ғана 
ашылып, қалған 42-сі тексерілуде. На-
зар аударатын бір мәселе, 59 ұрлықтың 
22-сі мал иесінің қорасынан алын-
са, 37-сі жайылымнан әкетілген. Де-
мек, жайылымдағы қарау сыз жүрген 
төрт түлікті айдап кету ұрыларға тіптен 
қолайлы секілді. Бұл «қазан нан қақпақ 
кетсе, иттен ұят кетеді» дейтін қазақ 
тәмсіліне салсақ, ауылдық округтерде 
малды ұйымдасып бағу (пада, бақташы 
шы ғару, қадағалаушы қою) шаралары 
дұрыс ұйым дастырылмайды деген сөз. 
Ауыл әкімдерінің жекенің малына да 
жөндем көзқарас қалыптасыруы керек 
екендігі осыдан сезіледі. 

Шиелі аудандық ішкі істер бөлімінің 
бастығы, полиция подполковнигі Серік 
Тоқтыбаев мына жайтты назарымызға 
салды. Есепті мерзім аралығында жал-
пы тіркелген қылмыс саны 223-тен 413-

ке өскен. Мұның басты себебі, барлық 
түскен шағым, дабылдар тіркеліп оты-
рады деген сөз. Бұл жыл басынан бері 
енгізілген қолданыстағы заң талап-
тарына байланысты көрінеді. Мұның 
ішінде қағаберісте жасалатын телефон 
ұрлығы да жоғарыдағы көрсеткіштің 
өсуіне өз әсерін тигізеді екен. Деген-
де, полиция тарапынан жедел әрекет 
ету барысында 132 қылмыс ашы-
лып отыр. «Бұл бағыттағы жұмыстар 
жалғастырылуда»,- деді подполковник. 

Ұрылардың тағы бір жиі төңі рек-
тейтіні – пәтер тонау. Есепті мерзімде 26 
осындай қылмыс орын алған. Оның 7-і 
ашылса, 1-і екіжақты ымыраға келуіне 
сай тоқтатылған. Ал қалған 19-на ашу 
бағытында іс-шаралар жасалып жатқан 
көрінеді. 

Азаматтарымыздың рухани дағ-
дарысқа түсуі салдарынан, жан-жақты 
бақылаудың нашарлауы әсерінен 
қоғамдық орындарда – 45, көшеде – 
30, мас күйінде жасалған 29 қылмыс 
тіркеліпті. Мұны көп деп те, аз деп те 
айту қиын, оның әрқайсысының өзіндік 
ауыртпалығы бар. Сондықтан да жал-
пы қылмыс атаулымен күресу – жал-
пы қоғамдық міндет. Әрбір отбасын-
да, ұжымда, қатар-құрбылар арасында 
қоғамдық этиканы сақтау мәселесі сөз 
болғаны жөн. 

Қылмыстың жасалу фактісіне те-

реңірек зер салғанда қоғам мүшелерінің 
салғырттығы да оған мүмкіндік 
беретіндігі байқалады. Үй-жайын дұрыс 
қымтамау, мал-мүлкіне иесіздік таны-
ту және видеоқондырғылар қою арқылы 
сақтық шараларын күшейтуге неге екені 
белгісіз тұрғындардың көбі ықылассыз. 
Мәселен, ауданның бір тұрғыны 3,5 
млн теңгені жатын бөлмесіндегі шкаф 
үстіне ашық тастай салған көрінеді. 
Мұны қолының қышымасы бар ұры 
тиімді пайдаланып, соншама мол 
ақшаны алған да кеткен. Жайылымдағы 
қараусыз жайылған малдар да осын-
дай жолмен пиғылы бөтеннің жемі бо-
лады. Осындай кемшіліктер салда-
рынан түрлі қылмыстар орын алуда. 
Сондықтан әркімнің мал-мүлкіне сақ 
болуы, жариялылықтың артуы ұрының 
жолын кеседі. Осы бағытта аудандық 
ішкі істер бөлімі үгіт-насихат жұмысын 
жүйелі жүргізумен бірге, атқарушы 
органдарға тұрғындар көп жинала-
тын орындаға бейнебақылау камерала-
рын орнату туралы ұсыныспен шықты. 
Ол қолдау тапты. «Өңірлерді дамы-
ту» бағдарламасына сай бұған 16 млн. 
теңге қаржы қарастырылып отыр. Де-
генде, сақтансаң сақтаймын деген сөз әр 
тұрғынның есінде болуы тиіс.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
 Шиелі ауданы.

МАЛ ҰРЛЫҒЫ МАЗАНЫ АЛМАСЫН  ДЕСЕК...

Қазақстанның мәдени мұрасын бүкіл 
әлемге танытуға арналған «Мәңгілік мұра» 
жалпыұлттық мәдени дамыту жобасы іске 
қосылады, деп мәлімдеді кеше ҚР Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы ОКҚ 
брифингінде. 

«Мәңгілік мұра» атты жалпыұлттық мәдени дамыту 
жобасының қолға алынуы еліміздің тарихи-мәдени дамуы-
на серпін береді. Мұның алдында іске асырылған «Мәдени 
мұра» бағдарламасына қарағанда, бұл жоба Қазақстанның 
мәдени мұрасын әлемдік мұралар қорымен ықпалдастыруға 
бағытталған», - деді А.Мұхамедиұлы. 

Ол «Мәдени мұра» бағдарламасы еліміздің ішкі 

біртектілігінің дамуына үлес қосқан болса, «Мәңгілік мұра» 
жобасы Қазақстан өнері мен мәдени құндылықтарын әлемдік 
қауымдастыққа насихаттауға бағытталғанын айтып өтті. 

«Маңызды жобалардың бірі Қазақстанның электрон-
ды энциклопедиясының жасалуы болмақ. Бұл шынымен 
бірегей бағдарлама, бір сайтта Қазақстанның тарихы, мәдени 
мұрасы және болашақтағы даму жоспарлары туралы барлық 
дүниелерді табуға болады», - деп толықтырды министр. 
Сондай-ақ, халықаралық деңгейдегі ірі жобалардың бірі Ал-
матыда ЮНЕСКО-ның қолдауымен ашылатын Мәдениеттерді 
жақындастыру орталығы болатынын айтты.

ҚАЗАҚСТАНДА «МӘҢГІЛІК МҰРА»
МӘДЕНИ ДАМЫТУ ЖОБАСЫ ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

Қоғамдағы жағымсыз әрекеттің бірі – ұрлық. 
Адамдар арасындағы осы бір ерсі қылық кешегі 
тапшылық кездерінде тіптен өршіді. Ашыққаннан 
құныққан жаман демекші, ұрлықты ерсі сана-
майтындар қарапайым тұрғындарға қаншама ма-
териалдық шығын әкелумен бірге, моральдық та за-
лал келтіреді. Қаншама адамның уақытын алып, 
жұмысқа деген ынтасын төмендетеді. Яғни, қоғам 
үшін қауіпті кеселдің бірі екендігі рас. Ұрылар бірде 
құтылғанымен, түбінде тұтылып, басы дауға қалып 
та жатады. Ұрлық түбі қорлық қой. Одан сабақ 
алғандары да, бұрынғы әуендеріне қайта басатын-
дары да кезігеді.  Демек, ұрымен, ұрлықпен күресу 
құқық саласы қызметкерлерінің ғана міндеті емес, 
жалпы тұрғындардың сергек қарайтын, полиция 
өкілдеріне көмек беруге тиіс парыздарының бірі 
болуы керек, онсыз бұл күрестің оң нәтиже беруі 
екіталай. 



Бейсенбі, 23 шілде, 2015 жыл
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

КӘСІПКЕРЛІК

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ШАҺАР ШЫРАЙЫ

– Мәди Әділханұлы, «Қызметкер еңбек 
(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жа-
затайым оқиғалардан міндетті сақтандыру тура-
лы» Заңына өзгертулер енгізу қажеттілігі неден ту-
ындады? 

– Негізгі  проблемалар – бұл сақтандыру компа-
нияларына жүктелген тәуекелдердің сәйкессіздігі мен 
жұмыс берушінің өндірісте орын алған сақтандыру 
оқиғасы үшін жауапкершілігінің жоқтығы. Бұл проб
лемалар, ең алдымен, Қазақстанның көптеген ірі ком-
панияларында түрлі кәсіби ауруларға шалдыға оты 
рып еңбек етуді жалғастыра берген және өздерінің 
науқастары бойынша ешқайда тіркелмеген тұлғалар 
санының көптеп жиналғандығына байланысты туын
дады.  Себебі мүгедектігіне байланысты берілетін 
төлемдер еңбекақы мөлшерінен артық болмаған. 
Сәйкесінше, ескерусіз қалған. Заң күшіне енгенде 
осындай барлық тұлғалар өздерінің науқастары бойын-
ша тіркеліп,  еңбекақыларының мөлшерінен біршама 
артық сомадағы төлемдер ала бастады. Ай сайын үш 
қаржы көзінен (өмірді сақтандыру компания  ларынан, 
мемлекеттік бюджеттен және мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорынан) берілетін төлемдер мөлшері 
кейде жоғалған еңбекақының 250% құрайтын 
мөлшерде болды. 

– Бүгінгі таңда Сіздің компания ЖОМС бойын-
ша нарықтың басым үлесіне ие екендігі мәлім. Заңға 

енгізілген түзетулерге байланысты алдағы уақытта 
өзгерістер күтесіздер ме? 

– Иә, біз еліміз бойынша үш жыл бойы 
сақтандырудың осы түрі бойынша бірінші орында 
келеміз. Сонымен қатар, біз сақтандыру резервтері, 
активтер, дербес капитал және сақтандыру төлемдері 
сияқты көрсеткіштер бойынша да көш бастап келеміз. 
Осыған байланысты, бізге еліміздің мыңдаған ірі, 
шағын және орташа кәсіпорындары сенім білдірді. 
Тек қана ЖОМС туралы Заңның түзетілуіне бай-
ланысты өзгерістер болмайды деп болжаймыз, 
бірақ бәсекелестіктің артатындығы сөзсіз, ал бұл 
экономиканың нарықтың кез келген саласына тән 
заңды құбылыс.

– Заңға сақтандырушы мен жұмыс берушінің 
арасындағы ортақ жауапкершілікті қолға алуға 
қатысты да өзгертулер енгізілді. Ол қалай бөлінді?

– Күшіне енген ЖОМС туралы заңға сәйкес,  
еңбекке қабілеттілігінен жұмыскердің айырылуы, 
оның жеңіл  болғандағы, залалды өтеу жауапкершілігі 
жұмыс берушіге де жүктелді (мүгедектік 
тағайындалмаған болса).  Мәселен, жұмыскер еңбекке 
қабілеттілігінен 0ден 29%ға дейін айырылған 
жағдайда залалды оның жұмыс берушісі өтейтін бо-
лады.  Бұл шара жұмыс берушінің зардап шеккен 
жұмыскерлердің оңалуына, мүдделілігін  арттыруға 
және кәсіпорындардағы еңбек жағдайлары мен 

қауіпсіздік техникасын жақсартудың алғышарттарын 
анықтауға бағытталған.  

Өз кезегінде сақтандырушы, жұмыскер еңбекке 
қабілеттілігінен 30дан 100%ға дейін айырылған 
жағдайда немесе жұмыскер қайтыс болған жағдайда 
орын алған залалды өтейді. Демек, айтарлықтай 
шығынды өтеу жауапкершілігі сақтандыру компания
сында қалады.

–  Табыстың жоғалуы бойынша берілетін 
сақтандыру төлемдерінің көлемі қандай да бір 
өзгерістерге ұшырады ма?

–  Сақтандыру төлемдерін оңтайландыру мақса
тын да ЖОМС туралы Заңға енгізілген өзгертулердің 
біріне сай өтелуі тиіс. Есепке алынатын орташа айлық 
еңбекақының мөлшерінің ЖОМС шарты жа сал  ған 
күні бекітілген еңбек ақының минималды мөл ше
рінің 10 еселенген мөлшерінен артық болмауы тиіс. 
Со нымен қатар, сақтандыру төлемі Мемлекеттік әлеу
меттік сақтандыру қорынан берілген әлеуметтік тө
лем шегерілгеннен кейін берілетін болады. Бұл  жұ
мыс керлердің жылдам оңалуына мүдделілікті артты-
рады. 

Сақтандыру төлемінің көлемін анықтау барысын-
да жұмыскердің де кінәсі ескерілетін болады, егер 
жұмыскер тарапынан еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасының өзінің денсаулығына нұқсан келтіретін 
ережелерін өрескел бұзған болса. Бұл норма 
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі талаптарының 
бұзылмауына мүдделілігін арттырады және сол 
арқылы өндірістегі жазатайым оқиғалар санының аза-
юына ықпал ететін болады. 

–  Сақтандырудың осы түрінің құнын анықтауда 
қандай өзгерістер орын алды? 

– Енді Заңда кәсіби тәуекелдердің әрбір сы-
ныбы бойынша жұмыскерлердің барлық санатта-
ры үшін бірыңғай тарифті қолдану қарастырылған.  
Сақтандыру сомасын анықтау үшін еңбекақының 
жылдық қорын кәсіпорын қызметінің түріне байла-
нысты кәсіби қауіптің сыныбына сай тарифке көбейту 
керек. Дегенмен, сақтандыру сыйлықақысын есептеу 
барысында ескерілуі тиіс жағдайлар да бар…

–  Мысалы, қандай жағдай? 
– Біріншіден, жылдық еңбекке ақы төлеу қорын 

айқындаған кезде әрбір қызметкердің тиісті қаржы 
жылына арналған республикалық бюджет туралы 
Заңда белгіленген жалақының 10 еселенген ең төмен 
мөлшерінен аспайтын, 12 көбейтілген ай сайынғы 
кірісі қабылданады. Екіншіден, қызметкерді жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын 
жасасқан күннің алдындағы соңғы бес жылдың ішінде 
зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық саны 
мен қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру шартын жасасқан күні сақтанушы 
қызметкерлерінің тиісті жалпы саны негізінде 
айқындалатын түзету коэффициенті енгізілген.  
Осылайша,  есептеулер нәтижесінде анықталған 
сақтандыру сыйлықақысының мөлшері тиісті 
түзету коэффициентіне көбейтіледі. Үшіншіден, 
сақтандыру сыйлықақысының минималды мөлшері 

анықталған. Егер сақтандыру сыйлықақысы Заңда 
бекітілген тарифтерді қолдана отырып есептелген-
де  1 АЕА мөлшерінен кем болса, онда сақтандыру 
сыйлықақысы 1 АЕА мөлшеріне дейін жуықталады. 

– Егер кәсіпорын қызметтің бірнеше түрімен 
айналысатын болса, сақтандыру шартының құнын 
қалай анықтау керек?

– Кәсіпорын экономикалық қызметтің бірнеше 
түрімен айналысатын жағдайда, ол кәсіби тәуекелдің 
негізгі қызметінің түріне сай келетін сыныбы-
на жатқызылады. Өндірістің жалпы көлемінде 
экономикалық қызметтердің бірнеше түрі тең 
бөлінген болса, кәсіпорын кәсіби тәуекелдің басым 
бөлігіне сай келетін экономикалық қызмет қатарына 
жатқызылады. Егер кәсіпорында кәсіпорыннан 
өзге қызметтер атқаратын филиалдар болса,  ол 
экономикалық қызметтің кәсіби тәуекелінің санаты 
сай келетін түріне жатқызылады.  

Филиалдардың олар айналысатын экономикалық 
қызмет түрінің растамасына ие болуы керек.

– Егер жұмыс берушінің штатында бір ғана 
қызметкер болса, оны сақтандыру қажет пе?

Әрине, себебі, сақтандырудың бұл түрі 
мемлекеттік мекемелерден басқа барлық кәсіпорындар 
үшін міндетті болып табылады.  

ҚР міндетті сақтандыру туралы Заңына сай 
міндетті сақтандыру шартын жасауға жауапты тұлға 
шарт жасаудан бас тартатын болса

• жеке тұлғаларға 20 АЕК көлемінде, 
• лауазымды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке 

нотариустарға, жеке сот орындаушыларына –100 АЕК 
көлемінде, 

• шағын және орта бизнес субъектісі болып табы-
латын заңды тұлғаларға – 400 АЕК көлемінде, 

• ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын 
заңды тұлғаларға – 1000 АЕК көлемінде айыппұл са-
лынады.

ЖҰМЫСКЕРДІ МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЗАҢЫНА ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ?
Ағымдағы жылдың 10  мамырынан бастап Қазақстан Республикасының «Қызметкер еңбек 

(қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 
Заңына (ЖОМС туралы Заңға) енгізілген өзгертулер күшіне енді. Енгізілген өзгертулердің басты 
мақсаты – сақтандыру төлемдерін беру жүйесінің тұрақтылығын және қаржылық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету, жұмыскерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіру бо-
лып табылады.  Бүгінгі таңда нарықтың 38% астам үлесіне ие және сақтандыру қызметтерінің 
осы сегменті бойынша бірінші орындағы «НОМАД LIFE» өмірді сақтандыру Компаниясының 
өкілі ЖОМС заңының өзгертілген негізгі тармақтарына түсініктеме береді. Сұрақтарға «НОМАД 
LIFE» ӨСК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Шалғымбаев Мәди Әділханұлы жауап береді.

Жуырда Жанқожа батыр ау-
ылында қуанышты оқиға орын 
алды. Бұл күні әулие әрі ба-
тыр бабамыздың ұрпақтары 
көптен күткен армандарына 
қол жеткізді. Бұлай деуіміздің 
мәнісі бар. 

Бұрынғы балабақша ескі әрі 
тұрғын үйге бейімделген нысанға 
орналасқан еді. Шағын да жатаған 
бөлмелер талапқа сай келмейтін.  
Тәрбиешілер қауымы көптеген 
қиындықты бастан кешірді. 
Оңтайландыру тұсында жұмысы 
баяулаған сәт те жолықты. Алайда, 
ұжымды отыз жылға жуық басқарған 
Рыскүл Ерішова балабақшаны 
сенімді басқаруға алып, тарап кету-
ден сақтап қалды. Енді барша түйін 
тарқатылды. «Балапан» бағдарламасы 
аясында Қарадөңнің қырқасынан  
мінсіз салынған балабақша ғимараты 
ел игілігіне берілді. Құрылысты 
Әбдімәлік Өтеулі басшылық жа-
сайтын «Намыс құрылыс» ЖШС 
мезгілінде тапсырыпты. Осынау жел 
сөзді ұнатпайтын, ісіне тыңғылықты 
Өтеулінің ауыл   балабақшасына 1 
млн теңгенің көлемінде демеушілік 
жасағанын естігенде алғысымызды 
жаудырдық.

Әбдімәлік есімінің тура мағы
насы Жаратқанның құлы дегенді 

аңғартады. Яғни, тура жолдан таймай-
тын, имандылықты ту көтерген адам. 
Біздің кейіпкеріміздің бітімболмысы 
дәл соған тығыз үндеседі. Кіммен 
тілдессеңіз де Әбдімәліктің кішіпейіл 
дағдысын, уәдесіне беріктігін сүйсіне 
жеткізеді. Тұлпар тегіне тартады. 
Әбдімәліктің әкесі Сәдуақас, ана-

сы Күнзира қарапайым ғұмыр кеш-
кен, қанағатшыл жандар еді. Жар-
ты ғасырға таяу теміржол бойында 
еңбек еткен Сәдуақас көкеміз орта-
сына аса қадірлі атанса, анамыз бар 
ғұмырын отбасына бағыштаған қазақ 
әйелінің шынайы келбетіндей тұғын. 
Ендеше әкеананың асыл қасиеттері 
перзенттерінің бойына дарыса 
таңдануға болмас.

Танысжақындары Мәлік атап кет-
кен директордың ұжымы көптен бері 
құрылыс салумен, күрделі жөндеу 
жұмыстарымен айналысады. «Намыс 
құрылыс» ЖШС өндірістік базасы, 
әкімшілік ғимараты, ағаш өңдеу және 
пластикалық терезе жасау цехы бар  
мекеме. Сондайақ серіктестіктің кіші 
бетон  цехында құрылысқа қажетті 
темірбетон бұйымдары әзірленеді. 
Өзіңіз ойлап көріңізші. Серіктестік 
аумағында құрылысқа керекті озық 
үлгідегі есіктерезе, бетон қаламшалар 
жасалып, алуан өлшемдегі тақтайлар 
тілініп, өңделуі үлкен жетістік екені 
айдан анық. Оған қоса тиімді тәсіл, 
қомақты табыс көзі. Нәтижесінде  
«Намыс құрылыста» көптеген адам 
тұрақты жұмыспен қамтылып, отба-
сын асырап жүр.

Серіктестіктің  құрылғанына  
он бес жылға қадам басты. Осы 
аралықтағы тындырған тірліктері 
тым толымды. Мәселен,  «Қазақстан 
темір жолы» АҚның Күрделі 

құрылыс орталық басқармасымен ете-
не байланысып ХромтауАлтынсарин 
теміржол телімін салуға қатысты. 
Негізгі теміржол нысандарын 
күрделі жөндеуден өткізді. Басқа да 
көптеген құрылыс нысандарында өз 
қолтаңбаларын қалдырды.

Бір сәт серіктестік басшысының 

өмірдерегіне тоқталсақ. Көп балалы 
отбасында дүниеге келген Әбдімәлік 
Өтеулі кенттегі №421 (қазіргі 
№204) мектептің түлегі. Кезінде 
Елбасымыз білім алған Теміртау 
қаласындағы Қарағанды метал-
лургия комбинатының жанындағы 
жоғары техникалық оқу орнын үздік 
бітіріп, жолдамамен Хромтаудағы 
құрылыс басқармасында құрылыс 
шебері болып жұмыс істейді. Хром 
өндіретін «Молодежный», «Мир-
ный» шахталарын салуға белсене 
қатысады.  Пісенттілігімен танылған 

жігерлі жас кейін сол қаладағы кен
байыту цехында жауапты қызметке 
жоғарылатылады.

Әбдімәліктің абыройлы асуы  
мұнан соң туған өлкесінде жалғасты. 
Жаңадан құрылған №716 Құрылыс
монтаж пойызына шебер ретінде 
қабылданып, мекеме басшысы лауа-
зымына дейін көтерілді. Осы кезеңде 
арғы шеті Шалқар, берісі Төретам 
аралығында көппәтерлі тұрғын үйлер, 
мектеп, балабақша, теміржол ем-
ханасы, ауруханасы  салынып, іске 
қосылады. Поселкелік кеңеске де-

путат болып сайланып, Жаңақазалы 
поселкелік атқару комитеті 
төрағасының орынбасары қызметін 
де атқарды. 

Бүгінгі таңда Әбдімәлік 
басқаратын «Намыс құрылыс» 
ЖШС ауданда өткізілетін  шаралар-
дан ешқашан тартынған емес. Хал
қадірінше демеушілік көрсетуге ты-
рысады. Жолың болсын, жомарт 
жүректі жайсаң жан.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

СӘУЛЕТ ӨРГЕН 
СЕРІКТЕСТІК

– Ерлан Құлахметұлы, қазіргі таңда қала 
тазалығымен айналысып жүрген неше меке-
ме бар? Олардың техникалық мүмкіндіктері 
қандай?

– Бүгінде қаланың тазалық жұмыстарын 
толықтай «Қызылорда тазалығы» ЖШС жүзеге 
асыруда. Серіктестікте 320 қызметкер, 130
дан астам техника жұмыс жасап, тұрғындарға 
тұрақты қызмет көрсетуде. Бірақ әлі де бол-
са, тазалық жұмыстарымен айналысатын 
мекемелердің материалдықтехникалық база-
сын нығайту жалғастырылып жатыр. Бұл рет-
те, қалалық бюджеттен 130,4 млн. теңге бөлініп, 
арнайы техникалар және   шаңсорғыштар алын-
ды.  Аталған мекеме 6 қосалқы, яғни «Тұрғын үй 
Қызылорда», «Ақсырым», «Рустем21», «Қайсар 
Қызылорда», «Ақмешіт Сарқырама» ЖШСлары 
мен «Көшеков» ЖК мердігер мекемелерімен 
жұмыс жасайды.

Тазалық мәселесіне келгенде оларға ғана 
қарап отырған жоқпыз. Қосымша тазалық 
айлығын өткізіп, сенбіліктер жасап жатырмыз. 
Бүгінгі күнге дейін 14 сенбілік ұйымдастырылып, 
оған шамамен 3540 мыңға жуық адам 
қатыстырылды. Сенбілікке қатысушылар қала 
көшелеріндегі ағаштарды әктеп, арық жүйелері, 
жаяу жүргіншілер жолдары мен мекемелер 
аумағын тазартуға үлестерін қосты. Жалпы 
атқарылған жұмыстардың нәтижесінде қазірдің 
өзінде қаладан көлемі 100 мың 343,5 текше метр 
қоқыс шығарылды.

– Ал қаланың санитарлық жағдайын 
жақсартуға қанша қаржы қаралады? Ол 
қаржылардың нәтижесі қандай? Сенбіліктерден 
өзге, ауыз толтырып айтар нәтиже бар ма?

– Таза қаланы қалыптастыру үшін биыл 600 млн 
теңгеге жуық қаржы қаралды. Атқарылып жатқан 
жұмыстардың нәтижесі ауқымды, күнделікті 
600650 текше метр қоқыс шығарылуда. Жылдан 
жылға полигонға апарылатын қоқыстар көлемі ар-
туда. Қаланың санитарлық тазалығын қамтамасыз 
ету мақсатында қала аумағы 20 секторға бөлініп, 
тазалық жұмыстары толықтай жүргізілуде. Бүгінгі 
күнде қалада «Тазалық сақшылары» мобильді 
тобы тұрақты түрде жұмыс жүргізуде. Топ 
құрамына қалалық тұтынушылардың құқығын 
қорғау, ішкі істер басқармасынан және біздің 
инспекциядан, қалалық кәсіпкерлік, өнеркәсіп 
және туризм бөлімінен қызметкерлер, бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері енгізілген. Атал-
мыш топ күн сайын рейдке шығып түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде. Нәтиже болмаған нысан-
дарда тиісті хаттамалар толтырылып, айыппұлдар 
салынуда. Бүгінгі күнге дейін осындай 96 хаттама 
толтырылып, айыппұлдар салынды. 

– Сөз барысында қоқыс полигонына жет
кізілетін керексіз қалдықтар саны артып отыр
ғандығын айтып өттіңіз. Полигонның қазіргі 
ахуалы қандай деңгейде? Жалпы талаптарға сай 
ма?

– Қызылорда қаласындағы тұрмыстық 
қатты қалдықтарды жинайтын полигон қаладан 
20 шақырым қашықтықта, яғни, Белкөл кенті 
тұсында орналасқан. Жалпы жер көлемі  20 
гектар. Қазіргі уақытта тұрмыстық қатты 
қалдықтарды полигонда сорттайтын және жа-
райтын қалдықтарды қайта өңдейтін, залалсыз-
дандыру шараларымен айналысатын 40 адам бар.  
Қалалық ТҚҚ полигоны бақылау өткізу пунктінің 
ғимаратымен, көлікпен жеткізілген қалдық 
көлемін өлшейтін таразы және электр жүйесімен 
қамтылған. Су ұңғымасы да бар. Бір сөзбен 
айтқанда, ортақ талаптарға сай келеді. Дегенмен 
де, қосымша тұрмыстық қатты қалдықтарды жи-
нау және өңдеу полигонын салу жопарда бар. 
Аталмыш жобаны жүзеге асыруға Қызылорда 
қаласы аумағынан көлемі 20 гектар жер телімі 
бөлінді. Бүгінгі таңда, жобаның экологиялық 

қорытындысын алу мақсатында тиісті құжаттар 
рәсімделуде. Жұмыстар аяқталғаннан кейін 
«Байқоңыр» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация-
сы акционерлік қоғамымен бірлесе отырып, тиісті 
жұмыстар жүргізілетін болады.

–  Өзіңіз айтып отырғандай, қалада қажетсіз 
қалдықтарды қабылдайтын орын бар.  Тіпті 
бірнеше мекеме бұл бағытта жұмыла жұмыс 
атқаруда. Алайда, әлі де болса, үйлердің арасы-
нан шағын қоқыс үйінділерін байқап қаламыз. 
Мысалы: ӘлФараби мөлтек ауданында бірнеше 
көшенің қиылысында қоқыс үйіліп қалған.  Бұл, 
әсіресе, жаз мезгілінде балалардың денсаулығына 
қауіпті. Олардың пайда болуы жүйелі жұмыстың 
жоқтығы ма, әлде тұрғындардың тікелей өзімен 
байланысты ма? 

–  Айтып отырғаныңыз, «егесіз қоқыс» деп 
аталады. Бұрынғы уақытта қала аумағында ірі 
көлемдегі егесіз қоқыстар көп болатын. Дегенмен, 
қазіргі таңда, тұрғындар тарапынан қоқыстарды 
бейберекет шығарып тастау айтарлықтай азай-
ып келеді. Әрине, бұл кемшіліктерді бір күнде 
ретке келтіру мүмкін емес. Жауапты мекеме та-
рапынан бұл бағытта күнделікті тиісті жұмыстар 
жүргізілуде. Мәселен, осындай орындарды 
анықтаған кезде шұғыл шаралар қабылданып 
тазалық жұмыстарымен айналысатын мекеме 
ретке келтіріп кетеді. Бір өкініштісі, көп ұзамай 
қайтадан баяғы қалпына түседі. Қатаң шаралар да 
қабылдап жатырмыз, арнайы рейд жұмыстары ба-
рысында да ескертулер беріліп жатады. Барлығына 
бірдей топырақ шашудан аулақпыз әрине, бірақ, 
жасыратыны жоқ, бұл кемшіліктер толық жойы-
луы үшін бірінші кезекте тұрғындардың өздері са-
налы түрде атсалысуы қажет деп санаймын. 

– Бұл ретте көптің назарын өзіне аударып 
тұрған «Сарқырама» каналының бүгінгі жайын 
айтып өтпеу мүмкін емес шығар. Суының мөлдір 
таза, ішінің қоқыссыз жатқанын көру – арман. 
Негізінен оның санитарлық жағдайына кім жа-
уапты?

– Сарқырама каналы дариядан келетін болған 
соң суы мөлдір бола алмайды. Канал қаланың 
меншігінде, оны күтіпұстау жұмыстары ар-
найы өткізілген мемлекеттік сатып алу конкур-
сы арқылы анықталады. Дегенмен, бүгінде бұл 
жұмыстармен «Қызылорда Тазалығы» ЖШС 
және бірқатар мекемелер арқылы қоғамдық бас
тама негізінде канал ішінің тазалығы күнделікті 
бақылауда.

– Тазалыққа қатысты кемшін тұстарды ай-
тып отырмыз. Дегенмен, әр саланың өз ауырт
палығы бар. Тазалықшылар да жазда күнге қақ
талып, қыста аязға тоңып далада жүреді. Жал-
пы тазалықпен айналысатын мекемелер біз біле 
бермейтін қандай қиындықтарға тап болады?  

–  Жалпы қала тазалығы тек жауапты 
бір мекеменің жұмысы емес, кез келген қала 
тұрғынына ортақ іс деп білуіміз керек. Оныңыз 
рас, күнделікті жұмыс барысында «Қызылорда 
Тазалығы» ЖШС да біршама қиындықтарға тап 
болып жатады. Атап айтқанда, өзіңіз айтқандай, 
белгіленбеген жерге қоқыс тастау және ар-
найы жәшіктерді орнатуға құлықсыздық таны-
ту, қоғамдық орындарды ластау секілді жай-
сыз жағдайлар жиі орын алады. Әсіресе, қазіргі 
жаз маусымы кезінде тұрмыстық қалдықтармен 
қоса, құрылыс заттарын бейберекет төгіп тастау, 
құрылыс қалдықтарын көше жиегіне ретсіз үйіп 
қою секілді фактілер көп. Сондықтан да, әрбір 
қала тұрғыны, әсіресе, жеке секторларда тұратын 
тұрғындар аталған мекемемен келісімшартқа от-
ырса, мұндай жағдайлар барынша азайып, мекеме 
жұмысы да біршама жеңілденер еді. 

–  Әңгімеңізге рахмет. 

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА.

ТАЗА ҚАЛАНЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ҚАДАМДАРЫ

Жыл басында бірқатар заңдарға өзгерістер енгізілді.  Соның негізінде темекі тұқылын 
тас тайтын азаматтарға айыппұл еселеніп, 19800 теңгеге жеткен. Шенеуніктер бұл 
өзгерістерді қала тазалығын қалыптастыру мақсатында жасалғандығын айтады. Алайда, 
одан секем алып жатқандар аз. Себебі былтыр 700 адам шылымның қалдығын бей-берекет 
тастағаны үшін айыппұл арқаласа, биылғы жылдың алты айында олардың саны 800-
ге жуықтап қалыпты. Облыстық соттың бұл статистикасынан кейін қаланың тазалығы, 
атқарылып жатқан жұмыстың жай-жапсарын білмек болдық. Осылайша, сан сауалдың 
жауабын қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімінің басшысы Ерлан Бердібаев мырзадан алған едік.

ҚР Президентінің Байқоңыр кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының мәжіліс 
залында «Қорқыт елі – Қармақшы» жастар қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен «Ассамблея –  татулықтың 
негізі» тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті. 

АССАМБЛЕЯ –
ТАТУЛЫҚ НЕГІЗІ
Облыстық ішкі саясат басқармасының мемлекеттік тапсы-

рысы аясында ұйымдастырылған бұл шара Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына арналды. Шараға әр ауданның 
және Байқоңыр қаласының жастары қатысты.

Шараның мақсаты Қазақстан халқы Ассамблеясының жас
тар арасындағы рөлін арттыру, халықтар бірлігін наси  хаттау, 
Қызылорда облысы мен Байқоңыр қаласы жастарының арасындағы 
байланысты нығайту, жастардың шығармашылық қабілетінің арту-
ына ықпал ету және олардың бос уақытын тиімді өткізу болып та-
былады. 

Дөңгелек үстел басында ҚР Президентінің Байқоңыр 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасының бөлім басшысы Е.Жұмағазиев, «Қазақ тілі» 
қоғамы қоғамдық бірлестігінің төрағасы С.Шағатаев, №6 
М.Әуезов атындағы қазақ орта мектебінің мұғалімі Н.Алденова 
секілді аға буын өкілдері Ассамблеяның қоғамдағы маңызын, 
оның мақсаты мен мемлекеттің дамуындағы рөлі жөнінде кеңінен 
әңгімеледі. Өз кезегінде шараға қатысушы жастар да тақырыпқа 
қатысты пікірлерін ортаға салса, «Қорқыт елі – Қармақшы» жа-
стар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Б.Ильясов қатарластарын 
татулыққа, бірлікке, отансүйгіштікке шақырды.

 
Барлыбек БАТЫР.

Шараға ХҚКО қызметкерлері, 
Зейнетақы төлеу орталығы мамандары, 
“Ұлттық ақпараттық технологиялар” АҚ 
мен Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші
қон комитетінің қызметкерлері қатысты. 
Жиын барысында барлық ұжымның 
әріптестік байланыс орната отырып, 
халыққа сапалы қызмет көрсету мәселесі 
сөз болды. Шараны Қызылорда қалалық 
мұрағатының директоры Ж.Байғараева 
ашып, мамандар аталмыш тақырыптағы өз 
ойларын ортаға салды. 

Қызылорда қалалық мұрағатының бас
ты қызметі – азаматтардың әлеуметтік
құқықтық негіздегі сұраныстарын орын-
дау болып табылады. Сондайақ,  мұрағат 
құжаттары электронды цифрлық форматқа 
көшірілуде. Оның тиімділігі қоғам үшін 
арта бермек. Мұнда көбіне зейнеткерлікке 
құжат дайындап жүрген азаматтар мен 
белгілі оқу орнында оқығаны тура-
лы мәлімет алғысы келгендер, түпнұсқа 
құжаттарын жоғалтқан немесе құжатқа мөр 
дұрыс басылмай қалған жағдайда жүгінеді. 
Сұраныстар бір терезе қағидасы бойынша 
2009 жылдың 1 шілдесінен бастап ХҚКО 

арқылы жүргізіледі. Сұраныстар соны-
мен қатар “Электронды үкімет” веб пор-
талы арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін 
қызмет алушы электронды цифрлық 
қолтаңба алуы қажет. Электронды портал 
арқылы келген сұраныстарға жауап элек-
тронды немесе қағаз түрінде жіберіледі. 
Дегенмен, бұл қызмет түрін алушылардың 
саны күн сайын арта түсуде. ХҚКОдан 
“Электронды портал” арқылы келіп түскен 
сұраныстарды мұрағат қызметкерлері 
уақытында әрі сапалы орындауда.   

2015 жылдың  I жартыжылдығына 
дейін Қызылорда қалалық мұрағатына 
азаматтардың әлеуметтікқұқықтық 
сипатындағы 1561 сұранысы тіркел
ген. Сондайақ, оның 1142сіне қана
ғаттандырарлық жауап қайтарылған. Бұл 
орайда басқосуға қатысқан мекемелердің 
бірлесіп шешер мәселелері көп. Осындай 
ортақ проблеманы шешу арқылы халыққа 
көрсетілетін қызметті жақсарта түсуге бо-
лады. Дөңгелек үстелдің ортақ пікірі де 
осылай болды. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ —
ХАЛЫҚ ҚАЛАУЫ

Жаңа ақпараттық технологиялардың қарыштап дамуы мемлекеттік 
құжаттардың барлық саласына енуде. Осыған орай Қызылорда қалалық 
мұрағатының мәжіліс залында “Мемлекеттік қызмет көрсету” тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті.
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ШЕШІМ 3
Бейсенбі, 23 шiлде, 2015 жыл

ЖОБА 
Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы 

дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын субсидиялау 

туралы
«Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 

8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына жəне «Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылығы 
дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын 
субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 
сəуірдегі №4-4/306 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11451 нөмірімен 
тіркелген) сəйкес Қызылорда облысының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сəйкес субсидияланатын гербицид түрлері жəне гербицидтерді 
жеткізушілерден сатып алынған гербицидтердің1 килограмына (литріне) арналған субсидия нормалары белгіленсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген 
тəртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы əкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа 
жүктелсін.

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

Қызылорда облысының əкімі                                                                   Қ.КӨШЕРБАЕВ.

КЕЛІСІЛДІ 
Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі
_____________А. Мамытбеков 
2015 жылғы «__» __________

Қызылорда облысы əкімдігінің
2015 жылғы «___ » ________  №___ қаулысына

қосымша
Субсидияланатын гербицид түрлері жəне гербицидтерді жеткізушілерден 

сатып алынған гербицидтердің 1 килограмына (литріне) арналған субсидия 
нормалары

Қысқартылған сөздердің толық жазылуы:
г/кг – грамм/килограмм;                                            г/л – грамм/литр;
кг (л) – килограмм (литр);                                         э.к.- эмульсия концентраты;     
м.ш. - майлы шашырама;                                           с.е.к.-суда еритін концентрат; 
с.д.т.- сулы дисперленген түйіршіктер;                   с.к.- сулы концентрат; 
с.е.- сулы ерітінді;                                                      с.к. - суспензиялы концентрат;
с.м.э.- сулы - майлы эмульсия;                                 ы. ұ. – ылғалданатын ұнтақ.

№ Субсидияланатын
гербицидтердің түрлері

Өлшем 
бірлігі

Бір өлшем бірлігінің
құнын арзандату  

пайызы

Бір бірлікке 
арналған субсидия 

нормасы, 
теңге

1 Клиник, 36%, с.е.
(глифосат, 360 г/л) кг (л) 49,9 727

2
Ураган Форте, 500, с.е.
(калий тұз түріндегі глифосат, 
500 г/л)

кг (л) 49,9 1097

3 Торнадо, 500 с.е.
 (глифосат, 500 г/л) кг (л) 49,9 948

4 Барс Супер, 10% э.к.
(феноксапроп-п-этил, 100 г/л+ 
мефенпир-диэтил (антидот), 27 г/л)

кг (л) 49,9 1763

5
Дезормон-эфир, 72% э.к. (2,4 
дихлорфенуксус қышқылының 
2-этилгексил эфирі)

кг (л) 49,9 738

6 Смерч, с.е. (глифосат, 540 г/л) кг (л) 49,9 948

7 Стоп, 33% э.к.
(пендиметалин, 330 г/л) кг (л) 49,9 943

8
Эстет 905, э.к.
(2-этилгексил эфир түріндегі 2,4-Д 
қышқылы, 905 г/л)

кг (л) 49,9 1002

9 Сонраунд, 48% c.е.
(глифосат, 360 г/л) кг (л) 49,9 943

10 Номини, 400, с.к.
(натрий биспирибагі, 400 г/л) кг (л) 29,9 25415

11 Рейнбоу 25 ОД, м.ш.
(пеноксулам, 25 г/л) кг (л) 29,9 4485

12 Боливер, 50% с.д.т.
(азимсульфурон, 500 г/кг) кг (л) 29,9 83720

12 Гулливер, с.д.т.
(азимсульфурон, 500 г/кг) кг (л) 29,9 85215

14 2М-4Х 750, 75% с.е.к.
(диметиламинді тұз МСРА) кг (л) 29,9 596

15 Базагран, 48% с.е.
(бентазон, 480 г/л) кг (л) 29,9 774

16 Гезагард 500, с.к.
(прометрин, 500 г/л) кг (л) 29,9 774

17 Пантера, 4% э.к.
(хизалофоп-п-тефурил,40 г/л) кг (л) 29,9 1110

18 Азимекс, с.д.т. 
(азимсульфурон,500 г/кг) кг (л) 29,9 77740

19 Зенкор ультра э.к.
(метрибузин, 600 г/л) кг (л) 29,9 2450

20 Пивот, 10% с.к.
(имазетапир, 100 г/л) кг (л) 29,9 2841

21 Пульсар, 4% с.е.
(имазамокс, 40 г/л) кг (л) 29,9 2915

22 Стомп, 33% э.к.
(пендиметалин, 330 г/л) кг (л) 29,9 640

23 Фюзилад форте 150 э.к.
(флуазифоп-п-бутил, 150 г/л) кг (л) 29,9 1238

24 Фуроре ультра, с.м.э.
(феноксапроп-п-этил, 110 г/л) кг (л) 29,9 1550

25 Гоал 2Е, э.к.
(оксифлуорфен, 240 г/л) кг (л) 29,9 2155

26
Солито, 320, э.к.
(претилахлор, 300 г/л
+ пирибензоксим, 20 г/л)

кг (л) 29,9 1919

27 Рау ндап Экстра, 54% с.е.
(глифосат, 540 г/л) кг (л) 29,9 655

28 Сонраунд, 48% c.е.
(глифосат, 360 г/л) кг (л) 29,9 445

29 Нарис, с.к.  
(қышқыл биспирибагі, 400 г/л) кг (л) 29,9 23920

30
Дублон Голд, с.д.т.

 (никосульфурон, 600 г/кг +    
тифенсульфурон-метил,150 г/кг)

кг (л) 29,9 33488

31

Ластик Экстра, с.м.э.
(феноксапроп-П-этил, 70 г/л +   

антидот клоквинтосет-мексил,40 
г/л)

кг (л) 29,9 1076

32 Эскудо, с.д.т.
(римсульфурон, 500 г/кг) кг (л) 29,9 21528

33 Лазурит, ы.ұ.
(метрибузин,700 г/кг) кг (л) 29,9 2870

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
кодексінің 104-бабының 5-тармағына жəне 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес Қызылорда облыстық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мəслихатының 2014 
жылғы 12 желтоқсандағы 33-сессиясының         № 236 шешіміне (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 4823 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр бойы» газетінің 2014 жылғы 27 желтоқсандағы № 
193, облыстық «Кызылординские вести» газетінің 2014 жылғы 27 желтоқсандағы № 193 жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2015 жылға 

мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 139 998 174,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5 522 515,2 мың теңге;

салықтық емес түсімдер – 1 214 363,5 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15 926 мың теңге;
трансферттер түсімі – 133 245 369,8 мың теңге;
2) шығындар – 139 001 234,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 4 305 499 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 5 597 343 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 291 844 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 2 703 606 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 2 703 606 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 012 164,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 012 164,9 мың теңге.»;
4-тармақтың 8) тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:
«8) мəдениет нысандарын ұстау жəне күрделі жөндеу;»;

4-тармақ жаңа мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:
«15) Қармақшы ауданы бюджетінің жылдық кіріс түсімдері болжамының орындалмауына байланысты 

жоғалтуларын өтеу.»;
5-тармақ жаңа мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) мəдениет нысандарын дамытуға.»;
жаңа мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Сырдария ауданынан 2015 жылы облыстық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттерді жəне 

нысаналы даму трансферттерді алып тастап, сол қаржыларды ауданның өз бюджет есебінен жабу.»; 
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялауға жатады. 

Қызылорда облыстық 
мəслихатының   38 сессиясының төрағасы     Т.ШАУТАЙ.
Қызылорда облыстық мəслихатының хатшысы                       А.ƏЛНАЗАРОВА.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МƏСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ    «10» шілде 2015  жыл      №279    38 сессия   Қызылорда қаласы
 

«2015-2017  жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мəслихатының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы №236 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

Мемлекеттік тіркеу №5053  2015 жылғы 13 шілде

Қызылорда облыстық мəслихатының 
2015 жылғы «10» шілдедегі 38 сессиясының №279 шешіміне

қосымша
Қызылорда облыстық мəслихатының 

2014 жылғы «12» желтоқсандағы 33 сессиясының № 236 шешіміне
1-қосымша 

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ
Санаты 

Сомасы, 
мың теңге

 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы
   1. Кірістер 139 998 174,5
1   Салықтық түсімдер 5 522 515,2
 01  Табыс салығы 2 113 858,0
  2 Жеке табыс салығы 2 113 858,0
 03  Əлеуметтiк салық 1 216 794,0
  1 Əлеуметтік салық 1 216 794,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын ішкі салықтар 2 191 863,2
  3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 2 191 863,2
2   Салықтық емес түсiмдер 1 214 363,5
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 207 525,0
  1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 8 000,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 19 000,0
  6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 5 500,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 175 025,0
 02  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 5,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің 
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 5,0

 03  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер 
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

1 362,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер 
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

1 362,0

 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

621 233,0

  1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

621 233,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 384 238,5
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 384 238,5
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 15 926,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 15 926,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 15 926,0
4   Трансферттердің түсімдері 133 245 369,8
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 2 713 110,8
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 2 713 110,8
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 

трансферттер 130 532 259,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 130 532 259,0
Функционалдық топ

 
 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
  Бюджеттік бағдарлама
   Кіші бағдарлама
   Атауы

   1. Шығындар 139 001 234,4
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 617 817,0
01 110  Облыс мəслихатының аппараты 41 336,0
01 110 001 Облыс мəслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 40 316,0
01 110 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 020,0
01 120  Облыс əкімінің аппараты 1 558 086,0

  001 Облыс əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 1 274 549,0
  004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 85 729,0
  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары 54 029,0

  009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің əкімдерін сайлауды қамтамасыз ету жəне өткізу 21 937,0

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 121 842,0
01 257  Облыстың қаржы басқармасы 326 106,0
01 257 001 Жергілікті бюджетті атқару жəне облыстық коммуналдық меншікті басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 94 756,0

01 257 009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет жəне осыған байланысты дауларды реттеу 2 350,0

01 257 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 229 000,0
01 258  Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы 109 501,0
01 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен 

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 107 071,0

01 258 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 430,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 129 105,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу жəне талдау 129 105,0

01 282  Облыстың тексеру комиссиясы 154 268,0
01 282 001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 154 268,0

 289  Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы 75 983,0
  001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 75 983,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 36 560,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 36 560,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамсыз ету басқармасы 44 606,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамсыз ету жөніндегі қызметтер 44 606,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 142 266,0
  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 142 266,0

02   Қорғаныс 839 133,6
 120  Облыс əкімінің аппараты 832 035,6
  010 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 23 410,6
  011 Аумақтық қорғанысты даярлау жəне облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 93 494,0
  012 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру 64 899,0
  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою 650 232,0
 287  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи жəне техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уəкілетті 
органдардың аумақтық органы

7 098,0

  002 Аумақтық органның жəне ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелерінің күрделі шығыстары 7 098,0

03   Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 721 229,0
01 120  Облыс əкімінің аппараты 22 154,0

  015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне азаматтық 
хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға берілетін ағымдағы 
нысаналы трасферттер

22 154,0

03 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 5 697 952,0
03 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тəртіпті жəне қауіпсіздікті сақтауды 

қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

4 331 671,0

03 252 003 Қоғамдық тəртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 2 449,0
03 252 006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 258 586,0
03 252 013 Белгілі тұратын жері жəне құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 

қызметтері 43 996,0

03 252 014 Əкімшілік тəртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 51 807,0
03 252 015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 9 443,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 1 123,0
  053 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік объектілерін салу 1 123,0

04   Бiлiм беру 24 059 529,2
04 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 1 297,0
04 252 007 Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау 1 297,0
04 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 394 261,0
04 253 003 Кадрлардың біліктілігін арттыру жəне оларды қайта даярлау 60 830,0
04 253 043 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 

мамандар даярлау 333 431,0

04 261  Облыстың білім басқармасы 15 025 791,1
04 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 130 460,0

04 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 742 214,0
04 261 004 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 

ақпараттандыру 10 065,0

04 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу 11 743,0

04 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы 
білім беру 566 279,0

04 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды 
жəне конкурстар өткізу 115 086,0

04 261 012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту жəне 
əлеуметтік бейімдеу 204 735,0

04 261 019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары 
көрсеткіштері үшін гранттар беру 17 091,0

04 261 024 Техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 2 589 602,0
04 261 025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 1 907 288,0
04 261 027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 165 266,0

04 261 029 Əдістемелік жұмыс 45 304,0
  054 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Байқоңыр 

қаласындағы қазақ тілінде білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

982 151,0

04 261 061 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үш 
деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдерге 
еңбекақыны көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 199 411,0

04 261 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары 115 696,0

04 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 223 400,1
 285  Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы 1 628 248,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру 1 375 791,0
  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға 

жалпы бiлiм беру 252 457,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 7 009 932,1
  011 Білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау 7 009 932,1

05   Денсаулық сақтау 30 074 606,7
05 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 27 276 248,7
05 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 110 171,0

05 253 005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдауыштары 
мен препараттарын өндіру 369 746,0

05 253 006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 118 097,0
05 253 007 Салауатты өмір салтын насихаттау 153 699,0
05 253 008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу жəне оған қарсы күрес 

жөніндегі іс-шараларды іске асыру 15 353,0

05 253 009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс жəне мінез-құлқының 
бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді əсер ететін заттарды 
қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық көмек 
көрсету

5 151 951,7

05 253 011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін жəне аудандық 
маңызы бар жəне ауылдың денсаулық сақтау субъектілері көрсететін 
медициналық көмекті қоспағанда, жедел медициналық көмек көрсету жəне 
санитариялық авиация

975 224,0

05 253 013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 26 506,0
05 253 014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дəрілік 

заттармен жəне балаларға арналған жəне емдік тағамдардың арнаулы 
өнімдерімен қамтамасыз ету

771 702,0

05 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін жəне 
жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 33 963,0

05 253 017 Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін 
сатып алу 1 250,0

05 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 22 324,0
05 253 019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы препараттармен 

қамтамасыз ету 429 225,0

05 253 020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 
қамтамасыз ету 174 120,0

05 253 021 Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен қамтамасыз ету 90 271,0
05 253 022 Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, 

орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, 
сондай-ақ бүйрегін транспланттаудан кейінгі науқастарды дəрілік заттармен 
қамтамасыз ету 

457 505,0

05 253 026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен 
қамтамасыз ету 268 411,0

05 253 027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды жəне басқа 
медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу жəне сақтау

929 507,0

05 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 24 799,0
05 253 030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 783,0
05 253 033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 718 079,0

  038 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
скринингтік зерттеулер  жүргізу 178 611,0

  039 Аудандық маңызы бар жəне ауыл денсаулық сақтау субъектілерінің 
медициналық көмекті жəне амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

15 004 259,0

05 253 045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дəрілік заттармен амбулаториялық 
емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда  қамтамасыз ету 277 840,0

05 253 046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 972 852,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 2 798 358,0
  038 Денсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструкциялау 2 788 300,0
  083 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде ауылдық елді мекендерде 

орналасқан дəрігерлік амбулаториялар жəне фельдшерлік-акушерлік 
пункттерді салу

10 058,0

06   Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 3 437 911,0
06 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар 

басқармасы 3 151 123,0

  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  жəне халық үшін 
əлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

87 522,0

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар 
мен мүгедектерге арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету 220 826,0

06 256 003 Мүгедектерге əлеуметтік қолдау 255 204,0
06 256 011 Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен 

жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 6,0

06 256 013 Психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы 
əлеуметтік қызметтер көрсету

485 010,0

06 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек 
балаларға арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету 493 274,0

06 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемелерінде 
(ұйымдарда) психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету

342 456,0

06 256 017 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне арнаулы 
əлеуметтік қызметтер стандарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

1 342,0

06 256 018 Үкіметтік емес секторда мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты орналастыру 156 561,0
  044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 4 411,0
  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

88 215,0

  046 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру 4 013,0

  049 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

7 318,0

  050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 18 жасқа 
дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

63 000,0

  051 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

184 856,0

  052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізу 3 486,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру жəне 
келтіру бойынша қызмет көрсету 30 691,0

06 256 067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары 31 541,0

06 256 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 691 391,0
06 261  Облыстың білім басқармасы 179 135,0
06 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

əлеуметтік қамсыздандыру 138 161,0

06 261 037 Əлеуметтік сауықтандыру 40 974,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 39 136,0
  077 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 

жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру 39 136,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы 13 483,0
  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

13 483,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 55 034,0
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік 

саясатты іске асыру бойынша қызметтер 54 404,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 630,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 063 861,8
07 279  Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы 7 028 677,0

07 279 001 Жергілікті деңгейде энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70 406,0

07 279 010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен 
жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

3 617 279,0

07 279 014 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық 
шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері 151 476,0

07 279 030 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 
мекендерді сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 

2 644 387,0

07 279 038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 193 910,0
07 279 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 217 085,0
07 279 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 134 134,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 4 035 184,8
  013 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық 

шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері 122 690,0

  014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға жəне (немесе) 
салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

253 390,0

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 499 394,0
  034 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға 
жəне (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 159 710,8

08   Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 6 528 367,0
08 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 092 105,0
08 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер 231 295,0

  003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 116 886,0
08 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 638 091,0

  010 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 17 725,0
08 263 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары 10 201,0

08 263 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 77 907,0
 273  Облыстың мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама басқармасы 1 699 045,0
  001 Жергiлiктi деңгейде мəдениет жəне мұрағат ісін басқару саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 65 887,0

  005 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 158 014,0
  007 Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 434 637,0
  008 Театр жəне музыка өнерін қолдау 465 308,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 123 544,0
  010 Мұрағат қорының сақталуын қамтамасыз ету 180 869,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары 152 167,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 118 619,0
08 285  Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы 2 163 139,0
08 285 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 165 317,0

08 285 002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 98 129,0
08 285 003 Əр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының 

мүшелерін дайындау жəне республикалық жəне халықаралық спорт 
жарыстарына қатысуы 

1 567 619,0

08 285 032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың 
күрделі шығыстары 7 356,0

08 285 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 324 718,0
 289  Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы 18 255,0
  010 Туристік қызметті реттеу 18 255,0
 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 1 555 823,0
  018 Мұрағат объектілерін дамыту 112 468,0
  024 Cпорт объектілерін дамыту 430 667,0
  027 Мəдениет объектілерін дамыту 1 012 688,0

09   Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану 1 517 548,9
09 279  Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы 1 517 548,9

09 279 007 Жылу-энергетикалық жүйесін дамыту 27 819,9
09 279 071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 270 897,0

  081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты 
суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру жəне жүргізу 218 832,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 11 508 962,0

10 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 34 519,0
10  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 34 519,0

10 254  Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 1 242 816,0
10 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 694,0

10 254 003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 30 689,0

10 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту жəне орман өсiру 552 945,0
10 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 10 969,0
10 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 397 950,0
10 254 022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 158 675,0
10 254 114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 22 894,0
10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 7 768 322,0
10 255 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 107 305,0

10 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 454 930,0
10 255 014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша 

көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 490 059,0

10 255 016 Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көп жылдық көшеттерін 
отырғызу жəне өсіруді қамтамасыз ету 106 644,0

10 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 1 775,0
10 255 020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы 

өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды жəне көктемгі  егіс пен 
егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағармай материалдары 
мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың құнын арзандатуды 
субсидиялау

2 715 644,0

10 255 028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау 
бойынша көрсетілетін қызметтер 5 963,0

10 255 029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес 
жөніндегі іс-шаралар 14 161,0

  041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында 
ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, 
биоагенттердің (энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын 
арзандату

154 089,0

  045 Тұқымдық жəне көшет отырғызылатын материалдың сорттық жəне себу 
сапаларын анықтау 16 478,0

  046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен 
тетіктерін мемлекеттік есепке алуға жəне тіркеу

357,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 1 080 707,0
  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру 6 420,0
  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 

көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 258 385,0

  051 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен 
сақтандыру шеңберінде субсидиялау 13 569,0

  052 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
агроөнеркəсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының 
бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

54 293,0

  053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды, асыл 
тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау 2 287 543,0

 279  Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 2 229 586,0

  028 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдануға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

4 430,0

10 279 032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен 
жабдықтаудың аса маңызды топтық жəне жергілікті жүйелерiнен ауыз су 
беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 

2 225 156,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 519,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 519,0
 725  Облыстың жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 35 401,0
  001 Жергілікті деңгейде жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 401,0

 731  Облыстың ветеринариялық бақылау басқармасы 197 799,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 34 167,0

  030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы 
мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді 
орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды жəне аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

148 442,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 6 400,0
  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 8 790,0

11   Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 509 138,0
 724  Облыстың  мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауы басқармасы 48 829,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 829,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 460 309,0
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 337 789,0

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын жəне елді мекендердің 
бас жоспарларын əзірлеу 5 976,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары 10 297,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 106 247,0
12   Көлiк жəне коммуникация 4 697 726,0
12 268  Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы 4 494 118,0
12 268 001 Жергілікті деңгейде көлік жəне коммуникация саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 421,0

12 268 002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 867 519,0
12 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 126 209,0
12 268 005 Əлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша 

жолаушылар тасымалын субсидиялау 17 682,0

12 268 007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік 
инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 590 548,0

12 268 025 Облыстық автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің көшелерін күрделі 
жəне орташа жөндеу 132 260,0

12 268 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 704 479,0
 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 203 608,0

01 271 080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру 203 608,0
13   Басқалар 6 769 649,0
13 120  Облыс əкімінің аппараты 333 915,0
13 120 008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің қызметін 

қамтамасыз ету 333 915,0

13 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 345 925,0
13 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 114 660,0

  040 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 
мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорындар жұмыскерлерінің  лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы 
төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 231 265,0

13 258  Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы 276 104,0
13 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

экономикалық негіздемелерін жəне концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу

276 104,0

13 279  Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 2 568 258,0

13  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту 1 659 079,0

13  037 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
инженерлік инфрақұрылымды дамыту 909 179,0

 280  Облыстың индустриялдық-инновациялық даму басқармасы 102 479,0
  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 102 479,0

 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 425 778,0
  051 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық 

инфрақұрылымды дамыту 425 778,0

 289  Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы 717 190,0
  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кəсіпкерлікті 

қолдау 12 000,0

  006 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кредиттер 
бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 595 190,0

  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын жəне орта 
бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 110 000,0

14   Борышқа қызмет көрсету 4 054,0
14 257  Облыстың қаржы басқармасы 4 054,0
14 257 016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар 

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету

4 054,0

15   Трансферттер 29 651 701,2
15 257  Облыстың қаржы басқармасы 29 651 701,2
15 257 007 Субвенциялар 29 461 485,0
15 257 011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 

қайтару 134 187,1

15 257 017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді 
қайтару 38 494,1

  049 Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы 
трансферттерды қайтару 17 535,0

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 4 305 499,0
   Бюджеттік кредиттер 5 597 343,0
06   Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 421 251,0
06 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 421 251,0
06 255 037 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылдағы кəсіпкерлікті 

дамытуға жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 421 251,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 108 785,0
07 279  Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы 3 039 727,0

07 271 046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, 
сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция  жəне құрылыс 
үшін кредит беру

3 039 727,0

07 288  Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы 1 069 058,0
07 271 009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй 

жобалауға жəне салуға кредит беру 1 069 058,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

1 067 307,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 067 307,0
10 255 025 Мамандарын əлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 

атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 1 067 307,0

   Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0
5 1  Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0
5 1 03 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті  атқарушы 

органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1 291 844,0

   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 2 703 606,0
   Қаржы активтерін сатып алу 2 703 606,0
13   Басқалар 2 703 606,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 050 000,0
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 2 050 000,0
 279  Облыстың Энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы 453 606,0

13 279 039 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мамандандырылған уəкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын 
ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

353 606,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 100 000,0
 289  Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы 200 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 200 000,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -6 012 164,9
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 012 164,9
   Қарыздар түсімі 5 597 343,0
7   Қарыздар түсімі 5 597 343,0
7   Мемлекеттік ішкі қарыздар 5 597 343,0
7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 5 597 343,0
   Қарыздарды өтеу 746 374,0

16   Қарыздарды өтеу 746 374,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 746 374,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын 

өтеу 746 374,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 1 161 195,9
8   Бюджет қаражаты қалдықтары 1 161 195,9
8 1  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 161 195,9
8 1 01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 161 195,9

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ІШКІ САЯСАТ 
БАСҚАРМАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасының қолданыстағы «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес» жəне «Мемлекеттік қызмет тура-
лы» заңнама талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында 
Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасында (8 7242) 60-
53-18  «сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

Жергілікті

атқарушы 
органның 

атауы

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның

Т.А.Ж.

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген 
адамның 

лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органдардың 
орналасқан 

жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облыстық 

ішкі саясат 
басқармасы

 

Жарқынбаев 
Ғайнулла 

Зейнуллаұлы
басқарма басшысы

дүйсенбі

16.00-18.00

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
Сұлтанкөшесі 

н/сіз

 60-53-19

 

Қайруллаев Айдын 
Бөкенбайұлы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

сəрсенбі

16.00-18.00
60-53-17

Меңлібаев 
Еркебұлан 

Қайырбекұлы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

жұма

16.00-18.00
60-54-96

Балабаев Мұрат 
Сұлтанғазыұлы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

сейсенбі

16.00-18.00
60-53-25

Алтаева Əлия 
Алмаханқызы

басқарма 
басшысының 
орынбасары

жұма

16.00-18.00
60-53-18

2015 жылғы ІІІ тоқсандағы «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының 
жəне оның орынбасарларының азаматтарды қабылдау 

кестесі

Сенім телефондары: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронды пошта: ufin@korda.gov.kz

Тегі, аты, 
əкесінің аты

Атқаратын 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні жəне 

уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері, 
бөлме 

№

Байланыс 
телефондары

Жақыпбаев 
Талғат 

Өмірзақұлы

Басқарма 
басшысы

Əр аптаның сəрсенбі, 
жұма күндері

16.00-ден
18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1, 
№ 546 бөлме

8(7242)605428

Шаврова Елена 
Николаевна

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Əр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі 

күндері
16.00-ден

18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1,
№ 546 бөлме

8(7242)605423

Құдайбергенов 
Ринат 

Мажитұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Əр аптаның дүйсенбі, 
сейсенбі, бейсенбі 

күндері
16.00-ден

18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан, 

құрылыс 1,
№ 546 бөлме

8(7242)605423



Бейсенбі, 23 шілде, 2015 жыл
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24773

Электронды оқылым 28000.
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ТҰТЫНУШЫ БІЛУ КЕРЕК

АБАЙЛАҢЫЗ, БОТУЛИЗМ!
Ботулизм ауруы бұл тамақтан уланудың ауыр түрі, уақытында 

дəрігерге көрінбесе өлімге əкеліп соқтыруы мүмкін. Бұл көбіне 
үй жағдайында дайындалған қолдан жапқан саңырауқұлақ, бак-
лажан, көкөніс салат, ет, шұжық өнімдерін, балық консервілерін 
пайдаланғаннан болады. Əлсіздік, іш ауруы, құсудың пайда болуы, 
бұл ботулизмнің белгілері. Бұған қоса сырқаттың көз алды торланып, 
бұлдырайды, бір нəрсе екеу болып көрінеді, ішкен асы тамақтан өтпей, 
шашалады, жұтыну қиындайды, даусы қарлығып, мұрын арқылы 
сөйлейді. 

Аурудың алдын алу үшін базар, сауда нысандарынан, белгіленбеген 
сауда орындарынан үй жағдайында дайындалған, қолдан жапқан 
консервіленген саңырауқұлақ, көкөніс салат, ет, балық өнімдерін сатып 
алуға болмайды. Консервіленген салаттарды пайдаланған кезде оның 
жарамдылығын, яки, пайдаланатын уақыт мерзімін қараңыз. Сондай-
ақ, үй жағдайында ет, балық, саңырауқұлақ консервілемеген дұрыс. 
Ал, жеміс-жидек, көкөніс консервіленген кезде оларды мұқият жуып, 
тазасын, бүлінбегенін пайдаланыңыз.

Аталған аурудан сақтану үшін азық-түліктерді өңдегенде, тағамды 
өңдеу, тасымалдау, сақтау барысында санитариялық гигиеналық талап-
тарды қатаң сақтауымыз керек.

Ерекше технологиялық, санитариялық назарда консервілеу, 
кəсіпорындарында тағамды стерильдеу, бактериологиялық бақылау, 
техникалық жабдықтардың дұрыс жұмыс істеуі, т.б. ұсталады. 
Дайын өнімдерді тұтынушыларға жеткізу жүйесі – тасымалдау, 
сақтау ережелерін қатаң сақталуы қажет. Балық өнімдерін өндіру, 
кəсіпорындары балықты өңдеу тəртібін, тұздауды сақтау керек. 

Сондықтан əрбір адам өзінің жəне жақындарының денсаулығын 
күтіп, дұрыс тамақтана білгені абзал. 

Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.

Қ.БЕКОВА, 
ҚР ҰЭМ ТҚҚК ҚО тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау департаментінің 

Балалар, білім беру жəне 
тағам нысандарын қадағалау бөлімінің 

бас маманы.

ТЕМІР ЖОЛ – ҚАУІПТІ АЙМАҚ!
Ірілендірілген Қызылорда жол аралық дистан-

циясының қарамағына қарайтын Жосалы станциясы мен 
Түркістан станциясы аралығындағы темір жол бойын-
да келеңсіз жағдайлар көп кездесіп отыр.Осы мақаланы 
оқиды, ой салып, сарапталады деген мақсатпен, Қызыл-
орда облысы тұрғындарына айтарымыз, темір жол бой-
ында жүргенде, мал баққанда абай болуды ескеріңіз. 
Ата-аналар, жасөспірім балдарыңызға, темір жол ойын 
орны емес екенін, кішкене бір бөгде затты рельс үстіне 
қойып қызық көреміз деп, пойыз жолдан шығып кетіп, 
қаншама адамның көз жасына қалып қоймау керектігін 
түсіндіріңіздер.

Ағайындар, қорытындылай келе айтарымыз, «Темір 
жол жай жатқан жол емес, пойыз тежегіш қолданса 
тез арада тоқтап қалатын автокөлік емес екенін ескер-
те келе, темір жол – қауіпті аймақ!»  екенін тағы да бір 
қайталаймыз. Абайлап, мұқият болайық. 

Ірілендірілген Қызылорда жол дистанциясының 
техникалық бөлімі.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті - Елбасының Қоры шілденің ба-
сында сыйлық қоры 5 500 000 теңге «Алтын 
Тобылғы» əдебиет сыйлығын алуға конкурс 
басталғаны туралы жариялады. 

Сыйлықтың ұйымдастырушысы мен 
құрылтайшысы Қазақстан Республика-
сы Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры. 
Жобаның əріптестері Қазақстан Жазушылар 
одағы жəне Мемлекеттік тілді дамыту қоры. 

Конкурстың мақсаты отандық əдебиетті 
насихаттау, оқырмандарды Қазақстан та-
рихына, оның рухани қазынасына деген 
қызығушылығын жандандыру, жастардың 
моральдық-адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыру.

Конкурсқа қатысу үшін 18 жəне 35 жас 
аралығындағы жас əдебиетшілер жіберіледі. 
Бір автор бұрын жарияланбаған орыс не-
месе қазақ тіліндегі бір шығарманы ғана 
ұсынады.

«Алтын Тобылғы» əдебиет сыйлығы 5 
номинация бойынша беріледі: 

1) «Жылдың үздік прозасы»;
2) «Жылдың үздік поэзиясы»;
3) «Жылдың үздік драматургиясы»;
4) «Жылдың үздік балалар шығармасы»; 
5) «Қазақстан Республикасының Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мəңгілік 

Ел» идеясына арналған үздік шығарма». 
Жеңімпаздарға «Алтын Тобылғы» 

əдебиет сыйлығы лауреатының атағы жəне 
1 (бір) миллион теңге мөлшерінде ақшалай 
сыйлық беріледі. 1,5 (бір жарым) милли-
он теңге мөлшеріндегі арнайы сыйлық 
«Мəңгілік Ел» номинациясы бойынша 
жеңімпазға беріледі. 

Кейіннен, «Алтын тобылғы» əдебиет 
сыйлығы лауреаттарының кітаптары 
шығармалар жинағы ретінде басылып 
шығарылады деп жоспарлануда. 

«Алтын Тобылғы» əдебиет сыйлығына 
қатысу үшін өтінімдер at2015@fpp.kz 
электрондық мекенжай бойынша немесе 
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, 
Еңбекшілер көшесі, 10, Қазақстан Респу-
бликасы Тұңғыш Президенті - Елбасының 
Қоры мекенжайы бойынша 2015 жылғы 1 
қарашаға дейін қабылданады.

«Алтын Тобылғы» əдебиет сыйлығы ту-
ралы ережемен толығырақ Қазақстан Рес-
публикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы 
Қорының сайтында танысуға болады. 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасының Қоры www. 
presidentfoundation.kz    тел: 8-7172-708-
293

“АЛТЫН ТОБЫЛҒЫ” БАЙҚАУЫ

Жаз келіп, туристік компаниялардың жұмысы 
қыза түскен уақытта еліміздегі туркомпаниялардың 
банкротқа ұшырауы халық көңіліне селкеу түсіріп, 
сенімсіздік ұялатуда. Күйбең тіршіліктен босап, 
алыс жақын шетелдерге қыдырғанды қалайтындар 
алаяқ компанияларға тап болып шетелдерде қалып 
қойып жүр. Сондықтан, демалысыңыз сəтті өтсін 
десеңіз, турбилет алудан бұрын алдымен туристік 
компанияның құжаттарына назар аударыңыз.

Компанияның лицензиясын, тиісті тізімін 
сұратыңыз. Бұл құжаттарда компания директорының 
да, бас бухгалтердің де аты-жөні болуы шарт. 
Қысылмаңыз. Бұл – сіздің құқығыңыз, салмақты 
компанияда сіздің бұл өтіңішінізге түсіністікпен 
қарайды.

Компанияның сайты мен оның кеңсесі де 

турфиманың келбеті. Бір күндік фирмалар өздерінің 
орнығуына жағдай жасауы екіталай. Турфирма сай-
тына клиенттердің пікірлерін оқыңыз. Олардың 
арасында тұрақты клиенттерінің болуына назар 
аударыңыз. Егер адамдар бұл компанияға демалу 
үшін бірнеше рет жүгінген болса, бұл – оның тұрақты 
жұмысының белгісі.  Қажетті ақпаратты Қазақстан 
туристік ассоциациясының сайтындағы «ҚР 
турагенттіктердің бірыңғай тізілімі» тармағынан 
таба аласыз, онда барлық туркомпаниялардың тізімі 
берілген. Өзіңіз жоспарлап қойған турагенттік 
олардың қатарынан табылмаса, оның қызметтерінен 
бас тартқаныңыз абзал. Ал, тапсаңыз, онда сол жер-
ден компанияның қаржылық қамтылу көлемі мен 
оның өкілдері туралы ақпаратты қарай аласыз.

Турдың ақшасын төлеп, құжаттарға қол қоймас 
бұрын (құжаттарға міндетті түрде қол қоюға 
тура келеді), демалыс орнына келгенде сізді кім 
күтіп алатының, қандай тамақтандыру түрінің 
ұсынылатынын, бұл турда қанша ақысы төленген 
экскурсия бар екендігін сұрап алыңыз. Қысқасы, 
барлығын да сұрап алуыңызға тура келеді, жəне 
бұл қызметтердің шартта көрсетілуіне көз жеткізіп, 
шарттың түсініксіз жерлері болса, сұрап алыңыз. 
Өйткені, алаяқтар сізді құр сөзбен-ақ тақырға 
отырғызып кете береді.  Келіспеген жағдайда, қол 
қоймаңыз. Əйтпесе, кейін турфирма өз міндеттерін 
орындамаған жағдайда бірде-бір заңгер сізге 
көмектесе алмайды, себебі, шарта сіздің қолыңыз 
тұр.

Əдетте, орнықты туристік компаниялар сізге 

бөтен елде қажет болатын – қарсы алатын жергілікті 
компанияның телефон нөмірлері, сіз бара жатқан 
елдегі Қазақстан елшілігінің мекенжайы мен теле-
фондары сияқты ақпаратты міндетті түрде ұсынады. 
Барлық құжаттарыңыздың көшірмесін жасауға 
кеңес береді немесе өздері жасап та береді. Жəне 
жолға шығар алдында демалуға бара жатқан ел ту-
ралы, ақшаны қай жерде айырбастаған жөн, қайда 
тамақтанған дұрыс, қандай киім киген абзал деген-
дей мəліметті міндетті түрде шығарып береді. Əр 
елдің өзінің салт-дəстүрлері мен ерекшіліктері бар, 
туристің оған құрметпен қарағаны жөн.

Демалысыңыз ойыңыздан шықпаған жағдайда, 
мысалы, қонақүй дұрыс болмаса (санаты басқа, 
жағажайға дейін 100 метр емес, ит өлген жерде бол-
са, оның үстіне баратын жол қоқысқа толы болса, 
уəде етілген тегін түскі асты ақшаға сатып алып 
ішсеңіз немесе ас мүлдем болмаса), кейін осының 
бəрін дəлелдеу үшін сізге айғақтар жинауға тура 
келеді. Бұндай айғақтарға түбіртектер, қонақүйдің 
үзінді көшірмелері, суреттер мен ұялы телефонға 
түсірілген бейнежазбалар жатады. Елге оралған соң, 
ең алдымен шағымды компания өкілдеріне жазба-
ша түрде ұсыныңыз. Шағымға шарттың көшірмесі 
мен жинап келген барлық «айғақтарыңыздың» 
көшірмесін қоса тіркеңіз. Бұл компанияның сапа-
сыз қызмет көрсетуі салдарынан келген шығынның 
орнын толтыру, тур үшін төленген ақшаның бір 
бөлігін қайтару, моральдық өтемақы болуы мүмкін. 
Егер сіздің талаптарыңыз негізделген болса, тур-
компания сізбен бейбіт келісімге келуі ықтимал. 
Жаман атақ кімге керек?! Олай болмаса, сотқа 
шағымдана аласыз.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ТУРИСТІК  КОМПАНИЯНЫ 
ДҰРЫС ТАҢДАЙ БІЛІҢІЗ

ХАБАРЛАНДЫРУ
 

«Дорстрой» ЖШС  Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінің 57- бабы 3-тармағының 
талабы негізінде, Қызылорда қаласы Оңтүстік 
өндіріс аймағына орналасқан өндірістік базысының 
шаруашылық қызметі барысында қоршаған ортаға 
шығарылатын эмиссияларына 2015-2019 жылдарға  
рұқсат алу мақсатында  жасалынған  қоршаған 
ортаны қорғау іс-шараларына қайталама қоғамдық 
пікірді тыңдау өткізетінін хабарлаймыз.

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Жібек-
жолы көшесі, нөмірсіз, серіктестіктің əкімшілік 
ғимаратының  2-қабаты. 

Өткізілу уақыты: 2015 жылдың 03-та-
мызы, сағат 9.00-де. Байланыс тел.: 21-51-59,  
Ж.Шаянбеков,   e-mail- dorstroi_pto @mail.ru.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП 
ЕСЕПТЕЛСІН

Тыныштыкбаева Айнур Байдалиевнаның аты-
на Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі №9 үй, 7 пəтерге берілген пəтер сатып алу-сату 
шарты (№4161 12.11.2014 ж.) жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Кушекбаева Улбала  Айтжановнаның аты-

на Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққұм 
ауылындағы №38 орта мектепті 1994 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОА-ІІ №0132391 аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Ерманова Алтынай Айтановнаның атына 

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, 
Мұстафа Шоқай көшесі, 168 Б үйге (Мұстафа Шоқай 
көшесі 110 үй) берілген сыйға беру шарты (№1-292 
28.01.2011 ж.), жер учаскесін сатып алу-сату шарты 
(№155 27.06.2013 ж.) түпнұсқалары жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

***
«Жастар-2050» қоғамдық қорының Жарғысы мен 

құрылтайлық шартының жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

Халықаралық  нашақорлықпен  жə-
не  заңсыз есірткі  айналысымен   күрес  
күніне  орай  «Сенің  өмірің. Сенің  
ортаң. Есірткіге   жол жоқ!»  ұранымен  
2 маусым - 2 шілде  аралығында айлық 
өткізілді. Балалар мен  жасөспірімдер 
арасында   салауатты  өмір салтын на-
сихаттау,   жас ұрпақтың   бойын  зиян-
ды  əдеттерден аулақ  ұстау  мақсатында   
№250 мектеп-лицейдің  «Улыбка»  
күндізгі   тынығу  лагерінде   «Біз са-
лауатты өмір салтын қолдаймыз!» 
тақырыбында   спорттық акция  бо-
лып өтті.  Шараны    күндізгі тынығу  
лагерінің  директоры  Ж.Бекбаева  
ашып,  жарысқа  қатысушыларға  
сəттілік  тіледі. Одан əрі салауатты  
өмір салтын қалыптастыру орталығы 
Қармақшы құрылымдық   бөлімшесінің    
маманы  Қ.Алданазарова  баяндама  жа-
сап,  балдырғандарды  салауатты  өмір 
салтын ұстануға, дене белсенділігімен 
тұрақты  шұғылдануға  бос  уақытты  

тиімді пайдалануға  шақырды.  Одан 
əрі   оқушылар   үш топқа бөлініп,  
спорттың  6 түрі  бойынша  эстафеталық 
сайысқа қатысты. Салауатты  өмір 
салтын қалыптастыру  маманда-
ры  Ж.Исаханова,  А.Жеткергеновалар 
сайысқа қазылық  етіп, ақпараттық  
үнпарқтар  таратты. 

Көңілді де  қызықты  өткен  сай-
ыс қорытындысында «Радуга» тобы 
(жетекшісі Г.Тұрсынбаева)  жеңіске  
жетті. Акцияға белсене  араласқан 
қатысушылар мен ұйымдастырушылар 
облыстық салауатты  өмір салтын 
қалыптастыру орталығы  директорының  
алғыс хаттарымен  марапатталды. Бұл  
бағыттағы  жұмыстар алдағы  уақытта  
да жалғасын таба  бермек. 

 Қ.АЛДАНАЗАРОВА, 
облыстық салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру орталығы 

Қармақшы құрылымдық 
бөлімшесінің  маманы. 

ÁІÇ ÑÀËÀÓÀÒÒÛ  ӨÌІÐ ÑÀËÒÛÍ
ҚÎËÄÀÉÌÛÇ 

Ұлым екеуміз қос бөлмелі шағын ғана 
үйде күнелтіп жатырмыз. Адам болған соң 
тырбанып, алдыға ұмтылғың, тұрмысыңа 
жаңашылдық енгізгің келеді. Мен де биыл 
шағын үйімді кеңейтуге ниет етіп жатыр-
мын. Сол мақсатта қаламыздағы бірқатар 
үлкен мекемелердің  есігін қақтым. Ниет-
тілегімді айтып, көмек сұрап барған маған 
қол ұшын берер азаматтар да табыл-
ды. Солардың бірі – «СПМ Қызылорда» 
құрылыс мекемесінің құрылтайшысы, 
халық қалаулысы Темірхан Əлімқұлов 
мырза. Ол жылы шыраймен қарсы алып: 
«Апа, келген шаруаңызды айтыңыз?» 
деп кішіпейілдік танытты.  Мəселемді 

айтқан маған қолдан келген көмегін 
аямайтындығын айтты. «Асар құрылыс» 
ЖШС-ның басшысы Бақытбек Қанибаев 
жəне қарамағындағы қызметкері Аяған 
Пірімжанов та менің жағдайыма бейжай 
қараған жоқ. Бұлардың барлығы құрылыс 
заттарын беріп, көмектесіп жатыр. 
Қаншама жұмысын ысырып қойып, маған 
құлақ асып, өтінішімді жерге тастамаған 
азаматтарға аналық алғысым шексіз. Алла 
разы болсын. Отбасыларына  амандық, 
дендеріне саулық тілеймін. 

Ұлболсын ҚАНАТБАЕВА,
Қызылорода қаласының тұрғыны.

АНА ТІЛЕГІ

АЗАМАТТАРҒА АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ

Өзім жалғызбасты анамын. Денсаулығыма байланысты 3-топтағы мүгедектік 
алғанмын. Қолымда  22 жастағы ұлым бар. Зіңгіттей жігіт болғанымен, ол да бала 
күнінен науқас. Соған байланысты оған да зейнетақы тағайындалған. Қазір екеуміздің 
басты күнкөрісіміз  осы алатын азын-аулақ ақшамыз. 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 
тұтынушыларының назарына

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 
тұтынушылар назарына, 2015 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2015-2019 
жылдарға газ таратушы жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау 
жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметіне тарифтің шекті деңгейінің 
қолданысқа еңгізілетінін жеткізеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи 
монополияларды реттеу жəне бəсекелестікті қорғау комитетінің 2015 
жылдың 17 шілдесінен № 293-НҚ «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік 
қоғамы Қызылорда өндірістік филиалының газ таратушы жүйелері 
арқылы тауарлық газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметіне тарифтердің шекті деңгейлерін жəне тарифтік сметаны бекіту 
туралы» бұйрығына сəйкес, газ таратушы жүйелері арқылы тауарлық 
газды тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметіне 2015-2019 
жылдарға арналған тарифтің шекті деңгейі 1 000 м3 үшін ҚҚС есепте-
мегенде 9 083,51 теңгені құрайды. 


