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Елдің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын көтеру бағытындағы баста-
малар баянды тірлікке жалғасып жатыр. 
Соның бастысының бірі – елді мекендерді 
газдандыру мәселесі. Елбасы тапсыр-
масына сай жүзеге асырылған жүйелі 
іс нәтижесінде Шиелі, Жаңақорған ау-
дандары өз мерзімінен бір жыл бұрын 
көгілдір отынның рақатын көре баста-
ды. Ертерек, әбжіл қимылдаған бірқатар 
тұрғындар өткен күз айынан бастап-ақ, 
көмір тасу мен от жағудың машақатынан 
құтылған-ды. Жұртшылықтың көптен 
аңсаған көгілдір отыны үй іргесіне 
келіп тұрғанымен, оны әрбір шаңыраққа 
кіргізудің өзіндік талабы, сақтық шарала-
рын ескеретін тәртібі бар. Мемлекет жасап 
отырған осынау игілікті әрбір отбасының 
тиімді пайдалануы – шаңырақ иелерінің 
ықыласы мен қаржылық жағдайына да 
қатысты екендігі түсінікті. Қазіргі кез-
де  көгілдір отынның шарапатын көре 

бастағандардың қатары Шиелі кентінде 
500-ден асса, жуық арада бұған тағы 
да 400 отбасы қосылады деп күтілуде. 
Оларда монтаж жұмыстары жүргізілуде. 
Газ кіргізуді ертерек қолға алғандардың 
бірі – Мауияевтар шаңырағы. 

– Газ келді деген хабар тиісімен 
тиісті жерге өтініш жасап, керек- 

жарақтарды ала бастадық. Газ пеші 
тұратын орынды да талапқа сай 
әзірлеу керек екен. Оны қалада 
тұратын балаларым келіп істеп беріп 
кетті. Міне, жаңа жылдан бастап, 
газды пайдаланып отырмыз. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаевтың ау-
дан әкімінің жылдық есеп беруіне 

келген жуырдағы сапарында «Айна-
лайын, бала-шағам күл шығару мен көк 
түтіннен құтылды. Ауа да тазарып қалды, 
деп арнайы алғыс айттым”, – дейді Рақым 
ағамыз ағынан жарылып. Жарты ғасырға 
таяу ауданда басшылық қызмет атқарған 
кезінде өзі де өзгенің игілігі үшін еңбек 
сіңірген, бұл күндері Шиелі ауданының 
құрметті азаматы атанған ақсақалдың 
отбасында да болып, газды пайдалану 
сәттеріне де куә болдық. Қызы Гүлнар 
шәй қойып, бауырсақ пісіріп жатыр екен, 
дастарханнан дәм де таттық. Үй жып-
жылы, айнала тап-таза. Жақында ғана 
осындай жақсылық Қалдыбай Сүгірбаев 
ағамыздың үйінде де орын алды. Ол кісі 
де риза кейіпте. 

Иә, газдың қуанышы аз қуаныш емес 
екен. Көгілдір отын – көп жеңілдік. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі кенті. 

Электр жарығынсыз өмірімізді елесте-
ту қиын. Әсіресе, қуат үшін коммуналдық 

төлем мөлшері көбейген қазіргі уақытта 
электр жарығын үнемдеу мәселесі де 

алдыңғы орынға шықты. Соған орай, 
электр қуатын үнемдейтін, құрамында 

сынап бар лампалар да көбейді. Мұндай 
лампаларды, әсіресе, кәсіпкерлер көбірек 
қолдануға көшті. Әрине, жеке тұрғындар 
да қалысып жатқан жоқ. Өйткені, шама 

келсе, қалтамыздағы қаржыны бәріміз 
үнемдегіміз келеді. Алайда, бұл лампалар-

ды қолданудың да қауіпті
жақтары аз болмай тұр. 

Лампаның құрамында сынап болған соң 
ол міндетті түрде залалсыздандырылуы ке-
рек. Жанып кеткен лампаларды қоқысқа 
лақтыра салуға болмайды. Мамандардың 
айтуынша, бір грамм сынаптың өзі бірнеше 
адамның ағзасын улауға жеткілікті көрінеді. 
Егер тұрғындар электр қуатын үнемдейтін 
лампаларды лақтыра берсе, айналаға 
қаншама улы, зиянды заттар таралатынын 
көзге елестетудің өзі қиын. Осы олқылықтың 
алдын алу үшін енді жарамдылығы біткен 
лампаларға арналған арнайы қоқыс жәшігі 
облыс орталықтарына орналастырылатын бо-
лады. 

Экологиялық қауіпсіздік үшін игі іске 
мұрындық болып отырған Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Даму бағдарламасы, құрамында 
сынабы бар лампа, батарейкалар, электрон-
ды құрылғылар үшін жергілікті әкімдікпен 
бірге облыс орталығына 24 контейнер орна-
туды көздеп отыр. Бұл контейнерлер зиянды 
улы химикаттары бар құралдарды сындыр-
май қажетті жерге тасымалдай алады. Әйтсе 
де, бұл жоба әзір қолданысқа енгізіле қойған 
жоқ. Өйткені, әкімшілік қолдау арқылы 
бақылауда болатын контейнерлерге қаражат 
енді бөлінбекші.

Бұл жайында Ә.Тәжібаев атындағы 
орталық кітапханадағы басқосуда БҰҰ Даму 
бағдарламасының облыстағы менеджері Баян 
Егізбаева баяндады. 

Эко апталық ұйымдастырған бағдарлама 
жетекшілері арнайы түсіндіру жұмыстарын 
аудандарда жалғастырып жатыр. Жал-
пы БҰҰ-ның Даму бағдарламасы өңір 
тұрғындарының денсаулығын нығайтатын 
кепілді әлеуметтік және экономикалық 
мүмкіншіліктерге қол жеткізуге ықпал етіп 
келеді. 

Осыдан 3 жыл бұрын мұндай контейнер-
лер Астана мен Алматы қалаларында орна-
тылса, былтыр Ақтау қаласына қойылған бо-
латын. Бірақ жергілікті әкімшілік тарапынан 
бақылау болмағандықтан, күтімсіз қалған 
контейнерлерді қиратып кеткен еді. Мұндай 
вандализмге  жол бермеу үшін енді контей-
нерлер жергілікті әкімдіктерге беріледі.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Алдымен Елбасы Кубаның ұлттық қаһарманы Хосе 
Марти мемориалына гүл шоғын қою рәсіміне қатысты.

Мемлекет басшысы  рәсім аяқ талған соң мемориал 
музейін аралап көріп, құрметті қонақтар кітабына қолтаңба 
қалдырды.

Осыдан кейін Елбасы Куба Мемлекеттік кеңесінің және 
Министрлер кеңесінің төрағасы Рауль Кастромен кездесті.

Кездесу барысында мемлекеттер басшылары екіжақты 
ынты мақтастықты сауда-экономикалық ықпалдастықты, 
білім, мәдениет, спорт, ауыл шаруашылығы салаларындағы 
байланыстарды кеңейту және саяси диалогты жалғастыру 
арқылы нығайту жолдарын талқылады.

Нұрсұлтан Назарбаев пен Рауль Кастро денсаулық 
сақтау, фармацевтика және биотехнология салаларындағы 
өзара іс-қимыл мәселелеріне арнайы тоқталды. Осы салада 
қазақстандық және кубалық мамандардың тәжірибе алмасу 
қажеттілігі атап өтілді.

Тараптар халықаралық күн тәр тібіндегі өзекті 
мәселелерді де талқылады. Елбасы БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің 2017-2018 жылдардағы тұрақты емес мүшесін 
сайлау барысында Қазақстанның кандидатурасын 
Кубаның қолдауы тұрғысынан қол жеткен уағдаластыққа 
қанағаттанушылық білдірді.

Астың дәмін тұз кіргізеді. Күнделікті 
өмірде тұзсыз тағамды көзге елестетудің 
өзі қиын. Жалпы, халқымыз тұзды 
киелі санайды. Тіпті адам ғұмырының 
өзін «тіршіліктегі татар дәм-тұзы» деп 
бейнелеуі, ескі ырыммен кейде тұзбен 
аластауы соны аңғартады. Қазіргі 
таңда Жақсықылыш деген ежелгі ата-
уын қайтадан иеленген  құтты қоныс 
өзінің тәңірі берген байлығы – сапалы 
ас тұзымен баршаға танымал. Мұндағы 
ағайынның атын  тұрғындардың 
берекелі тірлігі, дархан пейілі, ынтымақ-
бірлігіне қоса қыруар адам еңбек ететін 
«Арал тұз» АҚ шығарып тұр десек, 
қателесе қоймаймыз. Бала кезімде 
осы елді мекенге туыстарыммен бірге 
қыдырып барғаным есімде. Далалықта 
өскен маған қарасаң көзіңді талдыра-
тын  заңғар таудың басында жүрген 
трактор қатты әсер еткен еді. Аппақ 
тау дегенім кәдімгі өндірілген ас тұзы 
екенін жанымдағы баладан білгенде  
таңданысымды жасыра алмадым. Кеңес 
өкіметі кезінде шалғайдағы мекенде 
шығарылған өнімге алып мемлекеттің 
тұс-тұсынан сұраныс мол болғаны та-
рих парағында тұр. 

 Қадамын шағын артельден бастаған 
кәсіпорын бұрынғы Кеңес Одағының 
тұз өнеркәсібінің көшбасшысына ай-
налды. Комбинат базасында тұзды 
өндіру, өңдеудің жаңа технология-
сы батыл  қолданылды. Бұл еңбек 
ырғағын арттыруға мүмкіндік 
берді. КСРО тарағанда «Арал 
соль» жекешелендірілді. Нарықтық 
экономикаға сай қазіргі заманғы 
басқару мен жоспарлау әдістеріне өтуге 
қолайлы жағдай туындады. «Арал тұз» 
АҚ құрылды. 1996 жыл сауықтыру 
іс-шарасының бастамасы болды. 
Жабдықтар жаңартылды. Ас тұзының 
жаңа полиэтиленді орауыш линиясы, 
кейіннен халықаралық стандарттарға 
сай полиэтиленді пакеттер линиясы ор-
натылды. 2002 жылы «Аралтұз» АҚ-да 
өндірісті тоқтаусыз тұзды екінші рет 
байыту технологиясы енгізілді. Өнімнің 
сапасы айтарлықтай жақсарды» деген 
қызықты деректі жолықтырдым.

Айтса айтқандай, аталған қоғам 
сапалы тауар шығару бойынша 

көптеген халықаралық, республикалық 
көрмелерде талай дара шықты. 
Жоғарыда атап кеткендей, зауыт-
та тұңғыш рет қайта құру жұмыстары 
атқарылып, өндіріске «тұзды екінші рет 
байыту» технологиясы енгізілді. Тұзды 
жуу, майдалау, йодтау, кептіру замана-
уи технологиямен атқарылды. Мекеме-
ге жаңа инвестордың келуі акционерлік 
қоғамға соны серпін әкелді. Толым-
ды тірліктерге жол ашылды. Жағымды 
жаңалықтар мұнымен шектелмеді. 
Құны аса қомақты жаңа зауыттың 
құрылысы бой көтерді. Оған Испания 
елінен озық үлгідегі жабдықтар алынды. 
Көп ұзамай жаңа цехта өнім шығарыла 
бастады. Сондай-ақ тұз қалталау це-
хына Ресейден 5 дана жаңа автомат 
жеткізілді. Жаңадан бу қазандығы орна-
тылып мазуттан сығымдалған газға ауы-
стырылды. Өндірісті дамытудың жоспа-
рына сәйкес брикеттелген мал азығына 
қажетті тұз өндіруге назар аударылды. 

Ұйымдастыра білген ұтады. Жөндеу 
жасалған станоктарда ауысыммен бри-
кеттелген тұз шығарылады. Айына 1000 
тоннаға дейін өнім беру межеленген. 

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың жылдық есебі кезінде 
телекөпір арқылы «Арал тұз» 
кәсіпорнында испан технологиясы-
мен жасақталған полимер цехы іске 
қосылғаны оқырмандардың жадын-
да шығар. Бүгінгі таңда іргелі ұжымда 
845 адам еңбек етеді. Әлемді дағдарыс 
қыспағы буған шақта мұншама жанды  
жұмыспен қамту оңай шаруа емес. Оған 
қоса өнеркәсіп ел арасындағы мәдени-
қоғамдық шараларға белсене араласа-
ды. Түрлі қайырымдылық акциялары-
на жанашырлық танытып, спорттық 
ойындарға, атаулы күндерде демеушілік 
жасаудан ешқашан тартынған емес. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал ауданы.

БАЙЛАНЫСТЫ КЕҢЕЙТУ 
ЖОЛДАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Мемлекет басшысы
Куба Республикасына сапармен 

барды. Сапар аясында Қазақстан 
Президенті Куба Мемлекеттік 

кеңесінің және Министрлер 
кеңесінің төрағасы

Рауль Кастромен кездесті.

«АРАЛТҰЗДЫҢ»
АЙТУЛЫ АДЫМЫ

Жуырда Польшаның 
Быдгощ қаласында өткен 

каратэ-додан VII Әлем чем-
пионатында жерлестеріміз 

Мөлдір Жаңбырбай мен 
Нұржан Ақпанбет алтын 

жүлде иеленіп, әлем чемпи-
оны атақтарын қаңжығаға 

байлады. 
Әлемнің 46 елінен 3 мыңдай 

спортшы қатысқан дүбірлі додада 
қос спортшымыз елінің туын көкте 
желбіретіп, әнұранын шырқатты. 
50 келі салмақ дәрежесіне дейін 
ересектер арасында кумитэ 
бағдарламасында өнер көрсеткен 
Мөлдір үш кездесу өткізіп, финал-
да Түркия спортшысын 5:0 есебімен 
жеңді. Ал 60 келіге дейінгі салмақта 

кумитэ бағдарламасында 
сынға түскен Нұржан 
үш кездесуінде де 
жеңіске жетіп, фи-
налда тәжікстандық 
қарсыласын 1:0 есебімен 
ұтып, екінші алтын-
ды қоржынға салды. 
Қызылордадан шыққан 
қос чемпионды жарысқа 
каратэ-додан облыстың 
аға жаттықтырушысы 
Рүстем Әбжәмиев дай-
ындады.

Нұрбек САҒАДАТ.

Арал ауданында орналасқан қоғамдық бірлестіктер, бүгінде түрлі бағыттарда 
жұмыстар жасап, баянды тірлікке бастамашы болып жатыр. Солардың бірі – 
“Өрлеу Консалтинг” деп аталатын жастар қоғамдық бірлестігі. Дастанбек Жұпан 
төрағалық ететін аталған бірлестік жуырда ақжолтай хабарымен қуантты. Атап 
айтар болсақ, осы жылы “Өрлеу Консалтинг” Біріккен Ұлттар Ұйымы Даму 
бағдарламасының Ғаламдық Экологиялық Қорының қолдауымен шағын грант-
тар бағдарламасы бойынша қаржылық демеуге ие болды. Осы қаржы арқылы 

жастар қоғамдық бірлестігі аудандағы сегіз елді мекендегі білім ошақтарының 
оқушыларын сапалы таза ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында мембрандық 
тазарту қондырғысын орнатады. Бұл мектептердің қатарында Бөген, Аралқұм, 
Ақбай, Бекбауыл, Жаңақұрылыс, Тоқабай және Шөмішкөл мен Қарашалаң 
ауылдық округтерінің мектептері бар. 

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

СЕГІЗ МЕКТЕПКЕ САПАЛЫ СУ
КӘДЕГЕ ЖАРАТАТЫН 
КОНТЕЙНЕРЛЕР

сүйінші

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ

КӨГІЛДІР 
ОТЫН –
КӨП ЖЕҢІЛДІК



«Кселл» клиенттерге жақсы 
қызмет көрсеткені үшін 
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Хрусталь гарнитура® – бұл 2005 
жылдан бері қызмет етіп келе жатқан 
Call Center Guru* кәсіпқойлар Қауымдас
тығының клиенттерге қызмет көрсету 
саласындағы таңдаулы тәжірибелерді 
номинациялау бағдарламасы. Осы жылы 
кон курсқа Ресейден, Украинадан, Қазақ
станнан және Белоруссиядан келген 
100нан аса байланыс орталықтарының 
270 жобасы қатысты, бұл саны жағынан 
конкурсты өткізудің соңғы 12 жылындағы 
рекордтық көрсеткіш болды.  

Конкурсқа қатысу үшін, кандидат
тардан клиенттермен жұмыс жасау индуст
риясындағы табыстары туралы эссе жазу 
талап етілді. Таңдаулы жұмыстары бар 
кандидаттар 180 қатысушыдан тұратын 
шортпараққа келіп түсті. Финалистердің 
тізімі жарияланғаннан кейін, байланыс
орталықтарының басқарушыларынан жә
не жетекші менеджерлерінен құралған 
қазы лар алқасы бақылау сапаларының 
және эссені қорғау бағаларының қоры
тын дылары бойынша дауыс берді және 
33 негізгі және бірнеше қосымша номи
нациялар бойынша бағдарлама лауреат
тарының есімдерін анықтады. «Кселл» 
командасы екі негізгі номинация – сайтта 
өзінеөзі қызмет көрсету және әлеуметтік 
желілерде қызмет көрсету бойынша 
таңдаулы ретінде анықталды.   

Интернетпен жұмыс жөніндегі 
топта және «Кселл» компаниясында 
контентпровайдер болып небары 6 
адам жұмыс жасайды, олар күнделікті 
6 ірі әлеуметтік желілерде «Кселл» 

компаниясының кор   по
ративтік парақшаларындағы 
370 мыңнан астам жазы
лушылармен байла ныста 
болады және 15 жер гілікті 
қазақстандық фо рум дар
да жауап береді. Кор
поративтік парақша лар да 
пайдаланушыдан келіп түскен сауалға 
жауап беру  15 минутқа дейінгі уақытты 
құрайды, бұл ретте 74%дарда мамандар 
10 минут қа жетпейтін уақытта сауалдарды 
өң деуді бастайды. Тәулігіне бұл топ, ор
таша, желі сапасының мәселелері бой
ынша, көрсетілетін қызметтер және 
өнім дер бойынша абоненттердің 400 
сауал дарын өңдеп үлгереді. Бұған соны
мен бірге оларға клиенттердің өзі не
өзі қызмет көрсету құралдары – Kcell 
және activнавигаторлары, компа ния ның 
ресми сайттарындағы жеке кабинет тер, 
MyActiv, MyKcell мобильдік қосым
шалар, сонымен қатар Kcell және active 
сайттарындағы виртуалдық кеңесшілер 
көмектеседі. Сонымен қатар, виртуалдық 
кеңесшілер орташа есеппен «тірі» опера
торлардың жұмысын 70%ға жеңілдетеді, 
бұл ретте абоненттердің сайттарға ағыны 

компанияның ресми сайттарына барлық 
келушілердің  40%нан көбіне ұлғайды.    

«Хрусталь гарнитура® беделді сыйлы
ғындағы екі еселік жеңіс – бұл біздің 
компаниямыз өз абоненттеріне ұсынатын 
сервистің жоғары деңгейін халықаралық 

деңгейде дәлелдейтін ай
тарлықтай жетістік. Интер
нетпен жұмыс жөнін дегі топқа 
бастамашылдықтары, белсенді
ліктері және өз жұмыстарына 
сүйіспен шіліктері үшін алғы
сымды біл діремін. Олардың осы 
қа сиеттері бізді осындай жоғары 
кәсіби құрметке жеткізді. Біз
дің компаниямыздың негізгі 
құн дылығы әрқашан біздің 
клиенттеріміз болып табылады. 

Сондықтан әлемдік деңгейдің ең 
жоғары стандарттары бойынша оларға 
сервистік қызмет көрсету біздің  бизнес  
стратегиямыздың негізгі аспекті болып 
қала береді», – деп атап өтті «Кселл» АҚ 
бас атқарушы директоры Арти Отс.  

Естеріңізге саламыз, 2015 жылдың 
қара шасында «Кселл» Қазақстандағы 
бірін ші мобильдік оператор атанды. 
Байланыс Орталықтарын Сертификат
таудың Халықаралық Институтында 
кли енттерге қызмет көрсетудің бизнес
үдерістерін және аудитті тәуелсіз кә
сіби сертификаттаудан өте отырып, 
ха лықаралық стандарттағы байланыс
ор талық мәртебесін алды.  «Кселл» ком
паниясының абоненттерін қолдаудың 
сер вистік қызметі осы Институттың 
сер тификатын алған ОрталықАзия өңі
ріндегі бірінші болды.

Клиенттерге сервистік қызмет көрсетудің жоғары деңгейі 
үшін  «Кселл» АҚ кезекті рет халықаралық құрметке ие 
болды.  Хрусталь гарнитура® конкурсында  «Кселл»  бірден 
екі номинацияда жеңімпаз атанды – «Клиенттердің өзіне-өзі 
қызмет көрсетуінің таңдаулы тәжірибесі»  және «Әлеуметтік 
желілерде клиенттерге қызмет көрсетудің таңдаулы 
тәжірибесі».   

*Call Center Guru кәсіпқойлар Қауымдастығы – байланыс 
орталықтар және клиенттерге қашықтықтан қызмет көрсету 
индустриясының кәсіпқойлар қауымдастығы. 9000-нан астам 
бизнес-көшбасшаларды және Ресей, Украина, Қазақстан және 
өңірдің басқа елдерінің 1000-нан астам байланыс орталықтарының 
мамандарын біріктіреді.  

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫСЫ

Мұның бәрі бір пәсте іске аса қой
майтындығы да бесенеден белгілі, адамның 
жас кезінен жақсы іс пен қылықты әдет 
етіп, біртіндеп қалыптасуы барысында ұзақ 
жолдан өтуіне тура келеді. Жас шыбықтай 
желкілдеп өсіп келе жатқан шағында 
өнегесі мол ұстазға жолықса тіптен құба
құп. Міне, осы көргендері мен өмірлік 
тәжірибелері біздің кейіпкерімізді бүгінгі 
биігіне көтерді деп айта аламыз. Жоғары 
оқу орнын бітіріп, өз мамандығына төселе 
бастаған шағында Қалмырза қадағалаушы 
инженеринспектор қызметін атқарса, екі 
мыңыншы жылдары «ШиеліЖарығы» 
ЖШС директорының орынбасары лауа
зымына көтерілді. Ал соңғы он төрт 
жыл бойы аталған мекеменің басшысы 
қызметін атқарып келе жатыр. Әңгіме 
қызмет сатысының жоғарытөмендігінде 
емес, адамның қоғамдағы орны, көп 
үшін атқарар ісінің ауқымы мен сөзінің 
салмағында жатыр. Көп көргіш, көңілі 
таразы, жұртшылықтың елегі іріуақты 
қай кезде де ажыратып, бағасын да шы
ғарып бере алады. Шынтуайтында, кім
кімнің де бәсі жанжағына тигізер шара
паты мен қуанғанның арқасынан қағып, 
жылағанды жұбатуымен білінер. Әсіресе, 
мына нарықтық адамдардың бірбіріне 
деген мейірім азайған шақта алдына 
келгенге жылы ықылас танытқанның өзі 
неге тұрады.  

– Менің ең басты ұстанымым – жау
ап  кершілік. Кім болса да өз орнына сай 
жауапкершілігі болуы тиіс. Берген уәдесін 
өз уақытында орындап, болмаған жағдайда 
оның себебін күлтілдетпей ашық айтуы 
тиіс. Адамды алдау – Алланы алдау, 
қоғамды алдау деп түсінемін. Ең соңында 
адамның өзінөзі алдап, жаңсақ жолға 
түсуінің соқпағы. Сондықтан балаларды 
да жас кезінен шыншыл болуға тәрбиелеу 
керек. Мұны мектеп мұғалімдерінің 
мойнына артып қоймай, баршамыз, ата
аналар атсалысуымыз қажет деп ой
лаймын. Сонан соң өзіңе жағдай айтып 
келген, сенім артқан кісінің бірінші кезекте 

мәселесін оңтайлы шешуге ұмтылу – бұл 
өзгеге де, өзіңе деген құрмет. Бұл біздің 
адами парызымыз, – дейді ол әңгіме 
барысында сыр ұштығын тарқатып. 

Міне, біздің бүгінгі кейіпкеріміз Қал
мырза Айдарұлы кешегі өткен Параламент 
Мәжілісі мен жергілікті мәслихаттардың 

сайлауында №25 Шиелі сайлау округі 
бой ынша «Нұр Отан» партиясының 
аты  нан Қызылорда облыстық мәслиха
тының депутаты болып сайланды. Жұрт
шылықтың оған деген ықыласы өте 
жоғары, бірауыздан дауыс берді. Бұл, 
әрине, оның көпжылдық еңбегінің, жер
лестері алдындағы беделінің, берген сө
зінің үдесінен шыға білетін азамат тығы
ның белгісі. 

Қандай адам болса да өзінің балалық 
шағын сағынады, өткен күндердің еле
сін ойша кезіп, еске алары анық. Қал
мырза Шиелідегі №45 мектепте оқыған 
жылдарын, құрбықұрдастарын, ұстазда
рын әрқашан айтып, олардың абырой
ларын асқақтатудан жалыққан емес. Сол 
кездегі мектеп директоры болған Күлжан 
апай Жәукебаева, мұғалімдері – Төлтай 
Жүнісбекова, Ұлған Бөлекбаева, Тоты 
Әділ бекова, Ертай Есенгелдиев, тағы 
басқа да ұстаздарының сол кезде берген 
тәрбиесі мен бағытын бағалап, алғысын 
айта жүреді. Болса да сыныптастарымен 
жиі бас қосып, өткенді еске алуы қалыпты 
жағдай. 

Шиелі ауданы, аймағымыздағы ауыл 
шаруашылығы мен өнеркәсібі дамыған 
ау данның бірі. Аудан орталығы мен 
ауыл дарының сәулеті жаңа заманға сай 
жайнап келе жатқандығы да жұртқа мәлім. 
Жергілікті тұрғындардың ынтымағының 
жарасқандығы және де олардың  жаңа
лыққа жаны құштарлығы мен қай іске де 
сергектігінің жөні бөлек. Бұл қасиеттер 
әлемдегі озық отыз елдің қатарына кіру 
талабындағы Қазақстан азаматтарына 
қажетті мінез бен қағидаттар екендігі 
анық. Осы жақсы үрдістің қалыптасуына 
ел басқару ісіне араласа бастаған Қалмырза 
Айдарұлының да өзіндік үлесі бар. Оның  
жұртшылықтың сенімінен шығып абырой 
биігінен көрінуіне жерлестері тілектес. 
Көптің тілегі намыстың қамшысы делік. 

 Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі кенті.

Шиелі аудандық мәслихатының ІV және V 
шақырылымына екі рет депутат болып сайланған 
Қалмырза Қасымов белсенді депутаттардың бірі 
болды. Ортаға салынған қандай мәселе бойынша 

да өз ойын ашық айтып, байыпты пайым 
жасайтын жігіт ағасы өз сайлаушыларымен 
де жиі кездесіп тұрды. Олардың ұсыныс-
тілектеріне сергек қарайтындығы және де 
айтылған ұсыныстардың орындалуына күш 
салатындығы оған деген көпшіліктің сенімін 
нығайта түсті. 

КӨПТІҢ ТІЛЕГІ – НАМЫСТЫҢ 
ҚАМШЫСЫ

ҚОЛДАУ

Бүгінде мал 
шаруашылығымен айналысып, 
кәсібін дөңгелентіп отырған 
шаруалар мемлекеттік 
«Сыбаға» бағдарламасының 
көмегіне жүгінуде. Бес 
жыл бұрын қолға алынған 
бағдарламаның игілігін көріп 
жатқан жалағаштық шаруалар 
ет экспорты бағытындағы 
жұмыстарды жандандырды. 

Былтыр Жалағаш ауданында бағдар
лама бойынша 18 бас асыл тұқымды 
бұқа мен 370 бас аналық мал алынған. 
Барлығы 26 млн 200 мың теңге несиеге 
3 шаруашылық 8 бұқа, 160 аналық, ал өз 
қаражатына 6 шаруашылық 10 бұқа мен 210 
аналық сатып алып, мал басын көбейтіп, 
ет өндірісіне серпін беруде. Атап айтсақ, 
«Агронесие корпорациясы» АҚ арқылы 
Аққыр ауылдық округінен «Сайлау» ШҚ 
7 млн теңге несие алып, алынған несиеге 
4 бас бұқа мен 40 бас жергілікті аналық, 
Таң ауылынан «Доспанов» ЖК 12 млн 

теңгеге 4 бас асыл тұқымды бұқа мен 80 
бас аналық, Шәменов ауылдық округінен 
«Ерұлан» ШҚ 6 млн теңге несиеге 2 бұқа 
мен 40 аналық сатып алып жұмыс жүргізіп 
жатыр. Басқа шаруашылықтар да бұл 
бастамадан қалыс қалып жатқан жоқ.

Соңғы жылдары сапаға ынта қойған 
шаруашылық басшылары мен мал иелері  
асыл тұқымды малды сырттан әкелумен 
қа тар қолдан ұрықтандыруға да ден қойып 
отыр. Аудан көлемінде 2 шаруашы лық 
асыл тұ қымды мүйізді ірі қара малын өсіру

мен айналысса, биыл Мақпалкөл ауылдық 
округіндегі «Сарғасқа жылқы» фермер 
қожалығы Батыс Қазақстан облысынан 60 
бас  қазақтың ақбас сиырының қашарын 
әкелуді жоспарлап отыр. Аудан бойынша 
15 қолдан ұрықтандыру пунктінде был
тыр 662 бас мүйізді ірі қара қолдан 
ұрықтандырылды.

Аймақтағы ірі жобалардың қатарына 
кіретін «МегаАгро» ЖШС құны 450 
млн теңгенің 3000 бас малға арналған 
бор дақылау алаңын салуға бизнесжос
пар дайындап, «ҚазАгроҚаржы» АҚ
на құжаттарын тапсырды. Бордақылау 

алаңының құрылысы қа
ражат бөлінсе биылдан 
қалмай  бастау алуы тиіс. 
Бордақылау алаңы іске 
қосылған кезде «Сыбаға» 
бағдарламасымен айна
лы сып отырған ша
руа шылықтардың мал 
дарымен толықты рыл
мақ шы.

Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын да
мы  туды, мал шаруа
шы  лығының өнім
ді лігін  және өнім сапасын арттыруды 
суб си диялауға байланысты 2015 жылы 
мал шаруашылығы бағдарламаларына 
қа ты сушы шаруашылықтар 93 456 017 
теңге субсидия алды. Оның ішінде МІҚ 
малының селекциялық жұмыстарына 
29 463 002, қой малының селекциясына 
2 080 000, сатып алынған  асыл тұқымды 
малдың құнын арзандатуға 13 460 000 
теңге,  аналық малдардың азығына 
45 780 013 теңге,  мүйізді ірі қара малды 
қолдан ұрықтандыруға 2 648 000 теңге 

субсидия төленді. 
Үстіміздегі жылдың алғашқы тоқса

нында ауданда мал шаруашылығы өнім
дерін өндіру  103,0 пайыз, мал басы өткен 
жыл мен салыстырғанда 100 пайызға 
артқан. Аудан шаруа қожалықтары асыл 
тұқымды мал санын көбейтуді, ет өнімі 
өндірісін арттыруды, асыл тұқымды репро
дукторлы  шаруашылықтарды құруды 
мақсат етіп отыр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

«СЫБАҒАНЫҢ» СЫЙЫ МОЛ

ТАРАЗ ТӨРІНДЕГІ 
БАСҚОСУ

Тараз қаласында «Блогқұрылтай-2016: Тараз» 
шарасы өтті. Қазақ елінің интернеттегі имиджін кө -
тере тін топтар қалыптастыру, мемлекеттік иде о-
ло  гияны интернет арқылы жүзеге асыру, жас тар-
дың мультимедиялық жаңа технологияларды мең-
геруіне ықпал ету, сапалы пікірталас мәдениетін 
қалыптастыру, блогшылардың жаңа элитарлы ор-
тасын құру, қазақ тіліндегі блогтарға қатысты заң-
намалық мәселелерді талдауды басты мақсат еткен 
құрылтай осымен алтыншы рет ұйымдастырылып 
отыр. Бұған дейін Астана, Алматы, Шымкент, Қара-
ғанды, Талдықорған қалаларында өткізілген болатын. 

Қазіргі ақпарат ғасырында әлеуметтік желілер 
мен ғаламторды тиімді пайдалануда блогшылардың 
азаматтық қоғамды қалыптастыруда қосар үлестері 
зор. Елімізде бүгінгі күні 300дей қазақ тілінде блогтар 
бар. «Блогқұрылтай2016: ТАРАЗ» шарасы жаңа медиа 
мамандарының, сайт жасаушылардың өзара тәжірибе 
алмасу алаңына айналды. Оған Астана мен Алматы 
қалаларынан және өзге де өңірлерден 200ден аса блогшы 
мен қонақтар қатысты.

Ұлттық интернет ассоциациясының вицепрезиденті, 
«BlogCamp: Блог Құрылтай – 2016» ісшарасының 
үйлестірушісі Данияр Аланның пікірінше, құрылтайлардың 
көшпелі түрде өтуі жақсы нәтиже береді.

– Біз жұмысты бір қалада ғана жүргізе берсек, 
географиялық ауқымымыз тарылып қалар еді. Құрылтайды 
өткізуде көшпелі форматты қолға алу арқылы біз өңірлерде 
блогқа қызығушылардың ортасын қалыптастыра алдық. 
Бұған дейін құрылтай өткізілген 5 қаланың барлығында 
блогшылардың ортасы қалыптасып үлгерді. Осы 
дәстүрмен Тараз қаласында да блогшыларға арналған орта 
қалыптастыра аламыз деп ойлаймын, – деді ол.

Жамбыл облысының әкімі Кәрім Көкірекбаев құрылтай 
қатысушыларын қабылдап, жұмыстарына сәттілік тіледі. 
Сонымен қатар, үш күнге созылған құрылтай жұмысының 
ең бір ұтымды тұсы – Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиевтің жастармен кездесіп, ашық пікір 
алысқаны болды. Блогшылар өздерін толғандырған өзекті 
мәселелерді қозғап, сұрақтар қойып, тұшымды жауап 
алды. 

Құрылтай аясында тәжірибелі мамандардың жүргізуі
мен түрлі бағыттарда дәрістер оқылып, ең үздік презента
циялар мен стартаптар таныстырылды. Өзге өңірден 
жиналған блогшылар көне қаланың тарихимәдени 
жәдігерлермен және әлеуметтік маңызды нысандарын 
аралап, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай «Көне Тараз» тарихимәдени орталы
ғында ағаш отырғызды.

Дәурен ОМАРОВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Облыстық әділет 
департаментінің 
ұйымдастыруымен Студенттер 
сарайында «Әкімшілік акт: 
шығару, мазмұны және 
дау айту» тақырыбында 
әкімшілік құқық бойынша 
ғылыми-практикалық 
конференциясы болып өтті. 
Конференцияға  облыстық сот 
және прокуратура органдары,  
Қорқыт ата атындағы ҚМУ, 
облыстық кәсіпкерлер 
палатасы, кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы, БАҚ 
өкілдері қатысты.

Шараны ашқан әділет департаменті 
басшысының міндетін атқарушы Тасты
бай Лесеров Қазақстанның Дүниежүзілік 
экономикалық форумның Жаһандық бә
секеге қабілеттік рейтингінде позиция
ларды жақсарту, 2020 жылға дейін рей
тингінде алғашқы 30 дамыған елдің қата 
рына енуін қамтамасыз ету өзекті мәселе
лердің бірі болып отырғанын атап өтті. 

– Ең алдымен, Қазақстанның Жаһан
дық бәсекеге қабілеттілік индексін дегі 
42орынға көтерілуіне біздің Президен
тіміздің сарабдал саясаты ықпал еткенін 
атап өту керек. Менің ойымша, еліміз 
әрқашан даму үстінде болды және бұдан 
кейін де дами түседі. Біздің еліміз бұл 
тізімдегі көрсеткішін тағы да жақсартуға 
қабілетті. Мемлекет басшысы айтқандай, 
«100 қадам» мен 5 институттық рефор
маны қолдап, оны жүзеге асырсақ, 42
ші орынмен тоқтап қалмайтынымыз 
сөзсіз. 2015 жылдың 30 қыркүйегінде 
Бүкіләлемдік экономикалық форум 2015
2016 жылдар аралығындағы жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік туралы жыл сайынғы 
есебін жариялады. Қазіргі күні «Әкімшілік 
реттеуді дауласу кезіндегі заңнаманың 
тиімділігі» индикаторы бойынша – 60 
орын, «Меншік құқығы» индикаторы 
бойынша – 70 орын, «Даулы мәселелерді 
шешудегі заңнаманың тиімділігі» инди
каторы бойынша – 59 орын, «Зияткерлік 
меншікті қорғау» индикаторы бойынша 
74 орынды иеленіп отыр. Аталған 
бағыттарды жинақтай келгенде жалпы 
Қазақстан көршілес Ресейді 45орыннан 
басып озып, 42орынға тұрақтады, яғни 
бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіне 
қатысу тарихында Қазақстан алғаш рет 
үздік нәтижеге қол жеткізіп отыр. Ендігі 
біздің міндетіміз 42орында тоқтап қалмай, 
дамыған 30 елдің қатарына ену үшін бар 
күшжігерімізді салып, жұмыс жасауға 
міндеттіміз, – деді Тастыбай Аманжолұлы 
сөз бастауында.

Мұнан кейін облыстық соттың 
судьясы Молдабек Ахметов «ҚР Әкім
шілік процессуалдық кодексі жобасының 
ерекшеліктері», облыстық прокуратураның 
басқарма прокуроры Шыңғыс Есжанов 
«Әкімшілік акт: шығару, мазмұны мен дау 
айту», әділет департаменті басшысының 
міндетін атқарушы Т.Лесеров «ҚР Әкім
шілік ресімдер туралы Заңының жобасы: 
акт шығару, мазмұны және дау айту», 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ аға оқытушысы 
Айнұр Исаева «Жеке әкімшілік акт: 
түсінігі және оны жариялаудың құқықтық 
режимі», облыстық кәсіпкерлер палатасы 
директорының орынбасары Дархан Мыр
залиев «Бизнесомбудсмен қызметі», 
облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының бөлім басшысы Тимур 
Ибайдилдаев «ҚР Кәсіпкерлік кодексі 
аясында кәсіпкерлікті қолдау шаралары» 
тақырыптарында баяндамалар жасады.

«Әкімшілік рәсімдер туралы» Заң 

жобасының әзірленуіне ғалымдар, халық
аралық сарапшылар мен мамандар қатысты. 
Заң жобасы Қазақстанда халықаралық 
стандарттарға сәйкес әкімшілік әділет 
және әкімшілік рәсімдер институтын 
ендіруге бағытталған.  Қолданыстағы 
құқықтық жүйеге үйлесімді кіретін 
және құқық қолдану субъектілерімен 
ауыртпалықсыз қабылданатын әкімшілік 
әділет моделін енгізу үшін екі заңнамалық 
актіні әзірлеп қабылдау қажет. Ол 
Әкімшілік процессуалдық кодекс және 
жаңа редакциядағы «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» Заң. Әкімшілік процессуалдық 
кодекстің жобасы  Жоғарғы сот тарапынан 
әзірленуде. 

Осы аталған екі заңнамалық акті бір
бірін толықтырушы болып табылады. 
Әкімшілік рәсімдер туралы заң бір жағынан 
әкімшілік актілерді қабылдау рәсімдерін 
реттейді, яғни процессуалдық кодекс 
үшін материалдық заң қызметін атқарса, 
екінші жағынан әкімшілік актілерді 
сотқа дейінгі даулау рәсімдерін реттейді.  
Жоғары тұрған мемлекеттік органға 
(жоғары тұрған лауазымды тұлғаға) 
немесе сотқа шағым келтіру мүмкіндігі 
және шағым жасау мерзімдері жөнінде 
шағымдану құқығына тек бір ғана бап 
қарастырылған.  Заң жобасында әкімшілік 
рәсімдердің сатылары мен қағидалары, 
әкімшілік актілерге қойылатын талаптар 
белгіленген. Сондайақ, заң жобасында 
шағымдану және орындау тәртібі, жою 
негіздері реттелген. Сонымен қатар, 
әкімшілік рәсімдердің күрделілік деңгейін 
анықтауға мүмкіндік беретін қолайлы және 
ауыртпалы әкімшілік акт ұғымы енгізілген. 
Қолайлы әкімшілік шешім қабылдаған 
кезде жеңілдетілген тәртіп пен қабылдау 
мерзімдері, оны жою негіздерінің нақты 
тізбесі қолданылады. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕР САПАСЫН 
АРТТЫРУ БАҒЫТЫ

Сыр топырағына Атырау өнерпаздары гастрольдік сапармен 
келді. Осыған орай өңірлік коммуникациялар қызметінде Н.Жантөрин 
атындағы Атырау облыстық филармониясының директоры Ғаділ 
Дүйсенғалиев, «Нарын» халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, 
көркемдік жетекшісі Ержан Қиратов және филармония әншісі Ханзада 
Сақыпованың БАҚ өкілдеріне арналған баспасөз конференциясы өтті.   

Биыл Атырау облыстық филармониясының құрылғанына 50 
жыл. Осы мерекелік дата мен ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
«Нарын» ұлтаспаптар оркестрі еліміздің батысынан бастап    өзге 
де аймақтарында концерттер өткізіп келеді. Шара 31 наурызда 
Орал қаласында бастау алды. Мұнан кейін Ақтөбе облысының Алға 
ауданында, Ақтөбе және Қызылорда қаласында өтті. Енді алдағы 
уақытта шығармашылық топ сапары Шымкент  пен Алматы қаласында 
жалғасады. Сапар барысында облыстық филармониялар бірлестігінің 
шығармашылық және гастрольдік ынтымақтастығын нығайту, 

шығармашылық тәжірибе алмасу,  әлемдік және отандық музыка 
жауһарларын  насихаттау басты назарға алынған. 

– Соңғы жылдары өзге де аймақтармен бірлесіп жұмыс жасауды 
қолға алып, гастрольдік сапарларды ұйымдастырып келеміз. Біздің 
басты мақсатымыз дәстүрлі өнерді оның ішінде ұлтаспаптар оркест
рінің шығармашылығын көрсету болып табылады. Біздің оркестр 
құрамында 60 адам бар. Ал, репертуарымызда  өзімізден бөлек орыс, 
шетел классиктерінің де туындылары орындалады, – деді  филармония 
директоры Ғаділ Дүйсенғалиев. 

Сондайақ, облыстық филармонияның тарихына тереңнен тоқта
лып, ондағы шығармашылық құрамның негізгі бағыттарын айтты. 
Сапар кезінде әр қалада түрлі бағдарламалар ұйымдастырылады.  

Баспасөз конференциясы барысында журналистер тарапынан  
қойылған сұрақтарға тұшымды жауап берілді. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ. 

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ

«ДЕНСАУЛЫҚ» БАҒДАРЛАМАСЫ

Кеше облыстық 
медицина орталығында 
«Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге 
асыруда атқарылатын 
негізгі жұмыстардың 
бағыт-бағдарын 
нақтылауға арналған 
кеңейтілген семинар 
кеңес өтті. 

Жиынға облыс әкімінің орынбасары 
Рауан Кенжеханұлы қатысты.

Облыстағы барлық медициналық 
ұйымдардың бас дәрігерлері мен бас 
дәрігердің ішкі аудит бойынша, БМСК, 
ана мен бала денсаулығын қорғау мә
селелері жөніндегі орынбасарлары мен 
бас мейірбикелер шақырылған семи
нарды облыстық денсаулық сақтау бас
қармасының басшысы Ақмарал Әлна
зарова ашып, жүргізіп отырды. 

– Өздеріңіз білетіндей, өткен жылы 
«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы қорытындыланып, денсау
лық сақтау саласын дамытудың 2016
2019 жылдарға арналған «Денсаулық» 
бағдарламасы қабылданды.  Аталған 
бағдарлама қол жеткізілген нәтижелерді 
бекіту мен дамытуға және саладағы 
проблемаларды жаңа сын тегеуріндерге 
сәйкес шешуге бағытталады, сондайақ, 
саланың 2050 жылға дейінгі жоспарлы 
дамуына негіз болады, – деген басқарма 
басшысы жаңа бағдарламаның медици
налық қызметтің сапасын көтеріп, қол
жетімділігін жақсартуға, жүйені басқару 
мен қаржыландырудың тиімділігін 
арт тыруға, сонымен бірге қолда бар 

ресурстарды тиімді пайдалануға бағыт
талғанын атап өтті. 

Ақмарал Шәріпбайқызы сонымен 
бірге, алдағы уақытта тұрғындар ден
сау лығының ағымдағы жайкүйін және 
инфекциялық емес аурулардың бол
жамды өсімін ескере отырып, меди
циналық көмекті ұйымдастырудың инте
гра цияланған моделін әзірлеп, кезең
кезеңімен енгізу көзделіп отырғанын 
жеткізді. Сондайақ, басқарма басшысы 
халықты сапалы көмекпен қамту, 
денсаулық сақтау шығындарын тиімді 
пайдалану, мақсатты индикаторларға 
жету мақсатында облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы ҚР статистикалық 
көрсеткіштері бойынша жалпы өлім
жітім себептерінің 52 пайызын құрайтын 
ана мен бала, онкология, жарақаттану, 
жіті инфаркт миокарды, инсульт – негізгі 
5 өзекті бағытта жол карталарын әзірлеп, 
профильді ғылыми орталықтармен келі
сіліп, бекітілгенін, ағымдағы жылы об
лыстық мәслихат отырысының шеші
мімен жол карталарында көрсетілген 
ісшараларды іске асыруға, лизинг 
бой ынша медициналық құралжабдық
тар сатып алуға 164 млн теңге қаржы 
бөлінгені атап айтты.

Семинаркеңесте облыстық денсау
лық сақтау басқармасы басшысы ның 
орынбасары Нұржамал Мырзаға лие ва
ның баяндамасы тыңдалды. Ол өз баян
дамасында өңірлік жоспардың негізгі 
бағыттарынеа тоқталды. 

Белгілі болғанындай, өңірлік 
жоспар негізгі жеті бағытты қамтиды. 
Атап айтқанда, тұрғындар денсаулығын 
сақтау негізінде қоғамдық денсаулық 
сақтауды дамыту бірінші бағыт болса, 
екіншісі, бастапқы медициналық көмек 

көрсету ұйымдарын дамыту жә
не қажетті денсаулық сақтау 
қыз меттерін біріктіру арқылы 
модернизациялау үшінші – сапалы 
медициналық қызметпен қамту, 
дәрідәрмекпен қамтамасыз етуде 
Ұлттық саясатты жүзеге асыру. 
Қаржылық тұрақтылықты көтеру 
мен денсаулық сақтау саласының 
негізгі жауапкершілігін енгізуді 
аяқтау да келесі басым бағыттар 
аясына еніп отыр. Сонымен бірге, 

салада адами ресурстарды басқа рудың 
тиімділігін көтеру, саланы дамы туда 
мемлекеттікжекеменшік құрылым дар
ды және заманауи ақпараттықком му
никациялық технологияларды енгізуді 
қамтамасыз ету көзделуде. 

Жиында сонымен бірге, ана мен 
бала денсаулығын қорғау қызметінің 
біріктірілген үлгісін енгізуге және жұ
мысының тиімділігін көтеруге бағыт
талған жол картасын іске асыру туралы 
облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының ана мен бала денсаулығын 
қорғау жөніндегі орынбасары Жаннат 
Қожарипованың хабарламасы тың
далды. 

Облыста жалпы, тууға көмек көр
сететін 9 медициналық ұйым бар, олар 
735 төсекорынмен қамтылған. Ал ба
лаларға арналған төсек 665ті құ райды.  
Хабарламашы екінші деңгейлі қа лалық 
перинаталды орталық пен үшінші дең
гейлі облыстық перинаталды орта
лық тың біріктіріліп, үшінші дең гейлі 
өңірлендірілген орталыққа айнал ғанын 
жеткізді. Сонымен бірге шалғай дағы үш 
аудандық босандыру бөлім дерін екінші 
деңгейге ауыстыру ісінің қарас тырылып 
жатқаны да белгілі болды.  

Кеңейтілген семинарда сонымен 
бірге «Жарақаттану кезіндегі медици
на лық көмек көрсетудің біріктірілген 
үлгісін енгізу жөніндегі 20162019 
жыл дарға арналған Жол картасын іске 
асыру», «Жіті миокард инфарктісі, ми 
қанайналым жіті бұзылыстары кезін
дегі медициналық көмек көрсе тудің 
біріктірілген үлгісін енгізу жөнін дегі 
Жол картасын іске асыру» және «Он
ко логиялық ауруларды бақы лау дың 
біріктірілген үлгісін енгізу жөніндегі 
Жол картасын іске асыру» тақырып
тарында баяндамалар тыңдалды.

Кеңейтілген семинаркеңесті қоры
тын дылаған облыс әкімінің орынба са
ры Рауан Кенжеханұлы «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасын өңірде жү
зеге асыруға арналған нақты жоспардың 
жасалғанын, енді сол бағыттарды 
іске асыруда жұмыла жұмыс істеудің 
маңыздылығын айтып, сәттілік тіледі. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖЕТІ БАҒЫТЫ
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3ҚОҒАМ
«Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге,

монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен
 жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне,

 сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 

құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрестіле отырып) сипаттамасы

1 Рәсімнің  (іс-қимылдың) нөмірі 1 2 3
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Мемлекеттік корпорация қызметкері Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысы

Мемлекеттік корпорация 
қызметкері

3 Рәсімдер (іс-қимылдар)  атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды тіркейді, 
үзінді-көшірмені 
дайындайды және 

Мемлекеттік 
корпорацияға  

жолдайды

үзінді-көшірмені тіркейді 
және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

береді4 Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды 
бастау үшін негіз болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету бойынша рәсімнің
(іс-қимылдың) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

5 Орындалу мерзімі 1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызмет 

көрсету мерзіміне кірмейді

1 жұмыс күні ішінде 20 минуттан аспайды

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 362 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 25.03.2016 ЖЫЛЫ № 5419 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 174 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерінбекіту 
туралы» Қызылорда облысыәкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі 
№ 174 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5183 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» 
және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 29 қазанда жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Тракторларға және олардың 
базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, 

монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, 
олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне, 
сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарға 
ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының
               әкімі                                                                 Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» ақпандағы №362 қаулысына  қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29» қыркүйектегі №174 қаулысымен бекітілген

«Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 

механизмдеріне, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: аудандардың, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдары (бұдан 
әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру: 

1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация);

2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан 
әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 
(толық автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.

3. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет нәтижесі - жылжымалы 
мүлік кепілін тіркеу тізілімінен үзінді-көшірме (бұдан әрі – үзінді-
көшірме).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - 
электронды түрде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен Мемлекеттік 

корпорацияның өзара  іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің 
Мемлекеттік корпорацияға «Техникалық инспекция саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11766 нөмірімен тіркелген) бекітілген 
«Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін 
шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары 
мен механизмдеріне, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат 
беру»мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының(бұдан әрі - 
стандарт) қосымшасына сәйкес нысан бойыншаөтініш ұсынуы немесе 
портал арқылы электрондық құжат нысанындағы өтініш жолдауы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін 
әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды 
ұсынады:

стандарттың қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басты куәландыратын құжат, ал өкілі – оның өкілеттігін 

растайтын құжат және жеке басты куәландыратын құжат (сәйкестендіру 
үшін);

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді);

3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
тіркейді, үзінді-көшірмені дайындайды және Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

4) Мемлекеттік корпорация қызметкері үзінді-көшірмені 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді 
(жиырма минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардыңөзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсе-
тілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1)Мемлекеттік корпорацияныңқызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағыәрбір 

рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-
қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілер 
және (немесе)Мемлекеттік корпорациямен  өзара іс-қимыл тәртібінің 
сипаттамасы осы регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығы «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының 
рәсімдерінің (іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің 
сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке сәйкестендіру нөмірі 
(бұдан әрі - ЖСН) мен парольдің көмегі арқылы порталда тіркелуді 
жүзеге асырады (порталда тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар 
үшін жүзеге асырылады);

2) көрсетілетін қызметті беруші электронды мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алу үшін порталда ЖСН және парольді (расталу 
үдерісі) енгізеді;

3) ЖСН мен пароль енгізілгеннен кейін порталда ЖСН 
және пароль арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы 
деректердің шынайылығы тексеріледі;

 4) көрсетілетін қызметті алушы «Тракторларға және олардың 
базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, 
монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың 
тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
және жол-құрылыс машиналары мен механизмдеріне, сондай-ақ жүріп 
өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ 
(бар) екендігі туралы ақпарат беру» қызметін таңдайды, осы  кезде 
экранғақызмет көрсету үшін электронды сұраныс нысаны шығады 
және көрсетілетін қызметті алушы оның құрылымы мен форматтық 
талаптарын ескере отырып, берілген нысанды толтырады (деректерді 
енгізу);

5) көрсетілетін қызметті алушы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы 
электронды мемлекеттік қызметті көрсетуге толтырылған сұраныстың 
нысанына қол қояды;

6) порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің жарамдылық мерзімі 
және қайтарылып алынған (жойылған) тізімінде болмауы, сондай-ақ, 
сәйкестендіру деректерінің (сұраныста көрсетілген ЖСН мен ЭЦҚ 
тіркеу  куәлігінде көрсетілген ЖСН арасындағы) сәйкестігі тексеріледі;

7) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат (көрсетілетін қызметті 
алушының сұранысы) «электрондық үкіметтің шлюзі»/«электрондық 
үкіметтің өңірлік шлюзі» арқылы электрондық тізілімге жолданады;

8) мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесінің жауабы - үзінді-
көшірме немесе электронды реестрде мәліметтердің жоқтығы жөніндегі 
көрсетілетін қызметті берушіге жүгіну туралы өтініш білдірілген жауап 
қалыптастырылады және көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілінің «жеке  кабинетіне» жолданады.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл 
диаграммасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.

«Тракторларға және олардың базасында жасалған 
өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған 

арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың 
тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 

мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 
механизмдеріне, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген 

рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы

«Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен 
жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы 

бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін 
ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машинала-

ры мен механизмдеріне, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы 
ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

«Тракторларға және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерге, монтаждалған арнайы жабдығы бар 
тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелеріне, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен 

механизмдеріне, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарға ауыртпалықтың жоқ (бар) екендігі туралы ақпарат беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  4-қосымша

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің  бизнес-процестерінің анықтамалығы

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл)
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

 Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

1 Рәсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе                        

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе                        
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 
алушыға қолхат береді

құжаттарды
 қарайды

құжаттарды қарайды 
және телнұсқаны 

дайындайды

 телнұсқаға қол 
қояды

телнұсқаны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсімнің

(іс-қимылдың) 
нәтижесі

 құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің                       

басшысына ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады  

 телнұсқаны 
көрсетілетін

 қызметті 
берушінің кеңсе                        

қызметкеріне 
жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға береді

5 Орындалу мерзiмi 30 минуттан                 
аспайды

30 минуттан                 
аспайды

20 күнтізбелік                                    
күн  ішінде

30 минуттан 
аспайды

30  минуттан                 
аспайды 

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  2- қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

          Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға  жүгінген кезде

1 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе                        
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе                        
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері 

3 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды           
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды 
қарайды және  
телнұсқаны 
дайындайды

телнұсқаға 
қол қояды 

телнұсқаны тіркейді телнұсқаны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді
 (іс-қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсімнің

(іс-қимылдың) нәтижесі

 көрсетілетін 
қызметті алушыға 

тиісті құжаттардың 
қабылданғаны 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралы  
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе                        

қызметкеріне 
жолдайды

телнұсқаны 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

телнұсқаны 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға  

береді

5 Орындалу мерзiмi 20 минуттан                         
аспайды

1 жұмыс 
күні ішінде, 
мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

20 күнтізбелік 
күн ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде 20 минуттан 
аспайды

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 367 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 25.03.2016 ЖЫЛЫ № 5420 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы № 52 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағыЗаңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін 
бекіту туралы» Қызылорда облысыәкімдігінің 2015 жылғы 22 
маусымдағы №52 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мем-
лекеттік тіркеу Тізілімінде 5067 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские 
вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 1 тамызда жария-
ланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік 
білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру»мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Р.Кенжеханұлына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының
                әкімі                                                            Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы «29» ақпандағы №367 қаулысына қосымша
 Қызылорда облысыәкімдігінің 2015жылғы 22маусымдағы  № 52 қаулысымен бекітілген

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметрегламенті

1. Жалпы  ережелер

1.   Көрсетілетін қызметті берушінің атауы:техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі - 
көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1. көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - техникалық және 

кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқасы (бұдан әрі - телнұсқа).
4.  Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 

- қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға «Техникалық 
және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№11220 болып тіркелген) бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім 
туралы құжаттардың телнұсқаларын беру»мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін 
әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес  құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды 
қабылдап алған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетілген, сондай-ақ 
мөртаңба, кіріс нөмірі және күні қойылған қолхат (бұдан әрі - қолхат) 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына 
жолдайды(отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы  құжаттарды 
қарайды, телнұсқаны дайындайды жәнекөрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады(жиырма күнтізбелік күн ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы телнұсқаға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6)көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкерітелнұсқаны 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушығабереді(отыз минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

3.Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге 

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызмет-
керлері) мен өзге ұйымдардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасында 
келтірілген.           

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілер және (немесе)Мемлекеттік 
корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің толық сипаттамасы осы 
регламенттің 4-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықта-
малығы «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және 
аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

10. Мемлекеттік корпорацияға және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорация 
арқылы алу процесінің сипаттамасы, оның ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 
стандарттың 9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды ұсынады:

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша техника-
лық және кәсіптік оқу орны басшысының атына өтініш, онда білім 
туралы құжаттың жоғалу  мән-жайлары  немесе басқа да себептері 
(тегінің, атының, әкесі атының (бар болса) өзгеруі, жарамсыздығы 
немесе оны толтыру кезіндегі қателер) баяндалады;

жеке куәліктің көшірмесі (тұлғаны салыстыру үшін);
техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орны таратылған 

жағдайда көрсетілетін қызметті алушы техникалық және кәсіптік білім 
беретін оқу орнының орналасқан жеріндегі мұрағатқа жүгінеді;

2)  Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны 
туралы қолхат береді, көрсетілетін қызметті алушыстандарттың                           
9-тар мағында көрсетілген құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабыл-
даудан бас тартады және стандарттың 2-қосымшасына сәйкес құжат-
тарды қабылдаудан бас тарту туралы  қолхат береді (жиырма минуттан 
аспайды);

3) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (бір жұмыс күні 
ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);

4) құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің                               
6-тармағының  2-5) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері телнұс-
қаны тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері телнұсқаны тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді (жиырма минуттан 
аспайды).

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 3-қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы
рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

«Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4- қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

Өмірден түйгенін 
тәмсілге айналдыратын 
дана халқымызда 
«береке басы – бірлікте» 
деген  қасиетті ұғым бар. 
Бұл өзгермейтін құнды 
тұжырым, оның қасиеттілігі 
де сонда. Тарихқа көз 
жүгіртер болсақ, біз 
сан мыңдаған қанды 
қырғындарда сыртқы 
жауларымызға тек  саяси 
бірлікке қол жеткізген 
кезде ғана тойтарыс бере 
алғанымыз айқын көрініп 
тұрады...  

Жалпы ел бірлігі идеясының пәлсафалық 
негізін Абай атамыз да қарастырған. Мәселен, 
6-қарасөзінде ол «Өнер алды-бірлік, ырыс 
алды-тірлік» деген қазақтың бір мақалы бар. 
Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады 
– білмейді. Қазақ ойлайды: бірлік ат ортақ, 
ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен 
дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? 
Кедейліктен не залал? Ағайын құрамай мал 
іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік-
ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп 
отырсаң атасы басқа, діні басқа, күні басқалар да 
жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса 
антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік 
қылса керек, сонда әркім несібесін құдайдан 
тілейді. Әйтпесе, құдайдан тілемейді, шаруа 
іздемейді. Әуелі бір-біріне пәле іздейді» деп 
қынжылады. Бұл сол замандағы қазақ халқының 
ішкі бірлігінің бір қыры. 

Қазір біз БҰҰ-ға мүше елміз. Республикада 
қазақ ұлтынан басқа түрлі тарихи тағдыр қосқан 
130-дан астам этнос өкілдері бейбіт қатар өмір 
сүріп жатыр. Демек, бүгінгі бірлік мәселесінің 
мазмұны өте күрделі. Меніңше, қайсыбір 
қоғамда болмасын әділетсіздікті көтермейтін 
аса жауапты мәселе – бұл ұлт саясаты және бір 
мемлекеттің ішіндегі этносаралық қатынасты 
тұрақты ұстап тұру. Біздің еліміз арғы кезеңді 
айтпағанда, Тәуелсіздік алғалы бері ұлтаралық 
қақтығыстарға ұрынған жоқ. Осы берекелі 
бірліктің негізінде қазақ халқының кеңпейілдік 
қасиеті жатқанын айрықша атап өтер едік. Ал іс 
жүзінде ел бірлігінің сақталуына Елбасымыздың 
жүргізіп отырған байыпты саясаты басты 
кепіл болып келеді. Айталық,  осыдан 21 жыл 
бұрын Алматыда өткен Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының алғашқы сессиясында Мем -
лекет  басшысы  «Ұлттық мәселені ше шуде 3 
тәсіл бар деп есептеймін» дей келе,  «біріншісі 
– кейбір елдер ұлты басқа халықты «күштеп 
көшіру» саясатын жүргізуде. Мен бір халықтың 
екінші халыққа қоятын кез келген талаптары еш 
мағынасыз және өзінің салдары бойынша қауіпті 
деп ойлаймын. Тайталасу жолы орасан зор 
сілкініске және сан мыңдаған адам құрбанына 
әкеліп соғады. Екіншісі – ұлттық мәселеге 
жалпы мән бермеу, сөйтіп, бұл проблемалар 
өзінен-өзі шешіледі деп сену. Бұл да оңтайлы 
жол емес. Біз үшін үшінші, ең сенімді жол қалып 
отыр. Біз көп еңбекті және тынымсыз жұмысты 
талап ететін осы жолмен келе жатырмыз. 
Бұл түйісу нүктелерін, халықтар арасындағы 
келісім мен сенім аймақтарын кеңейту жолы. 
Біз келісім саясаты мен парасатты ұлттық 
стратегиясыз ешқандай міндеттерді шеше 
алмаймыз» деп бейбіт өмір сүрудің басты 
бағдарын айқындап берген болатын.  Бейбіт 
қатар өмір сүрудің артықшылығы биыл ғана 
іске асырыла бастаған «Ұлт жоспары-100 
қадам» реформасында да айқын көрініс тапқан. 
Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының 
орынбасары Е.Тоғжановтың пайымдауынша,  
Ұлт жоспарының «Бірегейлік пен бірлік» атты 
4-ші реформасы бізге:

- Қазақстандық бірегейлікті азаматтық қа-
ғидасы негізінде нығайту;

- «МӘҢГІЛІК ЕЛ» жалпыұлттық пат-
риоттық идеясын жүзеге асыру;

- «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ұрпағын қалыптастыру 
сияқты 3 стратегиялық  міндет жүктейді.

Біртектілік – прогрессивтік ұғым. Адам 
өзінің біртектілігін  өзгермейтін шама деп айта 
алмайды. Ол өзгеріп отыруы мүмкін. Мысалы: 
бұрын мен  КСРО азаматы болсам, қазір ҚР 
азаматымын. Бұрын христиан дінін тұтынатын 
біреу, енді мұсылмандықты қабылдауы ықти-
мал. Сонымен қатар біртектілік-көп қырлы. 
Оның азаматтық, мемлекеттік, этникалық, 
тілдік деген сияқты бірнеше қырлары бар. Осы 
бір толып жатқан бірегейліктің қырлары мен 
өзгермелі түрлері арасынада тілдік, этникалық, 
отбасылық, жыныстық, азаматтық сияқты 
базалық бірегейліктер әрбір қоғам мүшесінің 
өзін өзгелермен салыстыруы үшін қажетті басты 
мәнге ие. Бұлар әрбір мемлекеттің этносаяси 
бағытын анықтауда негіз болатын өлшемдер 
мен құндылықтар. Біртектілік – азаматтың 
әлеу меттік өмірін және оның қоғамдағы орнын 
анықтаушы параметр. «Мен кіммін? Біз кімбіз?» 
деген сұрақтарға жауап іздеген сайын, адам 
өзінің біртектілігін айғақтай түседі. Басқаша 
айтқанда, азаматтық біртектілік дегеніміз – 
өзінің қай елдің азаматы екеніне баға беру, соны 
сезіну және мойындау деген сөз. 

Ал ұлттық сәйкестілік–өзін белгілі бір ұлт 
пен мемлекеттік өкілі ретінде сезінуге бастайтын 
аса қуатты эмоциональдық әсері бар   өлшем. 
Себебі, әрбір ұлттың өз мемлекеті бар немесе 
соған ұмтылады және әр мемлекетті құрайтын 
басты ұлт бар. Демек, азаматтың ұлтқа қатынасы 
оның мемлекетке деген қатынасын анықтайды. 
Түркиядағы күрдтер секілді мемлекеті жоқ 
ұлттар да бар. Олардың жалпы саны 40 млн-нан 
асса да дербес мемлекетін құруға қол жеткізе 
алмауда. Сондай-ақ әрбір мемлекеттің  өзіне ғана 
тән рәміздері бар екенін білеміз. Оларда бірінші 
кезекте ұлттық  нақыш-символдар бейнеленген. 
Яғни, әрбір азамат сол елдің әнұраны ойналып, 
туы көтерілетін шаралар мен мерекелерге 
қатысуы арқылы өзінің ұлттық біртектілігін 
қалыптастырады, шыңдайды, күшейтеді. Сол 
себептен де этносаясатта біртектілік мәселесіне 
қашанда айрықша мән беріліп келеді. 

Мысалы, «Тарих тоғысында» деген еңбе-
гінде Президентіміз мемлекеттік біртектілікті 
мемлекет ұғымының ажырамас мәні ретінде 
бағалайды және «мемлекеттік біртектілік елдің 
тұтастығын білдіреді» деп атап өтеді.  

Қазіргі таңда қоғам дамуының басты 
бағдары болып отырған Қазақстан-2050 страте-
гиясы, жаңа индустрияландыру саясаты «Нұрлы 
жол», бес халықтық реформа, «Мәңгілік Ел» 
жалпыұлттық идеясы және басқа да биік мұратты 
бастамалар ондаған жылдарды қамтиды, 
болашақты көздейді. Бұл ұлы бастамаларды 
«тек қуатты бүкілхалықтық тетік қана іске қоса 
алады». Елбасының пайымдауынша, ол тетік 
– «Болашағы біртұтас ұлт». Ол бойынша енді 
«қазақстандық біртектілікті нығайту қажет» деп 
көрсетті Президент.

ҚХА төрағасының орынбасары Е.Тоғжа-
новтың мәліметінше, 2015 жылдың соңына 
қарай жүргізілген социологиялық зерттеулердің 

нәтижесінде сұрау берілген азаматтардың 
97,6 пайызы өздерін бірінші кезекте орыспын, 
қазақпын немесе басқа этнос өкілімін деп емес, 
Қазақстан Республикасының азаматтарымыз деп 
санайды екен. Ал олардың 95 пайызы өздерінің 
ҚР азаматтары болғандарын мақтанышпен 
атаған. Сұрақ берілгендердің жартысынан 
астамы (58,1 %) барлық қазақстандық азаматтар 
теңдей құқықтық жағдайда болулары керек және 
жауапкершіліктің жүгін де теңдей бөлісулері 
тиіс деп жауап берген. Алдағы уақытта Ұлт 
жоспарының 87-қадамында көрсетілгендей, 
«азаматтық біртектілікті нығайтудың «МЕНІҢ 
ЕЛІМ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге 
асыру, оның аясында технологиялық жобалар 
серияларын іске асыру қарастырылатын болады. 

Осы уақытқа дейін ұлтты біртектілендіруге 
қажетті қазақтық, яғни, ұлттық және қазақ-
стандық (жалпылық) делінетін 2 нұсқа қол-
данысқа ұсынылып келді. Қазір қазақстандық 
ұлт деген нәрсе Айдос Сарым, Дос Көшім, 
Мұхтар Шаханов сынды патриоттарымыздың 
табанды талаптары арқасында қолданыстан 
шығып қалды. Солай бола  тұра, біртекіліктің 
басты шарты ретінде қазақтық (ұлттық) емес, 
азаматтық біртектілік ұғымы таңдалды. Ол 
бойынша барлық азаматтар тегіне, ұлтына, тіліне, 
дініне т.б. с.с. сәйкестіліктеріне қарамастан заң 
алдында тең құқылы және мемлекет алдындағы 
жауапкершіліктері мен міндеткерліктері де 
бірдей. Бір қарағанда өз атамекенінде тұрып 
жатқан қазақтардың мүдделері шектелгендей 
көрінуі мүмкін. Ал іс жүзінде азаматтық 
біртектілік бірінші кезекте, қазақтарға тиімді. 
Өйткені, бұл бізді шынайы бәсекеге қабілетті 
ұлт болып қалыптасуға жетелейтін басты 
бағдар. Сонымен бірге азаматтық біртектілік 
ұлтымызды аталық, рулық, тайпалық, 
жүздік, аймақтық жіктелулерден сақтайтын 
идеологиялық құрал. Ал руымызды білуге, 
тегімізді тануға ешкім кедергі келтіріп отырған 
жоқ. Бұл тарихи реваншизмнің итермелеуімен 
табиғи түрде жүре беретін үдеріс. Рушылдықтың 
асқынуына белгілі бір деңгейде мемлекет тежеу 
сала алатын болар, бірақ ол түбегейлі тоқтап 
қалмайды. Себебі, бұл да сәйкестіліктің бір 
түрі болып саналады. Ал шежіренің мәні сәл 
басқа сияқты. Ол туыстық байланыстарды 
білуге, түптеп келгенде бөлінуге емес, бірігуге 
шақыратын халықтың жады және тарихи дерек 
көзі. Міне, қысқаша айтқанда,  Президентіміздің 
басқалай емес, тек қана азаматтық біртектілікке 
басымдық беруінің астарында осындай ой-
орамдар мен мемлекеттік мүдделер жатса керек.

Бірқатар сарапшылардың ой-пікірлерін 
саралай келе, біртектілікті қалыптастыру үшін:

- Мемлекеттік қызметке лайық еместерді 
қызметтен кетіру;

- Азаматтардың саяси-құқықтық мәдениетін 
көтеру;

- Қоғамда жемқорлыққа төзбейтін көңіл- 
күй қалыптастыру;

- Кәсіпкерлердің әлеуметтік  жауапкер шілі-
гін көтеру;

- Мәдениет, денсаулық, білім салаларын 
одан әрі өркендету жұмыстары қолға алынатын 
болады  деп ойлаймыз.

Қоғамды топтастыруда «Мәңгілік Ел» 
идеясының алатын орны ерекше.  Бұған қоса 
5 институционалды реформаны қамтитын 
«Ұлт жоспары-100 қадамның» 85-қадамында 
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» патриоттық актісі жобасын 
әзірлеу белгіленген. Тарих беттерін парақтасақ, 
Мәңгілік ел деген ұғымның негізі ертеден бар 
екенін көруге болады. Неге «Мәңгілік Ел»? 
Мәңгі не бар? Осы ретте «Егемен Қазақстан» 
газетінде жақында ғана танымал тарихшы 
Зардыхан Қинаятұлының берген сұхбаты ойға 
оралады. Ол бас газетіміздің ағымдағы жылдың 
24 ақпанындағы нөмірінде «Тарих халықтың 
киелі кітабы» деген тақырыппен жарияланған 
сұхбатында «...римдіктер шарықтап тұрған 
шағында өз астанасын «Мәңгілік қала» деп 
қақпа тұрғызған, ал көктүріктер өз мемлекетін 
«Мәңгі Ел» деп атады. Бірақ, өкінішке орай, 
мұның бәрі де мәңгілік бола алмады. Алғашқы 
түрк қағанаты бар-жоғы 78 жыл (552-630) 
салтанат құрды. Гитлердің мыңжылдық рей-
хінің тағдыры 9 жылда аяқталды... Бұл деген 
танымдық, диалектикалық заңдылық, оны 
айналып өту мүмкін емес. Ендеше, мәңгіліктің 
кілті-ұлт болып ұйысуда, болаттай берік 
бірлікте, алауыздықтан аулақ жүруде, жұмған 
жұдырықтай болып топтасуда деп білемін» 
дейді. Ал атақты түркітанушы Л.Н.Гумилев 
болса  ұлт шамамен 45 ғасыр, яғни, 4500 жыл 
жасайды дейді. Қалай десек те, мәңгілік ештеңе 
жоқ. Идея ғана болуы мүмкін. Солай бола тұра, 
«Мәңгілік ел» сияқты жалпыұлттық идеяны тек 
қарқынды дамып келе жатқан, болашақта қуатты 
мемлекетке айналуға толық мүмкіндіктері бар 
ықпалды елдер ғана көтере алады. Бұл сондай 
орасан зор мемлекеттік әлеуеттің көрінісі, аса 
айбарлылықтың айғағы. Қол жетпестей арманға 
құлаш сермеп, күш біріктірген ел бірлігінің 
айшықты белгісі.

Ал осы идеяның мазмұнына қатысты шама-
шарқымызша өз пікірімді оқырман қауымға 
білдіре кетсем деймін. Қазір біздің елімізде 
реформалар, бағдарламалар көптеп қабылдануда 
және олардың мерзімдері де нақты көрсетілген. 
Дегенмен, сол реформаларды іске асыратын-
адам емес пе? Сол себептен де егер қолданыстағы 
жобалар мен жоспарлар мерзімінде талапқа 
сай жүзеге асссын десек, біз алдымен өзіміздің  
дүниетанымдық  көзқарастарымызды кеңейтуге 
баса назар аударғанымыз жөн. Реформалардың 
нәтижесінде белгілі бір құрылым жасалады, 
жаңарады. Ал сол жаңаруларды жарасымды 
тұтынатын жаңа тұрпатты адамды қалып-
тастыру мен тәрбиелеу мәселесі кемшін. Бұрын-
ғы бабаларымыздың қандай қиын жағдайда өмір 
сүрсе де тәрбие ісіне өте ұқыпты қарағанын 
бәріміз білеміз. Айталық, өткен жылы ғана 
хандығымыздың 550 жылдығын атап өттік. 5 
ғасыр бедерінде қазақтармен қатар шаңырақ 
көтерген бірнеше хандықтар, сұлтанаттар т.б. 
с.с. мемлекеттік құрылымдар   тарап кетті.  
Ал Қазақ хандығының Ресейге қосылғанша 
дербестігін сақтай алуының бір себебі, меніңше, 
мемлекетте адам тәрбиесі мәселесінің оңтайлы 

шешілуінде жатса керек.  Мысалы, елтұтқасы 
саналған билер, батырлар, хан-сұлтандармен 
бірге тәрбие мәселесімен ауылдағы ақжаулықты 
әжелеріміз, ақсақалды аталарымыз, қажет 
десеңіз, бүкіл қауым күнбе-күн  айналысты 
деуге болады. Тәрбиеге көнбей ел ішіне ірткі 
салғысы келгендер елден аластатылды. Бұл 
рулық-патриархалдық санада жетілген, у ішсе 
де руымен бір болған қазақ азаматы үшін ең 
ауыр жаза болатын. Заман немесе уақыттың 
сұраныс-талабына қарай ұрпақ тәрбиелеу 
ісінің сапасын арттырып отыру дәстүрі күні 
кешеге дейін жалғасып келді. Мәселен, бұл 
Абай атамыздың Иманигүл деп аталатын 
философиялық ілімінде «толық адам», М.Әуе-
зов те «кемел адам», белгілі түркітанушы 
Л.Н.Гумилевте «пассионар» тұжырымы арқылы 
жетілдіріліп, насихатталып келді. Тәрбие үдерісі 
ала-құлалықты көтермейді, оған үздік-создық 
қарауға болмайды және оған деген бей-жай 
көзқарастың салдары өте қауіпті.  Демек, алдағы 
уақытта жастар тәрбиесі және адам капиталын 
күшейту шаралары «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясының өзегі болар деген үміт басым. Біз 
бүгінгі күні жастарды тәрбиелеуде 2009 жылы 
қабылданған Тұжырымдаманы басшылыққа 
алып келдік. Бұл құжат ертеңгі күнді айтпағанда, 
бүгінгі күннің сұраныстарына  да жауап бере 
алмайды. 2009 жылдан бері қарайғы 8 жылда 
ақпараттық қоғамның даму деңгейі шыңырау 
биіктерге көтерілді, ал тәрбие дағдысы өзгерер 
емес. Бұл жағдайға да «Мәңгілік Ел» идеясының 
мазмұнында жаңаша сипат берілетін болар 
деп ойлаймыз.  Қандай идея болмасын оның 
тарихи тәжірибеге сүйеніп жасалатыны белгілі. 
Италиялық суретші Леонардо да Винчидің де 
«ақиқаттың басты критерийі – тәжірибе» дегені 
бар-ды. Осы ретте Батыстың бір ойшылының 
«тарих ештеңеге үйретпейді, ол тек келер 
ұрпақты өзінің сабақтарын тыңдамағаны үшін 
жазалайды» деген тұжырымы ойға оралады. 
Жаңа Патриоттық актінің де еліміздің рухани-
мәдени дамуының тарихи тәжірибелеріне 
негізделіп жасалатынына күмән жоқ. Әсіресе, 
жастарымыздың бойында жаңа қазақстандық 
патриотизмді қалыптастырудың басты әдіс-
тері мен тәсілдері  Мәңгілік ел идеясының 
мазмұнынан көрініс табады деген ойдамыз. 
Жас буын өкілдері мемлекетті басқару ісіне 
көбірек тартылса деген үмітіміз де жоқ емес. 
Егер болашақ шынымен солардікі болса, онда 
жастарды мемлекеттік мәселелерге батыл 
ара ластырған дұрыс. Тағы да тәжірибеге жү-
гін сек, осыдан бірнеше жылдар бұрын  Еура-
зия кеңістігінде орын алған «түрлі-түсті 
төңкерістер», «араб көктемі» атанған  қақты-
ғыстардың тереңінде сол елдердегі жұмыс-
сыздық, жемқорлық, әлеуметтік әділетсіздік-
термен бірге жастардың мемлекеттің алдын-
дағы міндеттерді атқаруға тартылмағаны, елдегі 
қоғамдық-саяси үдерістерге араластырыл ма-
ғаны, соның салдарынан жас буын өкілдерінің 
өз мемлекетінің мүддесін ойлауға құлықсыздық 
танытуы да басты себептердің бірі болғанын 
байқауға болады.

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы, міне, 
осындай олқылықтардың орнын толтырады 
деген сенім мол.

Ойымызды әрі қарай өрбітіп, түрлі елдер-
дегі қоғамтанушылардың пікірлерін сараптасақ, 
адам капиталын күшейту мәселесінің өрке-
ниетті елдерде өткен ғасырдың 70-80 жылдары 
көтерілгенін көреміз. Мәселен, 1980 жылдардағы 
есептеулердің өзінде әлемдегі ең дамыған 
АҚШ-та 10 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу мен 
оны қызметкер етіп дайындауға кететін жалпы 
шығын шамамен 150-300 мың долларды құраған 
екен. Сол кезеңдегі адам капиталының жалпы 
жинақталуы елде 2,2 трлн. долларға бағаланса, 
ал өндіріске салынған капитал 700 млрд-ты. 
ғана құраған. Бүгін олар осындай жобаларды өз 
мерзімінде және азаматтық бақылауды күшейте 
отыра іске асырып, соның рахатын халқы көріп 
отыр. Бұл мәлімет постиндустриалды қоғамда 
мәдени-рухани дамудың үлкен маңызға ие 
болып отырғанын, отбасы, білім беру, ғылым, 
ақпарат пен көркемдік әрекеттің рөлінің 
өскенін және қоғам дамуының қозғаушы күшіне 
айналғанын  көрсетеді. Мәңгілік Ел идеясының 
міндеттерінің бірі осындай деңгейге апаратын 
рухани дамуға серпін беру болса екен ойлаймын. 

Келесі ретте жастарымызға екі немесе 
одан да көп кәсіби білім беру және олардың 
бірнеше тілдерді меңгерулеріне мүмкіндік 
туғызу аса зор қажеттілік болып отырғанын атап 
айтуға тиіспіз. Бір ғана мамандық иесі атанып, 
зейнеткерлікке шыққанша жұмыспен қамтылу 
келешекте кімге болса да қиынға соғатын 
сыңайлы. «Үштұғырлы тіл саясаты» және 2017 
жылдан бастап жастарымызға тегін кәсіптік-
техникалық білім беру деген де осындай ертеңгі 
күннің қажеттілігінен туындаса керек.

Жалпы тілдерді білу, соның ішінде 3 тілде 
білім алу дегеніміз болашақта өскелең ұрпақты 
әлемдік ақпарат пен білім көздерін пайдалана 
алуына, әлемдік қауымдастықта еркін ықпал-
даса алуына жасалған жағдай.  Бұған қоса, соңғы 
сауалнама нәтижелері бойынша ел азамат-
тарының 76 пайызы үштілділікті қолдаған. 

Десек те, біздің ойымызша, Мәңгілік ел 
идеясын іске асыруға  кедергі келтіретін нәрсе-
лер де бар. Олардың негізгілері мыналар:

-жаппай мадақтауға бой алдыру;
-астамшылық;
-затты сананың басымдығы;
-жемқорлық;
-ұлттық рухтың әлсіздігі;
-ақпараттық әлеуеттің әлсіздігі;
-әлеуметтік теңсіздіктің едәуір өсуі;
-билік пен халықтың ара-қатынасының 

алшақтауы;
-тексіздік сезімдер мен космополитизм 

тенденциясының кең етек алуы. 
Бұл кедергілер, сірә, қазіргі қоғамымызда 

сыни көзқарастың әлсіздігінен етек алып 
отыр. Сыни көзқарас дегеніміз – объективті 
шын дықты көрсете білу және бағалай алу, 
ғылыми және саяси тұрғыдан қалыптастыра 
білу. Жалтақтықпен объективті көзқарас қа-
лыптастайды. Бұл зиялы қауымның басты 
міндеті десек артық емес. Бірақ, бұл міндетті 
табандылықпен атқарып шығуға олар қауқарсыз. 
Сондықтан бізге жаңа форматта ойлай білетін 
зиялылар қажет. Оларды жастарымыздың 
қатарынан іздеген немесе тәрбиелеген абзал.   

Қорыта айтқанда,  қазақстандық біртектілік 
пен «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы 
бірін-бірі толықтыратын және алдағы уақытта 
«Мәңгілік Елдің» ұрпақтарын дайындауға арқау 
болатын негіздер  десек болатындай. Оның 
жалпыұлттық сипаты да осында. 

Болашақта Тәуелсіздік тұсында тәрбие-
леніп, интеллектуалды әлеуеттері өте күшті 
және бірнеше тілдерді меңгеріп өскен жаста-
рымыз тарихымыздың көкжиегін одан әрі 
кеңейтіп, ұлттық бірлікті насихаттайтын күнге 
де жеткізер. Ол үшін, әрине, біршама уақыт 
керек. Асығуға болмайды. Асығыс іс жасау 
көп нәрседен кеш қалғандықтың көрінісі сияқ-
ты сезіледі маған. Мүмкін мұным қате де 
шығар. Қалай десек те, мемлекет ісінің ұдайы 
асығыстықты көтере бермейтіні де шындық.  

Н.К.МЫҢЖАС, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті Қазақстан халқы 
ассамблеясы кафедрасының меңгерушісі, 

тарих ғылымдарының кандидаты.

БІРТЕКТІЛІК – 
БІРЛІКТІҢ КЕПІЛІ

ЖАНЫҢЫЗ БОЛСЫН ЖҰМАҚТА
Үстіміздегі жылдың 2 нау-

ры зында әулетіміздің ақыл-
шысы, отбасының тірегі, ар-
дақ ты әкеміз Құлтайұлы Бижі-
гіт Қажы 84 жасқа қараған ша-
ғында өмірден озған еді.

Әкеміз Бижігіт 1932 жыл-
дың 20 қарашасында Шиелі 
ауданы, Ащықұдық ауылында 
дүниеге келген. 1951 жылы 
Қызылорда қаласындағы ме-
ди циналық училищені «Фе-

льд шер» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 
Шиелі ауданының Қызылқайын елді мекенінде меди-
цина саласында бастап, Қызылорда темір жол бөлім-
шесіне қарасты темір жол ауруханасында фельдшер 
болып, 1992 жылы құрметті еңбек демалысына шықты. 

Ардақты әкеміз анамыз Кенжемен мағыналы ғұмыр 
кешіп, ұл-қыздарына тағылымды тәрбиесін беріп, 
ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере-шөбере 
сүйді. Шексіз қамқорлығымен жүрегімізге ұялаған 
жарқын бейнесі, азаматтық болмысы күн өткен сайын 
сағынышты қаттатуда.

Алланың дегеніне қарсы келер кім бар?! Жатқан 
жеріңіз жайлы, иманыңыз жолдас болсын.

Ортаңда сыйлы едің, бағаң бар-ды,
Жаныңа жақын тарттың адамдарды.
Қамқоршы абзал әке сенің бейнең,
Сақталып жадымызда қалар мәңгі, – дей отырып, 

әкеміздің қонақасысы 6 сәуір күні сағат 17.00-де, 
қырқы 7 сәуірде сағат 12.00-де Қызылорда қаласы, 
Х.Түлкібаева көшесі №162 үйде болатынын барлық 
ағайын-туыс, құда-жекжат, тілеулес жандарға хабарлай 
отырып, қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: Құлтаевтар әулеті.  

НҰРЛЫ БЕЙНЕҢ МӘҢГІЛІК ЖАДЫМЫЗДА
Бүкіл саналы ғұмырын темір жол қызметіне 

арнаған бауырымыз Қайсар Үбайдуллаұлы 64 
жасқа қараған шағында дүниеден озды. Аманов 
Қайсар Үбайдуллаұлы  орта мектепті бітіріп, 
17 жасынан бастап зейнеткерлік жасқа дейін 
бір ғана темір жол саласында 47 жыл қызмет 
атқарды. Соңғы 30 жылында «Қамыстыбас» 
стансасының басшысы лауазымында болды. 

Абыройлы атқарған еңбегі ескерусіз 
қалмай, Қазақстан Республикасының «Құрметті 
теміржолшысы» атағымен, бірнеше медаль, 
төсбелгілермен марапатталды.

Ол ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, елді мекендегі қоғамдық 
жұмыстардың ұйытқысы, ауыл-аймақтың беделді азаматы, аяулы әке.

Қайсар Үбайдуллаұлы әулетіміздің ардақтысы, отбасының тірегі, 
іні-қарындастарының, ұл-қыздарының қамқоршысы бола білді. 
Үлкенге сыйлы, кішіге құрметті, тура жүріп, әділін айтатын мінезі, 
жарқын бейнесі көз алдымыздан кетпек емес.

Алланың жазуына не шара? Жатқан жерің жайлы, иманың жолдас 
болсын.

Өткінші екен мына күндер бәрі де,
Ажалға арсыз ілінер жас, кәрі де.
Нұрға толы бейнең естен кетпейді,
Қасымызда жүргендейсіз әлі де, – дей келе, Қайсар Үбайдулла-

ұлының 40 күндік садақасы 9 сәуір күні Арал ауданы «Қамыстыбас» 
стансасындағы үйінде болатынын барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, 
әріптес, тілеулес жандарға хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде 
болуға шақырамыз.

 Еске алушылар: Амановтар әулеті.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай компаниясы Қазақстан 
Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері, Құмкөл кенішін өнеркәсіптік 
игеру ісіне үлкен үлес қосқан мұнай-газ саласының ардагері 

Бекбосынов Нұрлыхан Өтеуұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.
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Сбруханият

Ж а с 
к е з і м і з д е н 

Жаңақорған жеріндегі 
тарихи-танымдық орындар мен 

жәдігерлерге қанығып өстік. Туған 
топырақтан жырақ жүрсек те, өскен өңірге 
деген сағыныш әркез басылған емес. Ау-

дан аумағында болып жатқан барлық 
жағымды жаңалықтарды естігенде 

бір серпіліп, көңіліміз 
сергіп қалады. 

Аймақта бүгінгі таңда Елбасының үдемелі 
индустриялық-инновациялық бағдарламасы 
зор серпінмен жүзеге асырылуда. Өткен 
жылдың өзінде аймақта республикалық 
маңызы бар бірнеше шара өтті. Бұл үлкен 
қуаныш әрі аймақта істелініп жатқан игі 
жұмыстардың бір парасын көрсетеді емес пе? 
Бұл орайда аудан әкімі Руслан Рүстемовтің 
жұртшылықтың көңілінен шығатын халықтық 
жобаларды жүзеге асырып жатқанын айта 
кеткен жөн. Аудан әкімі аймақ тарихы мен 
руханиятына қатысты шараларды еш ұмыт 
қалдырған емес. Соның бір айғағы ретінде 
2016 жылдың қыркүйек айының үшінші 
онкүндігінде Қызылорда облысы Жаңақорған 
ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен, 
облыстық мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының қолдауымен 
«Жаңақорған әуендері» атты республикалық 
сазгерлер конкурсы өткізілмек. 

Расында да өнер байқауының 
өткізілетіндігі жөнінде естігенде, қатты 
қуанғанымыз рас. Мұның да себебі бар. 
Өйткені Жаңақорған жайлы бала кезімізден 

айтатын ән де, әуен де некен-саяқ. Біз саз-
гер Бексұлтан Байкенжеевтің «Гүлденген 
Жаңақорған» әнімен масаттанып өстік. Мек-
тепте хормен осы әнді кеудемізді мақтаныш 
кернеп айттық. Әрі кетсе Жаңақорған жайлы 
бес-алты ғана ән бар шығар. Оның ішінде та-
нымал болып жүргені тым сирек. Енді міне, 
жақын уақытта осы олқылықтың орнын қашан 
да жаны руханиятқа жақын жүретін аудан 
әкімі Руслан Рүстемов толтырмақ. Байқауды 
өткізудегі мақсат біреу: Қарт Қаратау мен 
сұлу Сыр бойындағы әсемдігімен, сазды ән-

жырымен ерекшеленетін тарихи Жаңақорған 
жерін ән құдіреті арқылы ұлықтау, келер 
ұрпақтың жадына лайықты ән-мұра қалдыру. 
Расында да Жаңақорған жерінде Құлан ақын, 
күйші Әлшекей, Қазақстанның халық ақыны 
Манап Көкенов, ән еркесі Бексұлтан Байкен-
жеев, ұлт өнерінің мақтанышы Төлепберген 
Әбдірашев, сазгер әнші Сауран Елеуов-
тер дүниеге келген. Демек таланттардан 
кенде болмаған аудан жайлы әнге қосып, 
әуелетіп шырқап жатсақ, ол ең алдымен 
мұны ұйымдастырып жатқан азаматтарға 
үлкен абырой. Әрине, байқаудың өз талапта-
ры мен шарттары бар. Қатысушылар ең алды-
мен осыны жадында ұстауы шарт. Біріншіден, 
байқауға республикалық дәрежеде маңыз 
беріліп отырғандықтан оған өнерге қатысы 
бар сазгерлердің барлығы да қатыса алады. 

Екіншіден, конкурсқа қатысушылардың 
жасына шек қойылмайды. Конкурс жабық 
түрде өтеді. Талапкерлер Жаңақорғанға 
арналған жаңа (бұрын-соңды орындалмаған) 
бір әнін мәтіні және нотасымен /3 дана 
етіп жинақтап/ ұйымдастыру алқасына 

бүркеме /псевдоним/ атымен ұсына алады. 
Ұйымдастырушылар жинақталған әндерді са-
рапшылар алқасына ұсынады. 

Сазгер әнді міндетті түрде марш екпінінде 
емес, лирикалық әуенде сапалы түрде өңдеп, 
әншінің орындауында немесе әнді өзі домбы-
рамен, баянмен, т.б. аспаптармен сүйемелдеп 
орындап дискіге жазып жіберуі шарт. Әннің 
сөзін жазған авторы және сазгердің аты-жөні 
көрсетілмеуі керек. Ұйымдастырушылар тара-
пынан хабарласу үшін талапкер өзінің байла-
ныс телефон номерін нота және ән мәтінінің 

астына міндетті түрде жазып жіберуі шарт. Са-
рапшы қазылар алқасының құрамы конкурсқа 
қатысушы талапкерлердің әнінің әуезі мен ән 
мәтінінің үйлесімділігіне жете мән береді. 

Осы орайда өнер иелері өз шығармасын 
аталған мекен-жайға жіберуі тиіс: Қызылорда 
облысы Жаңақорған ауданы М.Көкенов 
көшесі №4 үй. Байланыс телефондары: 8-724-
35-211-73 әдістемелік бөлім. 8-701-429-41-30, 
8-702-233-58-13. Е-mail:talapstan@mail.ru

Жабық конкурста үздік деп танылған әннің 
сазгеріне 10 күн бұрын ұйымдастырушылар 
хабарласып, гала концертке шақыратынын 
айта кеткен жөн. Гала концертте әнді орында-
ушы әншінің киім үлгісіне, сахна мәдениетіне 
көңіл бөлінеді.

Айта кетер бір жайт, байқаудың жүлде 
қоры қомақты. Бас жүлде – біреу. Жүлде қоры 
– 1 000 000 теңге, 1 орын – біреу, 2 орын – 
біреу, 3 орын – екеу. Сонымен қатар, ынталан-
дыру сыйлығымен алты сазгер марапатталмақ. 
Конкурс жеңімпаздарына ұйымдастырушылар 
тарапынан арнайы дипломдар табыс етіледі. 
Жеңімпаз деп танылған үміткерлердің жол 
шығындары, жатын орны өз есебінен болаты-
нын айта кету қажет. Қазылар алқасы конкурс 
барысында тағайындалған кез келген жүлдені 
бермеуге немесе бір жүлдені үміткерлер ара-
сында бөліп беруге, сондай-ақ, қосымша 
жүлде тағайындауға құқылы. Байқауға 
қатысушы сазгерлердің өтініштері Манап 
Көкенов атындағы Жаңақорған аудандық 
мәдениет үйіне үстіміздегі жылдың 1 тамызы-
на дейін жіберілуі тиіс. 

Жаңақорған – жәннатым, өз мекенім, 
Білемін бар бақытым сенде екенін.
Өзіңді әрқашан да шын жүрекпен,
Ардақтап, өз анамдай әндетемін. 
Демек, жырға қосуға тұрарлық мекеннің 

бүгінгі келбеті әнмен әрлеуге тұрарлық. Олай 
болса, «Жаңақорған әуендері» байқауы аймақ 
тарихындағы үлкен маңызды рухани шара 
болмақ. Сондықтан сазгерлер аудан халқының 
мерейін өсіретін, жас ұрпақтың елжандылық 
сезімін оятатын, лирикалы, сырлы да, сазды 
сапалы ән, әуендерін ұсынады деген ойдамыз.

Берік БЕЙСЕНҰЛЫ.

«Қызылорда облысының мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 
Облыстық мекемелер үйі, анықтама алу үшін те-
лефондары: 8(7242)60-54-84, факс: 8(7242)60-53-
03, ucad@korda.gov.kz, r.eshpanova@korda.gov.
kz, «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымына орналасуға жалпы конкурс жария-
лайды:

Басқарма басшысының орынбасары (D-
О-2 санаты, 1 бірлік). Лауазымдылық жалақысы 
қызмет өтіліне қарай 163 232,88 теңгеден 220 697,52 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері:
- басқарма басшысының  тікелей тапсырмала-

рын орындайды; 
- басқарманың бөлімдеріне жалпы басшылық 

жасайды;
- бөлімдердің сапалы жұмыс жасауын 

қадағалайды;
- облыстық мәдениет және өнер мекемелері 

мен кәсіпорындарының (театр, филармония, музей, 
кітапхана, халық шығармашылығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығы, тарихи-мәдени 
ескерткіштерді қорғау мекемесі) іс-әрекеттерін 
үйлестіреді;

- басқарманың жұмыс жоспары мен 
алқаға ұсыныстардың жүйелі дайындалуын 
ұйымдастырады;

- Қазақстан Республикасының Мәдениет және 
спорт министрлігіне, облыс әкімі аппаратына, 
уәкілетті органға мәдениет саласы бойынша ақпарат 
дайындауды, есеп беруді жүзеге асырады; 

- жоғарғы органдардың бұйрықтарының, 
шешімдерінің орындалуына бақылау жасайды;

- облыстағы мәдениет және өнер мекемелерінің 
дамуы, қалыптасуы бойынша бағдарламалардың 
жүзеге асырылуына бақылау жасайды, салалық 
бағдарламаларды әзірлейді;

- облыстық мәдениет және өнер мекемелері мен 
кәсіпорындары басшыларының жұмысына талдау 
жүргізіп, басқарма басшысына ұсыныстар енгізеді.

Бақылау функциялары:
ҚР Заңдары, ҚР Президентінің Жарлықтары 

мен Үкімет қаулыларының, Мәдениет және 
спорт министрлігінің бұйрықтары, облыс 
әкімдігі қаулылары мен облыс әкімі өкімдерінің, 
шешімдерінің және басқа да актілерінің саланың 
мекемелері тарапынан орындалуын бақылау;

ҚР Президентінің, ҚР Үкіметінің, облыс 
әкімдігінің сала бойынша бағдарламаларының 
жүзеге асырылуын қадағалау.  

Үйлестіру функциялары:
Облыстағы мәдениет, өнер мекемелері 

мен аудандық (қалалық) мәдениет бөлімдерінің 
қызметін үйлестіру.

  
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Білім немесе гуманитарлық ғылымдар неме-

се өнер немесе қызмет көрсету (мәдени-тынығу 
жұмысы немесе кітапхана ісі)  мамандықтары бой-
ынша жоғары білім. 

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне 
сәйкес болуы тиіс:  

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан немесе 
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі төрт 
жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік 
органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі 
санаттағы лауазымдарда немесе А-3, B-3, C-3, 
C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан 
төмен емес лауазымдарда немесе «А» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында не саяси ла-
уазымдарда бір жылдан кем емес;

2) мемлекеттік қызмет өтілі төрт жылдан 
кем емес, оның ішінде орталық немесе облыстық 
деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік 
органдардың орта басшы құрамындағы лауазымдар-
да екі жылдан кем емес;  

3) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау 
жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым 
мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда 
мемлекеттік қызмет өтілі мемлекеттік органның 
штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы 
лауазымдарда немесе А-3, B-3, C-3, C-O-3, C-R-1, 
D-3, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес ла-

уазымдарда немесе «А» корпусының мемлекеттік 
әкімшілік лауазымдарында не саяси лауазымдарда 
бір жылдан кем емес немесе ғылыми дәрежесінің 
болуы;      

4) осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда 
жұмыс өтілі төрт жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес.

Мынадай құзыреттердің бар бо-
луы: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, 
аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық 
ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, 
тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі ту-
ралы» конституциялық заңдарын, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Нормативтік 
құқықтық актілер туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі тура-
лы», «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» Қазақстан Республикасының заңдарын, осы 
санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес  
облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білуі.

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

Конкурс Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №12 «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасудың 
кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен бекітілген 
«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымы-
на орналасуға конкурс өткізу қағидаларына» (бұдан 
әрі – Қағидалар) сәйкес өткізіледі. (Қазақстан 
Республикасының Әділет министрлігінде 2015 
жылдың 30 желтоқсанында №12630 болып тіркелді). 

Жалпы конкурсқа қатысу үшін мынадай 
құжаттар тапсырылады:

1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы 
өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 
3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауал-
нама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда № 
6697 болып тіркелген) нысандағы денсаулығы ту-
ралы анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде заңнаманы 
білуіне тестілеуден өткені туралы шекті мәннен 
төмен емес нәтижелері бар қолданыстағы сер-
тификат (немесе нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тап-
сыру сәтінде уәкілетті органда жеке қасиеттерін 
бағалауды өту туралы қолданыстағы қорытынды (не-
месе қорытындының нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі).

3), 4), 7) және 8) тармақтарында көрсетілген 
құжаттардың көшірмелерін ұсынуға рұқсат 
етіледі. Бұл ретте, персоналды басқару қызмет 
(кадр қызметі) құжаттардың көшірмелерін 
түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби деңгейіне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi ту-
ралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну кон-
курс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы 
үшін негіз болып табылады.

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген 
азаматтар конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға 
құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не 

хабарландыруда көрсетілген электрондық почта ме-
кенжайына электронды түрде не «Е-gov» электрон-
ды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау 
мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар электрон-
ды түрде электрондық почта не «Е-gov» электрон-
ды Үкімет порталы арқылы берілген жағдайда 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір сағат бұрын кешіктірілмей 
береді. Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс 
комиссиясымен әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар жалпы конкурс өткiзу туралы ха-
барландыру соңғы жарияланған күнінен бастап 
он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының 
мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, Облыстық 
мекемелер үйінің «Б» блогы, 3 қабатындағы 
332-бөлмеде қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан 
кейiн конкурс комиссиясы жалпы конкурсқа 
қатысушылардың құжаттарын қарауды жүзеге асы-
рады.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың 
бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн қарайды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттарды 
қарау қорытындысы бойынша құжаттарды 
қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін екі жұмыс 
күн ішінде олардың тиiстi «Б» корпусы мемлекеттiк 
әкiмшiлiк лауазымдарға қойылған бiлiктiлiк талап-
тарына сәйкестiгi мен конкурсқа қатысушыларды 
әңгімелесуге жiберу туралы шешiм қабылдайды.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар кон-
курс комиссиясы шешім қабылдаған күннен ба-
стап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу күні 
туралы конкурс комиссиясының хатшысымен ха-
барландырылады. Хабарландыру қатысушылардың 
электрондық мекенжайларына және ұялы телефон-
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырыла-
ды.

Рұқсат алмаған конкурс қатысушылары кон-
курс комиссиясы шешім қабылдағаннан кейін 
бір жұмыс күн ішінде бұл туралы конкурс 
комиссиясының хатшысымен хабарландырылады.

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге 
жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды 
әңгімелесуге жіберу туралы хабардар ету күнінен 
бастап бес жұмыс күн ішінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органдарда өтеді. 

 «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 
мен заңнамаларын білуге арналған тестілеу 
бағдарламаларына сәйкес, А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, 
В-2, В-3, В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, С-О-2, C-R-1, 
D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2 санаттарына 
арналған бірінші бағдарлама келесіні қамтиды:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін 
білуге арналған тест (20 сұрақ), ұзақтығы 20 минут;

Қазақстан Республикасының Конституциясын 
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының 
Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдарын, 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» (15 сұрақ), «Нормативтік құқықтық 
актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» (15 сұрақ) Қазақстан Бірінші бағдарлама бой-
ынша тестілеуді өту мәндері барлық нормативтік 
құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы са-
нынан (135 сұрақ) кем дегенде 95 дұрыс жауапты 
және әрбір нормативтік құқықтық актілер бойынша 
кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Бірінші бағдарлама бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамаларын білуге арналған 
тестерді орындау үшін жалпы уақыт 110 минутті 
құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің 
жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеу 
бағдарламаларына сәйкес, А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, 
В-2, В-3, В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, С-О-2, C-R-1, 
D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2 санаттарына 
арналған бірінші бағдарлама келесіні қамтиды: 

- бастамашылық (12 тапсырма), 
- адамдармен тіл табысуы (12 тапсырма), 
- аналитикалық (12 тапсырма), 
- ұйымдастырушылық (12 тапсырма), 
- стратегиялық ойлау (12 тапсырма),

- көшбасшылық (12 тапсырма),
- әдептілік (12 тапсырма), 
- сапаға бағдарлану (12 тапсырма), 
- тұтынушыға бағдарлану (12 тапсырма), 
- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік (12 тап-

сырма) 
деңгейін анықтауға арналған тестер.
Бірінші бағдарлама бойынша тестерді орындау 

үшін жалпы уақыт 90 минутті құрайды. 
Бірінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 

4 (төрт) баллдан қатерлі аймақ: бастамашылық 
– 1,5 балл, адамдармен тіл табысуы – 2 балл, 
аналитикалық – 2,5 балл, ұйымдастырушылық – 1,5 
балл, стратегиялық ойлау – 1,5 балл, көшбасшылық 
– 1,5 балл, әдептілік – 1,5 балл, сапаға бағдарлану – 
1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1,5 балл, сыбай-
лас жемқорлыққа төзбеушілік – 2 балл.

 Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың 
конкурс комиссиясымен айқындалған тақырыпқа 
эссе жазуларына жол беріледі. 

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда 
облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, 
Облыстық мекемелер үйінің «Б» блогы, 3 қабаты) 
өтеді. 

Әңгімелесу өткiзілгеннен кейiн екі жұмыс 
күнінен кешіктірілмей өткізілетін қорытынды от-
ырыста конкурс комиссиясы кандидаттарды бер-
ген құжаттары, өткiзiлген әңгiмелесудiң нәтижелерi 
негiзiнде бағалайды және олардың қатарынан бос 
лауазымға орналастыру үшiн iрiктеудi жүзеге асы-
рады.

Конкурс комиссиясы әңгiмелесуден өткен 
кандидаттарға конкурс нәтижесi туралы, ол 
аяқталғаннан кейiн бес жұмыс күн iшiнде хабар-
лайды.

Конкурс комиссиясының шешімі мен кон-
курс комиссиясының оң қорытындысын алған 
кандидаттардың тізімі конкурс өткізілгеннен кейін 
бір жұмыс күн ішінде мемлекеттік органның 
ақпараттық қабырғаларында, баршаға көрінетін 
жерлерге, сондай-ақ оның интернет-ресурсына ор-
наластырылады.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы 
мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның оты-
рысына байқаушылар шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысы-
на байқаушылар ретінде Қазақстан Республи-
касы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредит-
телген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің 
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, 
уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 
отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды 
басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесін, жоғарыда 
аталған ұйымдарға тиесілілігін растайтын 
құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады.

Мемлекеттік орган басшысының келісімі бой-
ынша конкурс комиссиясының отырысына сарап-
шылар шақырылады. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері бо-
лып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық 
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі 
бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасының Парламент және мәслихат депу-
таттары қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидат-
тар уәкiлеттi органға немесе оның аумақтық 
бөлiмшесiне, не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес сот тәртiбiнде конкурс 
комиссиясының шешiмiне шағымдана алады.

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

 
«Қызылорда облысының мәдениет, 

мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурс комиссиясы.

«Б» корпусының Бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға жалпы конкурс өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

ЖарамСЫз дЕп ЕСЕптЕЛСіН
Адилбаев Орак Кайпановичтің аты-

на Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 
Абай ауылындағы Абай атындағы №90 
орта мектептің 8 сыныбын 1989 жылы 
бітіргені жөнінде берілген А №910261 куәлігі 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***  
Ардемгенова Кенжекей Нагашибаевнаның 

атына Қызылорда облысы, Арал ауданындағы 
М.Жұмабаев атындағы №62 қазақ орта 
мектебін 1987 жылы бітіргені жөнінде берілген 
А 196010 аттестаты қосымшасымен жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Дошымова Айнур Турсыметқызының аты-

на Қызылорда облысы, Жаңақорған ауда-
ны, Бесарық ауылындағы №54 Ж.Қыдыров 
атындағы орта мектепті 19.06.1995 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОА №0273189 ат-
тестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музыкалық драма театрында  
америкалық  «The Exchange» акапел-
ла тобының концерті болып өтті. 

Оған облыс әкімінің орынбаса-
ры Ғалым Әміреев қатысып,  Сыр 
еліне табан тіреген америкалық 
топтың негізгі мақсаты жайында  ай-
тып берді. Мұнан әрі сахна төріне 
көтерілген Алматыдағы АҚШ-тың 
Бас консулы  Марк Муди   АҚШ 
пен Қазақстан арасындағы қарым-
қатынасты нығайтуды көздейтін 
шара Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арна-
лып отырғандығын айтты.  

Жалпы, бұл АҚШ мемлекеттік 
департаментінің «Америкалық 
музыка шет мемлекеттерде» 
бағдарламасының бір бөлігі, со-
нымен қатар екі ел арасындағы 
дипломатиялық  қарым-қатынастар 
орнауының 25 жылдығына арналған 
алғашқы мәдени шаралардың бірі 
болды.  2012 жылы негізі қаланған 
акапелла бойзбенді рок, госпел, опе-
ра стилі, ритм-энд-блюз және хип-
хоп сияқты түрлі бағыттағы компози-
яцияларды орындайды.  Музыкалық 

топтың әншілерінің әрқайсысының 
ерекше өзіндік даусы бар.  Олар 
осыған дейін өз өнерлерін әлем 
елдеріне паш етіп, 32 мемлекетте 
болды. Қазақстанға сапары барысын-
да музыкалық оқу орындарында бо-
лып, жастармен кездесіп олардың 
арасында шеберлік сабақтарын  да 
өткізген.  

Тағы бір айта кетерлігі, кон-
церт барысында  американдық 

атақты «The Exchange»      тобы-
мен    Қазанғап атындағы Қызылорда 
музыкалық колледжінің студенттері 
бірлесіп өнер көрсетті. Сондай-ақ, 
топ мүшелері әсерлі  сапарлары-
мен бөлісіп, қазақ еліне келгендеріне 
қуанышты екенін жеткізіп, мұндағы 
жастардың өнерлі екенін де тілге 
тиек етті. 

Сара адаЙБаЕВа.

ҮЗДІК БАЛАҚАЙЛАР 
МАРАПАТТАЛДЫ
Сенбі күні Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебеп 

ғылыми кітапханасында халықаралық балалар кітабы 
күніне орай мерекелік шара болып өтті. Облыстық 
кітапхана ұжымы мен республикалық “Жыл он екі 
ай” журналының редакциясы ұйымдастырған кешке 
өзге қалалардан да талантты балалар жиналды. Олар 
аталған журналдың ақпан мен 22 наурыз аралығында 
жариялаған “Оқығанды, балалар, ықыласпен 
тоқылық!” атты байқауында үздік шыққан. Бір айдан 
аса уақыт ішінде қиялы мен ойы жүйрік, жазуға ебі бар 
өрендер редакцияға ертегі, әңгіме, өтірік өлең түріндегі 
туындыларын жолдаған. Көптеген баланың арма-
ны мен үмітін арқалай келген сол хаттарды  арнайы 
қазылар алқасы електен өткізген. Журнал редакторы 
Талғат Айтбайұлының айтуынша, оған қызылордалық 
балақайлар ерекше үн қосыпты. Қорытынды кештің 
біздің аймақта өтуіне де осы түрткі болған. Ал алғашқы 
байқауда ерекшеленген дүниелер “Бәйшешектер бүр 
жарды” атты арнайы кітапқа енгізілді.

– Кітабымызда 130-дан астам автор қамтылды. 
Әрине, ол балалардың барлығы келешекте ақын, жа-
зушы болып кетеді деген ойдан аулақпыз, ол мүмкін 
де емес. Мұндағы негізгі мақсат – балалардың 
шығармашылыққа деген ынтасын ояту, бойындағы 
қабілетін ашу. Дүниедегі ең ойы таза, көңілі пәк ол – 
балалар. Олардың ойы тасқа басқан таңбадай. Ал біздің 
жинақтағы әрбір дүние солардың тыныс-тіршілігінен 
сыр шертеді, – дейді Талғат Айтбайұлы. 

Шара барысында облыстық кітапхананың 
кішкентай оқырмандары әннен шашу шашып, сахналық 
көріністер қойды. Сонымен қатар шығармашылық 
байқаудың қорытындысы жарияланып, жеңімпаздар 
арнайы дипломдармен және сыйлықтармен марапат-
талды. 

м.тОҚтаСЫНҚЫзЫ.

«Евразия» спорт кешенінде шағын футболдан Қр 
еңбек сіңірген экономисі, елімізге белгілі қаржыгер 
Камал Шөкеновті еске алуға арналған облыстық 
турнир ұйымдастырылды. Биыл бесінші мәрте 
өткізіліп отырған сайысқа 12 команда қатысып, 
өзара бақ сынасты.

Екі күнге созылған жарыстың қорытындысында об-
лыс бойынша мемлекеттік кірістер департаменті бірінші 
орынды иеленді. Ұлттық банк Қызылорда филиалының 
командасы екінші орынға ие болса, облыстық экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы қызметкерлерінен 
құралған команда үшінші орынды қанағат тұтты. 

Турнир барысында көзге түскен бірқатар ойыншылар 
«Үздік қақпашы», «Үздік қорғаушы» және «Үздік ойыншы» 
номинацияларымен марапатталды. Ойын соңында жүлдегер 
командалар мен үздік ойын көрсеткен спортшыларға дип-
лом, кубок және бағалы сыйлықтар табысталды. 

Кенжетай ҚаЙраҚБаЕВ.

“ЖАҢАША” 
ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ 

Шиелі аудандық мәдениет үйінде 1- 
сәуір халықаралық күлкі күніне орай сахна 
шебері, «Тамашаның» тарланбозы  Мейірман 
Нұрекеевтің 70 жылдығына арналған «Мінекей, 
Мейірманның ізбасарлары» атты облыстық 
әзіл-сықақ отауларының байқауы болып өтті. 
Облыстық халық шығармашылығын дамы-
ту және мәдени-продюссерлік орталығы мен 
Шиелі аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі бірлесе ұйымдастырған шараға 
облысымыздың жеті ауданы және облыс 
орталығынан 11 ұжым қатысты. Театр тар-
ланы атындағы байқауда бақ сынаған өнер 
ұжымдары арасында жаңақорғандықтардың 
өнері жұртшылықты селт еткізіп, серпілтті.

– Маған ұнағаны олардың тақырыпты 
дұрыс таңдағаны, – дейді қазылар алқасының 
мүшесі, белгілі ақын Қатира Жәленова, – 
көптеген сатиралық қойылымдарда ер азамат-
тарды төмендетіп, мазақ етіп жатады. Ал мына 
сахналық көріністе олардың биік орнын әдемі 
әзілмен астарлап, өнегелі жақтарын жақсы 
келтіріпті. 

Байқау қорытындысында бас жүлдені 
Жаңақорған ауданының «Жаңаша» әзіл-сықақ 
отауы олжаласа, бірінші орынды екі ұжым 
– Қазалы ауданының «Қазалы қалжыңы» 
мен Қызылорда қаласының « Мереке» әзіл-
сықақ отаулары алды. Екінші орынды Арал 
ауданы, Аманөткел ауылдық мәдениет үйі 
жанындағы «Ақұдай» ұжымы және Шиелі 
аудандық мәдениет үйінің «Жадыра» әзіл-
сықақ отаулары иемденді. Ал үшінші орын 
Шиелі ауданының Алғабас ауылдық клубының 
«Қытық» Қармақшы ауданы, Ақай ауылдық 
клубының «Думан» және Жалағаш ауданының 
«Әзілизация» әзіл-сықақ отауларына бұйырды. 
Жүлдегерлер мақтау қағаздары мен арнайы 
сыйлықтармен марапатталды.  

Нұрмахан ЕЛтаЙ. 
Шиелі ауданы.

Байқау

ӨНЕР САЛАСЫНДАҒЫ ӨРЕЛІ БАЙҚАУ

Қаратаудың 
төс кейін де малы 

маңғырып, күріші ен да-
лада толқып, өндірісі өркендеп, 

кәсіпкерлігі көркейіп келе жатқан 
Жаңақорған өңірі талантты тұлғаларға 
еш кенде емес. туған топырақтан 

түлеп ұшқан түлектердің қашан 
да өскен өңірге деген көңілі 

алабөтен.

«THE EXCHANGE»  ҚЫЗЫЛОРДАДА ӘН ШЫРҚАДЫ

АЯҚДОП ШЕБЕРЛЕРІ 
АРАСЫНДАҒЫ ТУРНИР


