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Мемлекет басшысының Вашингтон қаласында өткен Ядролық 
қауіпсіздік жөніндегі саммитке қатысуы барысында Қазақстан 
мен АҚШ-тың ядролық қару таратпау және ядролық қауіпсіздік 
саласындағы ынтымақтастық туралы бірлескен мәлімдемесі 
қабылданды.

Құжатта тараптар екі мемлекеттің ядролық материалдар-
ды сақтау қауіпсіздігін арттыру үшін қабылдап жатқан нақты 
кешенді шараларын атап көрсетіп, осы салада іс жүзіндегі өзара 
ықпалдастықты жалғастыруға деген ортақ ұстанымды растады.

Сапар аясында Елбасы Карнеги қорының президенті Уи-
льям Бернспен кездесті. Кездесуге АҚШ-тың бұрынғы қорғаныс 
министрі У.Перри, АҚШ-тың бұрынғы сенаторы С.Нанн, Ка-

лифорния штатының губернаторы Дж.Браун, CNN арнасының 
негізін қалаушы Т.Тернер, «Gap» компаниясының бұрынғы бас-
шысы Э.Гаст қатысты.

Кездесу барысында халықаралық күн тәртібіндегі өзекті 
мәселелер, сондай-ақ, Қазақстан мен АҚШ-тың жаһандық 
антиядролық қозғалыс аясындағы ынтымақтастығы талқыланды.

Ал АҚШ-тың қоғам және саяси қайраткерлерімен жүздесуде 
Қазақстан Президенті қазіргі заманғы әлем құрылымының про-
блемалары мен  Қазақстанның халықаралық аренадағы роліне 
қатысты ой-пікірін ортаға салды.

Нұрсұлтан Назарбаев жиырмасыншы және жиырма бірінші 
ғасырлар тоғысындағы ширек ғасырдың ауқымды тарихи 

өзгерістер дәуірі болғанына, бұдан 25 жыл бұрын Қазақстанның 
тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүре алатыны күмән тудырғанына 
назар аударды.  

– Бізге жаңа мемлекетті «нөлден» бастап құруға, жоспар-
лы әкімшілік жүйеден нарыққа, тоталитаризмнен демократияға 
көшуге тура келді. Қысқа уақыт ішінде мемлекеттілікті нығайту, 
заманауи нарықтық экономика құру және қоғамды жаңғырту 
жөнінде зор жұмыстар атқарылды, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев еліміз жүзеге асырып жатқан «100 
нақты қадам» Ұлт жоспары туралы да айтты.

– Жоспарды жүзеге асыру ХХІ ғасырда барынша теңгерімді 
саяси жүйесі, дамыған азаматтық қоғам институттары мен білімге 
негізделген экономикасы бар Қазақстанды құруға бағытталады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті еліміздің жаһандық 
антиядролық қозғалысқа қатысуы мәселесіне де егжей-тегжейлі 
тоқталды.

– Орталық Азияда ядросыз аймақ құру арқылы біз орнықты 
әлем географиясын қалыптастыруға шақырамыз. Бұл – Еурази-
яда, Латын Америкасында және Африкада алты ядросыз аймақ 
кеңістігін кеңейту деген сөз. Төмен байытылған уран банкін 
Қазақстанда орналастыру туралы МАГАТЭ-мен келісімге 2015 
жылы қол қойылуы маңызды қадам болды. Бұл – жаһандық 
ауқымдағы оқиға. Әлем оны атомды қауіпсіз әрі бейбіт мақсатқа 
пайдалану ісіндегі маңызды шара ретінде бағалауы тиіс, –деді 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Мемлекет басшысы Иранның ядролық бағдарламасы 
жөніндегі халықаралық келіссөздер үдерісіне Қазақстан әрдайым 
қолдау көрсетіп, оған іс жүзінде қомақты үлес қосқанын атап өтті.

Қазақстан Президенті біздің ел Жаһандық ядро  лық қауіпсіздік 
жөніндегі саммиттерге белсене қатысуды маңызды санайтынына 
назар аударды.

– Адамзат ХХI ғасырға бейбітшілік пен жаһандық 
ынтымақтастықтың жаңа дәуірі ретінде үміт артты. Өкінішке 
қарай, барынша қауіпсіз және тұрақты әлем қалыптастыру 
мүмкіндігін жіберіп алды. Әлемге тағы қауіп төніп тұр, оны еле-
меуге болмайды. Бұл қатер – жаһандық ауқымдағы жойқын соғыс, 
– деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті 1968 жылы қол қойылған Ядролық 
қаруды таратпау туралы шарт өз мақсатын орындап отырмағанын, 
ал жаһандық ойыншылар арасындағы сенім дағдарысы ядролық 
қару қолдануды болдырмау кепілдігінің әлсіреуіне әкеле 
жатқанын айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев сөзінің соңында кездесуге 
қатысушылардың бірқатар сұрақтарына жауап берді.

АҚШ-қа жасаған сапары аясында Елбасы кәсіпқой боксшы, 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Генна-
дий Головкинмен кездесті. Қазақстан Президенті кездесу бары-
сында Г.Головкинді «ЭКСПО-2017» елшісі мәртебесіне ие бо-
луымен  құттықтап, оның жаңа табыстар мен рекордтарға қол 
жеткізуіне тілектестігін білдірді.

Г.Головкин боксты және жалпы спортты дамытуға зор үлес 
қосып, көңіл бөліп отырғаны үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс 
айтты.

ЖАҺАНДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
ЖОЛЫНДАҒЫ ОРТАҚ ҰСТАНЫМ

Жуырда Президент жанындағы Орталық комму-
никациялар қызметінде өткен брифингте «100 нақты 

қадам» Ұлт Жоспарының жүзеге асырылуы тура-
лы көптеген мәселелер түсіндіріліп, егжей-тегжейлі 

талқыланды. Брифингке Премьер-министрдің орын-
басары Дариға Назарбаева, Сенат Төрағасының 

орынбасары Асқар Бейсенбаев, Қазақстан xалқы 
Ассамблеясы Төрағасының орынбасары Ера-

лы Тоғжанов, Президент Əкімшілігі Басшысының 
орынбасары Марат Бекетаев, Мемлекеттік қызмет 

істері министрі Талғат Донақов, Ұлттық экономика 
министрі Ерболат Досаев қатысты.

Үкімет басшысының орынбасары Д.Назарбаева Ұлт 
Жоспарының  маңызын, Ұлттық комиссия атқарған жұмыстар 
жайын баяндады. Ұлт Жоспарын тиімді іске асыруға қажетті 
барлық негіз қаланғанын атап өтті. Мемлекеттік қызметке 
іріктеудің үш сатылы жүйесіне көшкенін, командалық ауыс-
түйістің тоқтағанын, нәтижеге сәйкес жалақыға негізделген 
әкімшілік мемлекеттік қызметшілерді бағалау әдісі 
енгізілгенін, сот жүйесі 5 буынды жүйеден 3 буынды жүйеге 
көшкенін атап өтті. 

Брифингте 5 реформа бойынша әр жұмыс тобының 
жетекшілері өз салаларына қатысты жаңалықтармен бөлісті. 
Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары Марат Бе-
кетаев  заңның үстемдігі мен құқықтық тәртіпке қатысты 
реформалардың сот жүйесі мен құқық қорғау органдарының 
жаңғыртылуын қамтамасыз етуге арналғанын айтты. Сот 
процедураларын жеңіл, жылдам және ашық жүргізу үшін сот 
залдары процестерді бейне және таспаға жазуға мүмкіндік 
беретін жаңа жүйемен жабдықталуда. Жыл басынан сот ор-
гандары бес сатылы жүйеден үш сатылы жүйеге көшті. Сот 
қарап тексеру, тінту, алу және жеке басын тінту қызметіне 
санкция беру уәкілетті. 

Алдағы жылдарда еліміздегі мемлекеттік сот 
орындаушыларының саны 70 пайызға қысқарады. Жеке сот 
орындаушылардың уәкілеті кеңейген. Жыл басынан бері 
екі жарым айда жекеменшік сот орындаушыларға 250 мың, 
мемлекеттік сот орындаушыларына 47 мың іс түскен. 

Президент Әкімшілігі Басшысының орынба-
сары соңғы уақытта жан-жақты талқыға түскен 
мемлекеттік қызметкерлердің смартфон пайдалануы-
на қатысты мәселеге тоқталды. 

ҰЛТ ЖОСПАРЫН 
ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУҒА 
БАРЛЫҚ
НЕГІЗ БАР

ӨМІРДІ СҮЙСЕҢ ЖАЙНАҒАН, ТАЗА БОЛСЫН АЙНАЛАҢ!
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Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен облыстық мәслихаттың кезектен тыс 2 сессия-
сы болып өтті. Күн тәртібіндегі мәселелер талқыланар алдында облыстық сайлау комиссиясының төрағасы 
Абайбек Жүнісов халық қалаулыларына депутаттық куәліктер мен төсбелгілерді табыс етіп, депуттаттық 
қызметтерін абыройлы атқаруға  тілектестігін білдірді. Мұнан соң облыс әкімі депутаттар алдында сөз сөйледі.

Мәслихат

ӘР КЕЗЕҢНІҢ
ӨЗ МІНДЕТІ БОЛАДЫ

МеМлекет басшысы 
аҚш-қа жасаған 

сапарында ЯдролыҚ 
Қауіпсіздік жөніндегі 

саММитке Қатысып. 
бірҚатар екіжаҚты 
кездесулер өткізді.

Көктем келісімен Сыр өңірінде 
тазалыққа көңіл бөлініп, ауыл-
аймақ, елді мекендер мен облыс 
орталығында тынымсыз тіршілік 
бас талып кетті. Яғни, санитарлық 
тазалық, көркейту-көгалдандыру 
жұмыстары белсенді жүргізілуде. 
Жалпыхалықтық сенбіліктер 
өткізіліп, туған шаһардың 
келбетін көрік тендіруге күш салы-
нып жатыр.
Тазалық – денсаулық кепілі. Ал ол жеке 

бас гигиенасынан бөлек қоршаған орта-
мен де тікелей байланысты. Сондықтан 
да табиғатты қорғау, айналаны таза ұстау 
кез келген адамның азаматтық боры-
шы. Алайда, біздің қала тұрғындары оны 
қаншалықты сезініп жүр? Бұл сауалға 
тос ылып қалатынымыз анық. Себебі жеке 
сектор тұрғындары қоқысты көшеге та-
стап кете беретінін көз көріп жүр. Ал 
оның бұрыстығын айта қалсаңыз, бар 
жауапкершілікті қоқыс тазалайтын ме-
кемеге ысыра салады. Қала тазалығы 
өзіңнен бастау алып, өзіңді құрметтеуден 
басталатынын ескерсек, кез келген сана-

лы адам жан-жағын ластамаған болар еді. 
 Бүгін осындай шырғалаңы көп, 

жауапкершілігі жоғары жұмысты 
жүйелеп, ұйымдастырып отырған 
«Қызылорда тазалығы» ЖШС дирек-
торы Талғат Құлмағанбетов шаһар 
тазалығымен айналысатын мекемелердің 
бейнетін бағамдап берді.

– Талғат Бекмырзаұлы, әңгімені 
«Қызылорда тазалығының» 
негізгі жұмысы мен техникалық 
мүмкіндіктерінен бастасақ. 

– «Қызылорда тазалығы» мекемесі 
облыс орталығының тазалығын 
түгел қамтиды. Жезқазған күре жолы 
бойындағы Досан ауылынан бері әл-
Фараби шағын ауданын, Тасбөгеттен 
қалаға кіреберіс жағынан бастап көше 
тазалығына жауапты. Серіктестіктің 
«Тұрғын үй» ЖШС, «Ақсырым» ЖШС, 
«Зеленстрой» ЖШС мердігер мекемелері 
бар. Олар орталық алаң, Тұңғыш Прези-
дент паркі, «Ақмешіт» шағын ауданы-
нан Тереңөзектің жолындағы облыстық 
туберкулез ауруханасына дейінгі 
аймақтардың тазалығын бөліп алған. 

Өз жұмысын бастағалы облыс 
әкімінің қолдауымен серіктестікке 548 
млн теңге бөлініп, заман талаптарына 
сай, соңғы үлгідегі 63 дана техника алы-
нып берілді. Өткен жылы да облыстық 
бюджет қаржысына 12 түрлі қызметтер 
атқаратын көлік пен 22 шаңсорғыш алын-

ды. Бұл техникалардың барлығы соңғы 
үлгіде жабдықталған. Мәселен, «бақша 
тракторы» деген көлік тұңғыш рет біздің 
өңірге 2013 жылы әкелінді. Швециядан 
шыққан онымен жазда шөп оруға, қыста 
қар тазалауға болады. Көгалдандыру 
жұмыстарына, қала тазалығына да 

пайдаланамыз. Ал қоқыс тазалайтын 
көліктердің көпшілігі көрші Ресейден 
әкелінген. Одан өзге жаяу жүргіншілерге 
арналған жолды тазалайтын арнайы 
шағын шаңсорғышымыз бар. Ал «ДНК» 
деген ресейлік құрылғы уақытты да, 
жұмыс күшін де үнемдеуге мол мүмкіндік 
берді. Бұрындары көше бойындағы 
темір қоршауларды жууға бірнеше адам 
жұмылатын. Қазір техниканың көмегімен, 
көше бойындағы темір шарбақтарды екі 
сағатта жуып шығуға болады. 

Бүгінгі таңда 54 техника күнделікті 
таңғы алтыдан кешкі жетіге дейін 
орталық полигонға 300 текше мет-
рден аса қоқыс шығарады. Бұдан бөлек 
түнгі кезекші көліктер жұмыс істейді. 
Олар коммерциялық нысандар мен жеке 
сектордағы қоқыстарды шығарады. Атап 
айтсақ, базарлар мен сауда орындарында, 
мекемелерде адам аяғы басылған уақытта 
жұ мысқа кіріседі.  

– Қала та залығы мен оның 
санитарлық та залығы, абаттанды-
ру жұмыстарына техникадан бөлек 
адам санын қажет етеді. Жұмыс күші 

жеткілікті ме? 
– Қазіргі таңда штат бойынша 367 

адам жұмыс істейді. Басым бөлігі – көше 
тазалайтын жұмысшылар, жүргізушілер, 
қоқыс тиеушілер, көгалдандырушылар. 
Олар негізінен қаланың санитарлық 
тазалығымен, абаттандыру жұмыс-
тарымен айналысады. Соған сай 
көшедегі талдарды, бордюрлерді және 
темір қоршауларды, айналма жолдарды, 
бағаналарды сырлап, әктейді. Сондай-
ақ, келісімшарт негізінде тұрмыстық 
қатты қалдықтарды шығару, кіші және 
орта бизнес нысандары мен жеке сек-
тордан шыққан қоқыстарды полигонға 
жеткізу де бізге жүктелген. Жұмыс 
күші жеткілікті деп те айта алмаймыз. 
Әрине, адам санының аздығы сезіледі. 
Жұмысшы санын көбейту мақсатында 
қалалық жұмыспен қамту мекемесінен 
жұмыссыздыққа тіркелген 70 азаматты 
қоғамдық жұмысқа алдық. Себебі қаланың 
санитарлық тазалығына, көркейту, абат-
тандыру жұмыстарына көктем, 
жаз мезгілінде қол күші қажет 
етеді.

Аймақ  басшысы өз сөзінде облыстық мәслихаттың жаңа 
құрамының  жұмысы сәтті басталып жатыр деген ойын жеткізді. 
Өйткені, облыс бюджеті 21,7 млрд теңгеге артып, оның көлемі 200 
млрд теңгеге жетіп отыр. Салыстырып қарағанда бұл дағдарысқа 
дейінгі 2014 жылғы бюджет көлемімен деңгейлес. Тек қана құрылысқа 
бөлінген қаржы көлемі жөнінен Астанадан кейінгі екінші орында-
мыз. Бұл бірлескен жұмыстың нәтижесі. Алғашқы кезектен тыс сес-
сияда осындай оң шешімнің қабылдануын ақжолтай жақсылыққа 
балауға болады. Бұл «Бітер істің қасына, жақсы келер басына» деген 
халық нақылын еске түсіреді. Мәслихаттың жаңа құрамы аса жауапты 

кезеңде жұмысын бастап отыр. Дағдарыс экономиканың барлық сала-
сын қамтуда. 

– Дамыған елдердің өзінде жұмыссыздық күшейіп, әлеуметтік 
шиеленістер тереңдей түсті. Осы жағдайлардың барлығы, әрине, 
Қазақстан экономикасына әсер етеді, – деген облыс әкімі  дағдарысқа 
қарсы Елбасының Ұлт жоспары мен оның алтын өзегі «100 нақты 
қадамнан» тұратын реформаларды жүзеге асыру үйлесімді 
жұмыс істеуге шақырды. Елбасы тапсырмасына орай эконо-
миканы тұрақтандыру мақсатында ел резервінен 2 трлн теңге 
қаржы бөлініп отыр. 
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Брифинг

Облыс әкімінің орынбасары Рауан 
Кенжеханұлы ашып, жиынның маңыздылығына 
кеңінен тоқталып өтті.

– Президент Жарлығымен Ассамблеяның 
қызметін қамтамасыз ететін ұйым ретінде 
ҚР Президенті жанынан «Қоғамдық келісім» 
РММ, аймақтарда облыс әкімі аппаратының 
осы орталығы құрылған болатын. Өткен жылы 
республикалық «Қоғамдық келісім» мекемесі 
мен «Қоғамдық пікір» зерттеу институ-
ты бірлесіп медиация институтын, медиатор-
лар мектебін құру, оны дамыту және нығайту 
жайын талқылаған болатын. Міне, содан бері 
елімізде медиация саласын дамыту, жандан-
дыру негізінде ауқымды жұмыстар атқарылып 
келеді. Осы істің аясында бүгін «Достық үйінің» 
ғимаратында медиация кабинеті ашылып 
жатыр,-деді  облыс әкімінің орынбасары. 

Өткен жылдан бері елімізде  ме-
диация институтының маңыздылығы 
мемлекеттік деңгейде қаралып, ҚХА даму 
тұжырымдамасында медиация жұмысының 
жаңа бағыттарын дамыту көзделді. Осы рет-
те еліміздің барлық облыстарындағы Достық 
үйі жанынан медиация кабинеттері ашы-
лып жатыр. Жалпы, медиация туралы ұлттық 
заңнаманың  дамуына  1992 жылы Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігінің  бір 
жылдығына арналған елдегі этностардың 
бірінші форумында ҚР Президентінің ұсынған  
Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясы 
ықпал болды. Ассамблея шынайы халықтың 
дипломатиялық ұйым ретінде және мемлекет 

пен азаматтық қоғам арасындағы келістіруші 
медиатор ретінде айқындалды.  

 Шара барысында Судьялар одағының 
облыстық филиалы, облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясы хатшылығы, құқық қорғау ор-
гандары, облыстық адвокаттар алқасы, білім 
басқармасы, нотариаттық  палатасы, «Медиа-
торлар одағы» қоғамдық бірлестігі облыстық 
филиалы, қаладағы «Келісу» кәсіби медиатор-
лар одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі 
және «Tura Bi» медиация және қалпына 
келтіру сот әділдігі» қоғамдық бірлестігінің 
облыстық филиалы арасында медиация қызметі 
саласындағы өзара ықпалдастық туралы 
меморандумға  қол қойылды. 

Сонымен қатар аталған тақырыпта семинар-
тренинг өтті. Оны психология ғылымдарының 
кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚҰУ доценті, 
кәсіби медиатор Майра Құнанбаева жүргізіп, 
кеңінен айтып берді. 

Жиынға қатысушылар еркін пікір алма-
сып, ұсыныс-пікірлерін де ортаға салды. Мұнан 
кейін медиация кабинетімен танысты. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ДЕНСАУЛЫҚ 
АПТАЛЫҒЫ БАСТАЛДЫ

Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру 
орталығының директоры Қайрат Мырзахметов пен облыстық 
жастар денсаулығы орталығының директоры Жанар 
Қалмақованың қатысуымен өткен баспасөз мәслихатында 1-7 
сәуір аралығында ұйымдастырылатын денсаулық апталығы 
жайлы айтылды. 
Тұрғындардың өз денсаулығына жауапкершілігін арттыру және са-

ламатты өмір салтын ұстануға шақыру мақсатындағы шара аясын-
да облыстық, қалалық және аудандық емдеу ұйымдарында «Ашық 
есік» күні өткізілсе, мектептерде «Денсаулық – Тәуелсіз елдің тірегі», 
«Мен жұқпалы аурулардан сақтана аламын!» тақырыбында арда-
гер дәрігерлермен кездесулер, семинар-тренингтер ұйымдастырылып, 
оқушылар мазмұндама, сынақ хаттар, еркін шығармалар жазады. Со-
нымен бірге, медициналық бригада жасақталып, тұрғындарға көшпелі 
медициналық қызмет көрсетіледі деп күтілуде. 

Дүниежүзілік денсаулық күні және Зика вирусынан болатын аурулар-
дан сақтану жолдары туралы көпшілікке құлақтандыру мақсатында LED 
экрандары арқылы тақырыптық бейнероликтер көрсетіліп, ақпараттық-
танымдық материалдар тарату жоспарлануда. 

– Сондай-ақ, мектептердің жоғары сынып оқушылары арасын-
да медицина қызметкерлері қыздардың жеке бас тазалығы, ер балалар 
денсаулығы туралы дәрістер оқиды. Оған қоса, мектеп оқушыларын 
профилактикалық-скринингтік тексеруден өткізу көзделген. Сонымен 
бірге түрлі форматтағы көпшілік шаралары ұйымдастырылатын бола-
ды, – деді облыстық жастар денсаулығы орталығының директоры Жа-
нар Қалмақова. 

Тағы бір нәрсе, апталық аясында қоғамдық орындарда шылым 
шегушілікпен күресу мақсатында оқушылар мен студент жастардан 
жасақталған еріктілер темекіні тәттіге айырбастау акциясын өткізетін бо-
лады. 

Апталық соңы орталық алаңда өнерпаздардың ән-жырымен 
қорытындыланатын болады. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Жиында ең әуелі қоғамда тәртіпті 
қалыптастыруға атсалысатын тәртіп 
сақшыларының мәселесі қаралды. Бұл рет-
те облыс прокурорлары жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету саласына қатысты 
статистикалық көрсеткіштің мәз еместігін 
жеткізді. Ол уәкілетті және мүдделі 
органдардың бұл бағыттағы іс-қимылының 
тиімділігі мен заңдылығына жүргізілген 
тексеру барысында анықталған. 

Прокуратураның мәліметінше, был-
тыр 89 адам жан түршігерлік жол апат-
тарынан көз жұмса, биылдың екі айында 
бұл 17-ні құраған. Өкінішке орай, мұндай 
жайттар уақыт өткен сайын тыйылудың 
орнына артып отырған көрінеді. Ал осы 
кезге дейін тиісті органдар оның себебін 
жол сапасының нашарлығымен түсіндіріп 
келген. Алайда аймағымызда уақыт өткен 
сайын жолдың жайы бір жүйеге түсіп 
келе жатқандығын алға тартқан прокура-
тура мамандары олардың кінәні басқадан 
іздеуге машықтанып алғандығын айту-
да. Бұл сөздің де жаны бар. Мәжілісте 
ішкі істер органдарының қызметкерлері 
өзгелерге үлгі болу орнына өздерінің жол 
жүру ережелерін бұзатындығы да айтыл-
ды. Мысалы, былтыр осындай 108 жағдай 
тіркелсе, биыл 21 факті анықталған. 
Оның ішінде автокөлікті масаң күйінде 
басқарып, адам өліміне әкеліп соқтырған 
жол-көлік оқиғасын жасап, оқиға орны-
нан қашып кеткен жайт та мәлім болған. 
Ал арнайы жүргізілген тексеру барысын-
да жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
пайдаланылатын қызметтік көліктерінің 
барлығында дерлік алғашқы медициналық 

көмек қобдишасындағы дәрілік заттардың 
түгел болмағандығы анықталған. “Яғни 
жазатайым жол апаты болған жағдайда 
оқиға орнына бірінші келетін полицейдің 
алғашқы медициналық көмек көрсетуі 
күмән тудырады”, – деді облыстық 
прокуратураның бірінші басқар ма сы ның 
басшысы Манарбек Ерназаров. Мұндай 
шалалық жүргізу куәліктерін табыстау 
кезінде де орын алған. Арнайы емтихан-
ды тиісті талаптарға сай тапсырмаған 
адамдарға да жүргізуші куәлігі берілген. 
Мамандар осындай 
заңсыз әрекеттердің  
саладарынан  ішкі 
істер органдарының жол 
қауіпсіздігі саласында 
қалыптасқан жағдайды 
тізгіндеуге, темір 
тұлпарларға темірдей 
тәртіп қалыптастыруға 
әлі де болса қауқарсыз 
екендігін жеткізді. 

– Жағдайдың осы-
лайша қалыптасуына 
бірінші кезек-
те халықтың 
құқықтық сана-
сын қалыптастыру 
бағытындағы жұмыстың жеткіліксіздігі, 
бұл іске ҮЕҰ-лар мен еріктілердің тар-
тылмауы, профилактикалық шаралардың 
тиімсіздігі себеп болып отыр, – деген Ма-
нарбек Ерназаров ішкі істер органдарының 
бұл шарадан гөрі құқық бұзушылықты 
анықтау, кінәліге айыппұл салуға бейім 
екендігін айтты. – Облыстағы ішкі істер 

органдарымен үстіміздегі жылы 224,6 млн 
теңге айыппұл салынған. Ал халық саны 
бізден 4 есе көп Оңтүстік Қазақстан об-
лысында бұл көрсеткіш бір жарым есеге 
кем. Алайда оны өндіру оларда 45,9 пай-
ызды құраса, бізде 30 пайызға да жетпейді, 
– деді. Осылай тізбектелген саладағы 
кемшіліктерге қатысты ІІД басшысының 
орынбасары Әмірбек Шаймағанбетов 
сөз алды. “Заңсыздықтармен күрес 
жұмыстарын ұйымдастырамыз, өздері 
тәртіп бұзған қызметкерлерге қатысты ша-
ралар қолданылып жатыр”, – деген оны 
облыс прокуроры сын тезіне салды. 

– Ішкі істер органдары қызметкерлері 
әлі де болса халық алдындағы міндетін 
түсінбей, өз істеріне салғырт қарап отыр. 
Бұлай жүре берсе, елдің сенімінен айырыла-

ды. Сондықтан көрші облы-
стармен тәжірибе алмасып, 
жақсысын алуымыз керек, 
– деп олардың қызметіне 
қанағаттанбайтындығын 
жеткізді. 

Жиын одан әрі жастар 
мен оларға қарсы жасалған 
қылмыстар, өздеріне қол 
жұмсау деректерінің ал-
дын алу мен қауіпсіз 
өмір сүру бағытындағы 
п р о ф и л а к т и к а л ы қ 
жұмыстар төңірегінде 
өрбіді. Облыс 
прокурорының аға 
көмекшісі Әліби Зейнул-

ла тәрбиенің бастауы болатын білім 
ошақтары мен балабақшалардағы бірқатар 
заңсыздықтарды ортаға салды. Оның ай-
туынша, бастауыш сынып оқушыларын 
ыстық тамақпен қамтамасыз ету қызметі 
әлі күнге бір жүйеге түспей келеді. Одан 
өзге мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге 

асырудан гөрі пайданың көзін ойлағандар 
да жоқ емес. Мәселен, өткен жылы мек-
тепке дейінгі білім беру ұйымдарына 
ұлттық қордан және мемлекеттік бюд-
жеттен бөлінген 5 млрд теңгені игеруде 
біраз былықтың беті ашылған. Соның бірі 
Жалағаш ауданында орын алған. “Зейнеп” 
балабақшасына 60 балаға қызмет көрсетті 
деген желеумен қаржы аударылған. Деген-
мен, білім бөлімімен тек 47 бүлдіршінге 
жолдама берілген. Солайша 13 балаға 
қызмет көрсетілмесе де, былтырғы 
қараша-желтоқсан айларына негізсіз 800 
мыңға жуық қаржы аударылған. 

Прокурорларды бұдан өзге кәмелетке 
толмағандар арасындағы  қылмыстың ар-
туы толғандырып отыр. 

– Облыс бойынша ішкі істер 
органдарының есебінде 240 жасөспірім 
және 117 қолайсыз отбасы бар. Дивиант-
ты мінез-құлықты мектеп-интернатына 
6 жасөспірім жолданған. Олардың ба-
сым бөлігі қаладағы мектептер мен кол-
ледж оқушылары. Сонымен қатар, әсіресе 
түнгі мезгілде ата-аналардың балала-
рын қадағаламауы салдарынан құқық 
бұзушылықтар мен қылмыстар артуда, – 
деді Әліби Зейнулла. Одан әрі сөз алған 
облыстық білім басқармасының басшысы 
Бақытжан Сайлыбаев кеткен кемшіліктерді 
растап, оны жою мақсатындағы нақты 
жоспарларын ұсынды. Дегенмен, бұл 
мақсаттағы жұмыстарын жүйелі жеткізе 
алмаған жергілікті полиция қызметінің 
басшысы сын-ескерту алды. Облыс проку-
роры жиын соңында тиісті сала басшыла-
рына нақты тапсырмалар мен міндеттерін 
жүктеді. Сонымен қатар ішкі істер орган-
дарында Елбасының “мүлдем төзбеушілік” 
қағидасын қалыптастыру керектігін қадап 
айтты. 

М.ТОҚТАСЫНҚЫЗЫ.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы басшысының орынбасары А.Досжанов 
пен Қызылорда туристік ассоциациясының құрылтайшысы 
Ж.Мүбәрәктің аймақтағы ішкі туризмді дамыту бойынша БАҚ 
өкілдеріне арналған баспасөз конференциясы өтті.

ТӘРТІП САҚШЫЛАРЫ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 
САЛҒЫРТТЫҚ СЫН ТЕЗІНЕ АЛЫНДЫ

ІШКІ ТУРИЗМНІҢ 
ІЛКІ БАСТАУЫ

МЕДИАЦИЯ КАБИНЕТІ 
АШЫЛДЫ

Қаладағы «Достық үйінде» 
«Қоғамдық келісім» КММ жа-

нынан медиация кабинеті ашыл-
ды.  Шараға  облыс әкімінің орын-

басары Рауан Кенжеханұлы, құқық 
қорғау мен түрлі сала  мамандары, 

қоғамдық бірлестіктер мен ассамблея 
хатшылығының өкілдері қатысты.

Бейсенбі күні облыстық прокуратураның көшпелі алқа мәжілісі 
болып өтті. Жиынға облыс прокуроры Сапарбек Нұрпейісов, облыс 
әкімінің орынбасарлары Рауан Кенжеханұлы, Серік Сүлейменов, қала 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев және тиісті мемлекеттік органдардың басшы-
лары қатысты.

Смартфон ұстауға жергілікті полиция 
қызметкерлеріне ғана рұқсат етілген. Оларға азамат-
тардан «WhatsApp» арқылы шағым қабылдау үшін 
қажет. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі министр 
Т.Донақов смартфонды жұмыс орнында пайдаланған 
басқа мемлекеттік қызметкерлер тәртіптік жазаға тар-
тылатыны жөнінде қосымша түсіндірді.

Мемлекеттік қызмет істері министрі жыл басы-
нан бері 123 төменгі лауазымға жалпы конкурс 
жарияланғанын, 27 адам мемлекеттік қызметке 
тағайын далғанын айтты. Үміткерлерге мемлекеттік 
органдарға қызметке тұру үшін міндетті түрде сынақ 
мерзімі белгіленеді. 

Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев жер 
қатынастары, құрылыс, электр энергетикасы, агро өнер-
кәсіптік кешен салаларында атқарылған ауқымды жұ-

мыстарды баяндады. 
Ауыл шаруашылығы жерлерін жекеменшікке 

беру мақсатында осы жылдың 1 шілдесінен 

бас тап, жергілікті атқарушы органдар 1,7 млн гектар 
жерді аукцион арқылы саудалайды. Қазір 1,7 млн гек-
тар жердің  645,4 мың гектары немесе 1271 жер телімі 
сатылымға дайын. Құрылыс саласында еурокодтар 
жүйесіне көшу басталды. Бастапқы рұқсат құжаттарын 
беру мерзімдері 40 күннен 17 жұмыс күніне дейін, 
эскизді жобаны келісу 60 күннен 15 жұмыс күніне 
дейін түбегейлі қысқартылды. Сыртқы сауда жүргізу 
рәсімдерінде, яғни тауарларды экспорттау кезінде – 3, 
импорттау кезінде 4 құжат қысқарды. 

Қазақстан xалқы Ассамблеясы Төрағасының орын-
басары Ералы Тоғжанов бірлік пен біртектілікті 
қалыптастыру, «Мәңгілік Ел» жаңа қазақстандық 
патриотизмді нығайтуға және дамытуға бағытталған 
жұмыстар жайын баяндады. Үш тілділікті жүзеге 
асыру арқылы қазақ тілінің маңызын арттыру, елде 
қалыптасқан полиэтностықты сақтаудың маңызына 
тоқталды. Келесі жылдан басталатын «Барлығы үшін 
тегін кәсіби-техникалық білім» атты жаңа жобасы ту-

ралы айтты.
 – Егер 30 дамыған елдің қатарына енуге талпынатын 

болсақ, еліміздің туын жоғары көтеріп, экономикалық-
әлеуметтік мәселесін де шешеміз дейтін болсақ, ал-
дымен қоғамдық келісімді, еліміздің тұрақты дамуын 
тікелей қамтамасыз етуіміз керек, – деді Е.Тоғжанов.

Сенат Төрағасының орынбасары Асқар Бейсенбаев 
мемлекеттік органдардың қызметін бағалайтын жаңа 
жүйе туралы айтты. «Мемлекеттік органдар, әкімдер, 
ұлттық университеттердің басшылары жыл сайын 
халық алдында есеп беру тәжірибесі енгізілді. Бірінші 
тоқсанда барлық әкімдер есеп берді. 2016 жылдың 
екінші тоқсанында – министрлер, үшінші тоқсанында 
ұлттық университеттердің ректорлары есеп береді», – 
деді.

Ұлт Жоспарының әр қадамы елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуына бағытталғандықтан, оның іске 
асуына билік те, халық та мүдделі. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ҰЛТ ЖОСПАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА
БАРЛЫҚ НЕГІЗ БАР

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап еліміз жаңа құқықтық-нормативтік  орта-
да өмір сүруде деп айтуға болады. Ұлт жоспарында және Елбасы Жолдауларында 
айтылған міндеттер мен Мемлекет басшысының тапсырмалары ескеріле отырып, 
Қызылорда облысы әкімінің  2016 жылға арналған  дағдарысқа  қарсы іс-қимыл 
жос пары дайындалып бекітілді. Оның бес негізгі басымдығы айқындалды.  Эко-
номиканы әртараптандырудан өзге жол жоқ екенін жектізген аймақ басшысы бұл 
бағытта нәтижелі жұмыстар жүргізіліп жатқанын атап өтті. Халықтың әл-ауқатын 
жақсаруға күш салынуда. Елдің алдында жариялаған инвестициялық жобалардың 
бірде біреуі тоқтаған жоқ. 

– Әр кезеңнің өз келбеті, өз міндеттері болады. Осы жауапты кезең бәрімізден 
табанды еңбекті талап етеді. Олай болса, ортақ еңбегіміз еселі табысқа, бірлігіміз 
берекеге, ымырамыз ырысқа бастаған қызметімізге абырой берсін, -деді облыс бас-
шысы сөз қорытындысында. 

Мұнан кейін сессия төрағасы Райхан Ысқақова күн тәртібіндегі алғашқы мәселе 
– «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №325 шешіміне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу жөнінде облыстық экономика және бюджетті жоспарлау 
басқармасының басшысы Сәуле Құлымбетова хабарлама жасайтынын жеткізді. 

Басқарма басшысы  Үкімет қаулысына сәйкес облысымызға республикалық 
бюджеттен және Ұлттық қор есебінен барлығы 20,4 млрд теңге қаржы бөлініп 
отырғанын хабарлады. Бұл қаржының 5,6 млрд теңгесі салынып жатқан тұрғын 
үйлер құрылысына, инфрақұрылымды дамытуға, 2,6 млрд теңгесі Қызылорда 
қаласында Сырдария өзені арқылы өтетін көпір құрылысына жұмсалатын бол-
са, жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеу мен өңірлердің экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге 3,4 млрд теңге бөлінді.

Айта кету қажет, аталған көпір құрылысы облыс дамуына ықпал ететін 
стратегиялық маңызы бар нысан саналады. Ол өз кезегінде сол жағалауды игеру-
ге әсерін тигізеді. 

Сонымен бірге, республикалық бюджеттен аймаққа үлкен маңызы бар 
шығындарға, атап айтқанда, кәсіпкерлікті қолдауға 438 млн теңге, «Жұмыспен 
қамту жол картасы-2020» бағдарламасын жүзеге асыруға 969 млн теңге, сонымен 
қатар, жылу, су және сумен қамтуды реконструкциялау мен құрылысына 4,7 млрд 
теңге қаралған.

Депутаттар облыстық бюджетке енгізілетін өгерістер мен толықтыруларды 
қолдап дауыс берді. Сессия барысында күн тәртібінде белгіленген өзге де мәселелер 
талқыланып, тиісті шешімдер шығарылды. Сессия соңында оның жұмысына 
қатысып отырған сенатор Мұрат Бақтиярұлы «Ұлт жоспарын» орындауға толық 
құқықтық база жасақталғанын атап өтіп, облыстық мәслихаттың жаңа құрамының 

Сыр елінің әлеуметтік-экономикалық және мәдени өркендеуіне лайықты 
үлес қосуына   тілектестігін білдірді. 

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ӘР КЕЗЕҢНІҢ ӨЗ 
МІНДЕТІ БОЛАДЫ

ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Кеше облыс әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы облыстық 
филиалының төрағасы 
Қырымбек Көшербаев фи-
лиал активіне төрағаның 
бірінші орынбасары 
қызметіне тағайындалған 
Ибадулла Құттықожаевты 
таныстырды. 
Қызылорда қаласының ту-

масы Ибадулла Дүйсенбайұлы 
1957 жылы дүниеге келген. 
Білімі – жоғары, философия 
ғылымдарының кандидаты. 1993-
2004 жылдары қалалық және 
облыстық мекемелерде жауапты 
қызметтер атқарды. Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары болды. 2007 
жылдан бастап Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы қызметін 
абыроймен атқарып келді. 

Аймақ басшысы Ибадулла Құттықожаевты таныстыру барысында оған 
сенім білдіре отырып, қызметімен құттықтады. Ибадулла Дүйсенбайұлы 
өз кезегінде партия беделін көтеру жолында аянбай еңбек ететіндігін 
жеткізді. 

Бұған дейін партияның облыстық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары болған Наурызбай Байқадамов филиалдың Саяси кеңес 
бюросының ұсынысымен облыстық мәслихат хатшысы болып сайланды.

Нағымжан САУЯЕВ.

Туризм қазіргі уақытта елімізге 
халықаралық экономикалық, сая-
си, мәдени және ғылыми қарым-
қатынасты кеңейтуге мүмкіндік 
беретін ЭКСПО-2017 сияқты ауқымды 
іс-шаралар қарсаңында экономиканың 
басым секторы ретінде анықталды. 
Біздің облыстың туристік әлеуеті 
шетелдік инвесторларды тарту үшін 
қолайлы. Осыған дәлел ретінде 
“Қамыстыбас көлі”, “Байқоңыр” 
ғарыш айлағы, “Қорқыт ата” 
мемориалдық кешені, “Батыс Еуропа 
– Батыс Қытай” жолының бойындағы 
қызметтер, археологиялық мәдени-
тарихи ескерткіштер және басқа 
да нысандар шетелдік туристердің 
қызығушылығын тудырады.

Ерекше айта кететін жайт, соңғы 
бірнеше жыл ішінде азаматтардың 
шет мемлекеттерде саяхаттауы 
азайған, бұл факт, әрине, отандық 
ішкі туризм сұраныстарын арттыра-
ды. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан об-
лысы әкімдігінің деректері бойын-
ша, Түркістан қаласына 1 млн турист 
келген. Ішкі туризм бойынша тури-
стер ағынын ұлғайту мақсатында және 
аймақтың туристік компанияларының 
мүдделерін қорғау мақсатында 
Қызылорда туристік ассоциациясын 

құру идеясы пайда болды. Әзірше, 
ассоциация құрамына Қызылорда 
қаласының туристік компаниялары 
кіреді. Ассоциация өз мүшелерінің 
мүдделерін қорғайды. Қызылорда об-
лысында туризм саласын дамыту үшін 
қолайлы жағдайларға ықпал ету, осы 
саладағы қолданыстағы заңнаманы 
жетілдіру және тиімді құқықтық 
актілерді қабылдау, сондай-ақ салалық 
ұйымдар мен кәсіпкерлерге, олардың 
жұмысына тәжірибелік көмек көрсету 
мақсатында құрылған.

Ассоциация облыстың ішкі 
туризмін басым әлеуетін іске асыру 
үшін еліміздің жетекші туристік ком-
паниялары арасында тығыз қарым-
қатынас орнатуды және Қазақстан 
туристік ассоциациясы, “Астана ЭКС-
ПО-2017 Ұлттық компаниясымен” 
ынтымақтастық орнатуды көздейді.

Бүгінде мәдени-танымдық, бел-
сен ді және іскерлік сияқты түрлі 
бағыттарды қонақтарға ұсынуға дай-
ын. Аңшылық және балық аулау тур-
лары да бар. Ассоциация “Қорқыт ата” 
мемориал кешені мен Байқоңыр ғарыш 
айлағына арналған турларын ұсынады.

М.МЕРЕЙ.

нұр Отан
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СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ

– Жылдан жылға айлық есептік 
көрсеткіш (АЕК) сомасы артқан сайын 
тұлғаларға салынатын айыппұлдың да 
мөлшері де өсім алып келеді. Әкімшілік 
хаттама толтырылып, айыппұл салынатын
дардың көбісі дерлік көлік тізгіндеген 
азаматтар. Сонымен қатар, ұсақ құқық 
бұ зушылыққа «мүлдем төзбеушілік» қа
ғи датын бұзып, қоғамдық орындарда те
мекі шегіп, ластаған тұрғындар да ай
ыппұл арқылы тезге салынуда. Бірақ 
осы азаматтардың көбісі 2015 жылдың 
1 қаңтарынан бастап қолданысқа енген 
Әкім шілік құқық бұзушылық туралы ко

декстің талаптарына сәйкес салынған ай
ыппұлды 7 тәулік ішінде 50 пайыздық 
жеңілдікпен өтеуге болатындығын қапер
ге ала бермейді. Бір жылдан астам уақыт 
қолданыста болған жаңа Әкімші лік ко
декстің 811бабы 1бөлігінде «Әкім ші
лік құқық бұзушылық табылған және оны 
жасаған тұлға анықталған кезде, лауа
зымды адам тұлғаға әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттаманың көшір месін 
қатаң қаржылық есептілік құжаты болып 
табылатын, белгіленген үлгідегі түбіртекпен 
бірге тапсырады» делінген. Осыған 
орай жүргізуші жолпатрульдік полиция 
қызметкерлерінен хаттама көшір месі мен 
түбіртекті беруін талап етуге құқылы. 
Егер полиция қызметкері өзіңізге қатысты 
толтырылған әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы хаттама көшірмесі мен түбіртекті 
бермеген жағдайда, ол  заң бұзушылық 
болып табылады. Мұндай жағдайда сіз 
ұялы телефоныңыз арқылы 102 нөміріне 
немесе облыстық ішкі істер департаментінің 
87768980102 нөмірлі WhatsApp желісіне 
хабар беруіңізге толық құқығыңыз бар.

– Бұл жеңілдіктің қолданылмайтын 
жағдайлары бар ма?

– Әрине.  Жаңа Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекске сәйкес, 

50 пайыздық жеңілдік барлық 
әкімшілік құқық бұзушылықтарға 

жасалмайтындығын да 
ескерткен жөн. Осы Кодекстің 

810бабында лауазымды 
тұлға салынған айыппұл 

мөлшерімен 

келісіп, өз кінәсін мойындаған жағдайларда 
ғана жүзеге асырылады деп көрсетілген. 
Егер сіз хаттамамен келіспей, қарсылық 
танытсаңыз, алайда сіз жасаған құқық 
бұзушылық дәлелін тапса, онда сіз 50 
пайыз жеңілдіктен қағыласыз. Сондай
ақ, егер құқық бұзушылықты кәмелет 
жасқа толмаған адам жасаса, істерін салық 
қызметінің органдары қарайтын әкімшілік 
құқық бұзушылықтарға да жеңілдік 
қарастырылмаған. Оған қоса көшелерде 
орналасқан құқық бұзушылықты автоматты 
түрде тіркейтін, сертификатталған арнайы 
техникалық бақылауөлшеу құралдарымен 
және аспаптармен тіркелген құқық 
бұзушылықтарға жеңілдік жасалмайды.

– Егер де салынған айыппұлды төлемей, 
уақыт созып жүре берсе ше? 

– Егер сіз 7 тәулік ішінде айыппұлды 
төлемесеңіз, 50 пайыздық жеңілдіктің күші 
жойылып, толық төлеуге міндетті боласыз. 
Айыппұлды 1 ай ішінде өтемесеңіз, айыппұл 
жұмыс орныңызға немесе сотқа жолданады. 
Айыппұл салу туралы қаулыны сот немесе 
уәкілетті орган тұлғаның жалақысынан 
немесе өзге де кірістерінен  айыппұл 
сомасын мәжбүрлеп ұстап қалу үшін сіз 
жұмыс істейтін, не сыйақы, зейнетақы, 
шәкіртақы (стипендия) алатын ұйымның 
әкімшілігіне жібереді. Егер жауапқа 
тартылған тұлға жұмыстан босатылған не 
оның жалақысынан немесе өзге кірістерінен 
өндіру мүмкін болмаған жағдайда 
заңнамада көрсетілген тәртіп бойынша 
мәжбүрлеп өндірту мақсатында іс жеке 
сот орындаушыларына жолданады. Жеке 
сот орындаушы сізден айыппұлмен қоса өз 
қызметі үшін тағы айыппұл сомасының 25 
пайызы көлемінде ақы өндіреді.

Осылайша, тұрғындар қосымша шы ғын
ға да ұшырауы әбден мүмкін. Сон дық тан 
айыппұлды 7 тәулік ішінде жар тысын төлеп, 
қаржыны үнемдеген абзал. 

– Сұхбатыңызға рахмет.

Сұхбаттасқан 
Нағымжан САУЯЕВ

АЙЫППҰЛДЫ АЗ 
ТӨЛЕЙМІН   ДЕСЕҢІЗ...
Темір тұлпар тақымдаған кейбір жүргізушілер ережені өрескел 

бұзып жатады. Бірі байқаусызда болса, кейбірі қасақана заң 
шеңберінен аттайды. Өкінішті оқиғалардың тіркелуі де осындайда. 
Құдай бетін әрі қылсын, біздің айтпағымыз заң бұзған көлік 
жүргізушілерге салынатын айыппұлдар жайы. 2015 жылдың 
1 қаңтарында қолданысқа енген жаңа Әкімшілік кодекске 
сәйкес, егер де жүргізуші салынған айыппұлды 7 тәулік ішінде 
төлесе, 50 пайыз жеңілдік бар. Біз Қызылорда ОІІД Әкімшілік 
полиция басқармасының бастығы, полиция полковнигі 
Алтынбек Ахметовпен тілдескен болатынбыз. Ол өз сөзінде 
тұрғындардың жоғарыдағы мүмкіндікті пайдалануды әлі 
қаперге алмай жатқанын айтады.

Ардақты ағайын! Құрметті 
жерлестер! Қадірменді 
ел азаматтары! Сіздер 
менің мақаланы осылай 
бастағанымды түсіністікпен 
қабылдар деген үмітпен жазып 
отырмын. Мұны сіздерге 
жолданған ашық хат десеңіздер 
де болады. Арнайы айтайын 
дегенім, Қазақ хандығының 
алғашқы құрылу кезеңін негізге 
алған «Қазақ елі» киножобасы 
бойынша 2015-ші жылы 
көпсериялы фильм түсіріле 
бастағанын еліміздің зиялы 
қауымы қуанып құптаған 
еді. Құптап қуануымыздың 
себебі белгілі ғой. Біздің 
мемлекеттік шекарамыздың 
айнала төңірегінен анталаған 
кейбір теріс пиғылдылар: 
қазақта мемлекеттілік те, 
мемлекеттік шекара да болған 
емес, – деп көзін алартқанынан 
тіксініп қалған едік. Ал біле-
білгенге Қазақ хандығының 
құрылуы – мемлекеттілігінің 
құрылуы болатын. Әділетке 
жүгінсек, шекарасыз мемлекет 
бола ма? Қазақ халқы қазақ 
хандығы құрылған сол он 
бесінші ғасырда  басқа аймаққа 
көшіп кеткен жоқ, бүгінгі 
Қазақстан жерін сол кезде де 
мекендеген, оны әрқилы тарихи 
кезеңдерде қорғап келіп, бүгінгі 
дәуіріне жеткізген. 
Қазақ хандығының, яғни мемлекеттілігінің 

тарихын біз шежіре таратумен шектеп келдік. 
Тарихымыздың тұманды тарауларын ғылыми 
зерттеулерден, көркем әдебиеттен, танымдық 
материалдардан оқып зерделеу бір басқа да, 
кинофильмнен көріп түйсіну бір басқа. Себебі, 
кино – барлық өнердің синтезі. Бұл ыңғайда 
басқаны қойып, Лениннің кино өнері туралы 
жазған трактатын ескерсек те жеткілікті. Кино 
өнер әлемінің бес саласын бірдей біріктіреді. 
Оның осы артықшылығын ойластырғаннан бо
лар, елімізде «Көшпенділер» фильмі түсі ріл
генін білесіздер. Сол фильмді көруге қуанып 
барғанбыз, бірақ цирк ойынын көргендей бір
түрлі жабығыңқы көңілде қайтқанбыз...

Иә, неғылса да бір қателік кетті. Сценарийді 
халқымыздың тарихынан хабары жоқ бөтен 
кісіге жаздырған. Киноны өресіз режиссёрге 
түсірткен. Басты рольдерде қазақтың болмысын 
білмейтін каскадёрлер ойнаған. Сонымен 
фильм шала туынды болып шыққан. Ал оған 
бөлінген 34 млн АҚШ доллары қайда кетті? 
Сол қаржыға киномамандар кезінде өкініп 

айтқандай екі сериялы екі фильм түсіруге 
болады екен. Күткеніміз: сол «Көшпенділер» 
халықтың киносы болуы керек еді. Ойсыраған 
өкінішімізге қарай, халықтық кино бола алмады. 
Әуелгі дабырасы мұхиттың арғы жағына дейін 
жеткенімен, көрермендеріміздің алғаусыз 
ықыласы тез суынды. 

Бұл өкініш зиялы азаматтардың көкейінен 
кетпей қойды. Көшпелі, намысты азаматтар 
Қазақ хандығының айтулы мерекесі қарсаңында 
«Қазақ елі» жобасын экрандау орайында 
мәселе көтергенді. Ұсынысты халық та, үкімет 
те қолдады. Жиырма сериялы жаңа фильм 
түсірілетін болды. «Қазақфильм» сценарийін 
жазуды бұған дейін бірнеше кинофильмдерді 
экрандауда сенімнен шыққан белгілі жазушымыз 
Смағұл Елубаевқа жүктеді. Ал түсіруді сәтті 
филімдер түсіріп сыннан өткен жас режиссёр 
Рүстем Әбдірашқа сеніп тапсырды. Еліміз 
режиссёрлерге кенде емес. Дегенде олардың 
барлығы бірдей мыңнан тұлпар емес. Таңдау 
солардың қатарынан біздің жерлесімізге түсті. 
Әрине, тегін емес. Президентіміздің айрықша 
назарында тұрған бұл фильмді түсіру былтыр 
басталған болатын. Қазақ хандығының атау
лы мерекесі қарсаңында өндіріске жіберу жос
парланған еді. 

Бірақ, адамның дегені емес, Алланың «дегені» 
болды. Фильмді түсіру, міне, екінші жылға 
жалғасуда. Неге? Үкімет тарапынан бөлінген 
қаржы бұрынғы «Көшпенділерге» босатылған 
қаржының үштен біріндей де болмағанын фильм 
режиссёрі Рүстем Әбдіраштың «Қазақ әдебиеті» 
газетінің бір бетін алып шыққан (5.02.2016) 
сұхбатынан білдік. «...Сабина келін» сияқты 
деңгейі төмен дүниелерге ақша табылады, эфир 
де беріледі, бірден ел ішіне тарап кетеді. Ал 
ұлттың намысын оятатын... тарихын танытатын 
жобаларға қаржы аз...» босатылады деген екен. 

Баяғыда Арал теңізінің тағдыры көтерілгенде, 
Мұқтар ақын «Қазақстанда 17 млн халық тұрады, 
Арал қорына әр адам бір сомнан қосқанда 17 млн 
қаржы құралар еді» деп еді эфирден.

Ардақты ағайын, жерлестер, қадірлі азамат
тар! Сол кезде ақынымызға алақан жайдырсақ, 
енді режиссёрімізге алақан жайдырып қоямыз 
ба?

Қаржының тапшылығынан «Қазақфильмнің» 
басшылығы бұл фильмді телеспектакль ретінде 
шығарғысы келген екен. Оған осы фильмге 
қатысты киномамандарымыз көнбеген. Әуелі 
он сериямен шығаруды бастап, түсіре келе 
сценарийдегі бай материалды қимай жобадағы 
20 серияны қалайда экрандауға бел буған. 
Ұлтымыздың мәдениеті мен тарихына бейжай 
қарай алмайтын кәсіпкер азаматтар қолдайтын 
болар деп ойлағанмын, – дейді режиссёр. – 
Бірақ олай болмады. Ал заман бізге өз еліміздің 
тарихы туралы бар даусымызбен айқайлап 
айтуға мүмкіндік беріп отыр. Ол дауыс – осы 
фильм. Өзге мемлекеттерде мұндай фильмнің бір 
сериясына бөлінетін қаржы біздегі он серияға да 
бөлінбей отыр. Соған қарамастан... қолымыздан 
кәсіби кино түсіру келетінін дәлелдеуге 
тырысып жатырмыз. Мен мұны жай айтып 
отырған жоқпын. Қазақтың кәсіпкер азаматтары 
білсін деп айтып отырмын... Осы жоба бізге де, 
біздің кәсіпкерлерге де, еліміздің патриотымын 
деп жүрген азаматтарға да сын болып тұр...

Ал, біз, ағайын, осы ыңғайда нені ойла
нуымыз керек. Әрине, намысты! Елдік, ұлт
тық намысымызды. Дегенмен, жобаны азамат
тарымыздың қолдауы әлі де кемшіндеу соғып 
тұр.

Алысжақын көршілеріміз де «Қазақстан Ұлы 
Дала мемлекетіміз» деп шулап жатыр, шындап 
келгенде Ресейдің баяғы боданы ғой» деп 
сыртымыздан кекетіп жатқандар төбе көрсетуде. 

Демек, ойланайық, ағайын. Қазақстандай жері 
бай ел неге кекесінге ұшырауы керек?

Менің дауысым кеңбайтақ еліміздің түк
піртүкпіріне жетпейді. Болмағанда, облыс 
ай мағына жетсе деген үміт. Халқымыз ырым
шыл еді ғой. Баласы атқа мініп шапқанда, 
анасы тақымын қысып отыратын. Рүстем біз
дің баламыз емес пе? Саусағын аспандағы 
Айға жайған жас азаматты жерге қаратпайық, 
ағайын. «Қазақ әдебиеті» газеті Қазақстан 
халқына киносериалдың «qazaqeli550.kz» деген 
платформасын ұсыныпты. Ырым дегеннен 
шығады, базбір атааналар осы платформаға 
Смағұл, Рүстем ағаларындай азамат болар ма 
екен деп, баласының қолымен 2 мың теңге 
жолдап жатқан көрінеді. Тек баласы атынан. 
Төрелігіне келгенде, киноны түсіруге қаржы 
жинау – режиссёрдің міндеті емес, продюсердің 
міндеті. Р.Әбдіраштың газет арқылы халыққа 
шығуына қарағанда жағдай тұйыққа тірелген 
сияқты.

Мұндай ауқымды жоба елімізде тұңғыш рет 
іске қосылған еді. Бұл жоба көшеде жүгіріп жүріп 
түсіре салатын жеңілжелпі кино емес. Бұл еліміз 
тарихын бүкіл дүние әлемге танытуға ұмтылған 
өте күрделі жоба. Жауапкершілігі мың батпан. 
Сондықтан кино платформасына зейнеткерлер 
зейнетақымыздан, басқалармыз еңбекпен тап
қан табысымыздан бөлісейік. Қосқан тиын
тебеніміз, атыжөніміз платформада жазылып 
қалады. Ол уақыт өте кино жылнамасымен 
бірге тарихқа айналады. Кәне, азаматымызды 
қолдайық, ағайын!

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 

Қазақстанның құрметті журналисі, 
мәдениет қайраткері.               

«ҚАЗАҚ ЕЛІ» ФИЛЬМІ 
ЕЛ  ҚОЛДАУЫН КҮТЕДІ

ӘЙЕЛДЕР КЕҢЕСІНІҢ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

«Әйел – өмірдің тірегі ғана емес, әйел 
– өмірдің өзі». Президентіміздің осынау 
лебізінің нақты мағынасы Қазалыда өткен 
әйелдер конференциясында айқын көрініс 
тапты. Нәзік жандылардың қоғамдағы орны 
баса айтылған жиынға аудан әкімі Нажмадин 
Шамұратов, аудандық мәслихат хатшысы 
Күнтілес Назымбеков бастаған ел ағалары 
қатысты.

Қазалының әлеуметтікэкономикалық дамуында 
әйелдердің қосқан үлесі өлшеусіз. Әсіресе әрбір адамға 
етене білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау, 
мәдениет салаларында олардың еңбегі зор деген Нажмадин 
Шәкизадаұлы әйелдердің қандай салада болмасын көпшілік 
құрметіне бөленіп жүргендеріне тоқталды. 

Әкімнің сөзі шындықтан жырақ еместігін  төмендегі көр
сеткіштерден байқау қиынға соқпайды. Дереккке жүгінсек, 
ауданда нақты кезеңде 307 нәзік жанды мемлекеттік 
басқару және қорғаныс, 1500ден астамы медицина, 4070 
білім, 100ге жуығы мәдениет саласында жұмыс жасайды. 
Түрлі саладағы 12492 қызметкерлердің тең жарымын әйел 
адамдар құрайды. Күні кеше өткен сайлауда Ләззат Ізбасқан 
мен Жанат Көланованың аудандық мәслихатқа депутат 
болып сайлануы күллі арулардың мерейін тасытты. Бұл да 
қазалылықтардың гендерлік саясаттағы ерекшелігі десек 
жарасымды.

Жиында сөз алған аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы, 
мәслихат депутаты Жанат Көланова алда жоспарланған 
ауқымды жобаларды көпшілік назарына ұсынды. Олардың 
қатарындағы ауылдағы әйелдер жобаларын кеңінен шағын 
несиелендіруге күш салу,  Тәуелсіздік мерекесіне орай 
«25 пайдалы іс» акциясы,  «Ана мен баланың 25 саябағы» 
жобасын іске асыру, кеңес жанынан «Әйелдер клубын» ашу 
сынды ұсыныстар баршаның көңілінен табылды.

Кеңес отырысында аудан әкімі Нажмадин Шамұратов 
көпшілікке Астанадан жарық көретін «Сән мен сахна» 
журналының арнайы шығарылымын таныстырды.

Жиын барысында қатысушылар өздерінің ойпікірлерін 
білдірді. Ашық тұрғыдағы әңгіме өрбіді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Қазалы ауданы.

7 СӘУІР – ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІ

7 сәуір – Дүниежүзілік 
«Денсаулық күні» болып, 
сонау 1948 жылдан бері 
жыл сайын бүкіл әлемде 
аталып өтеді.   Оның 
мақсаты – барша халықты 
салауатты өмір салтын 
ұстана отырып,  денсаулықты 
жақсартуға шақыру. Аталған 
күнді көктемнің дәл осы 
күні атап өту бекерден-
бекер емес, себебі сәуір 
көктемнің ортасы болса, 
бұл табиғаттың жаңғыру 
кезеңі.  Жыл он екі айдан 
бір күнді әлемдік деңгейде 
денсаулыққа аудару, әр 
азаматты өз денсаулығына 
деген көзқарасын 
қалыптастыру, денсаулықтың 
маңыздылығын, құндылығын 
түсіндіру, өз денсаулығын 
сақтап қалу үшін не істеу 
қажет екендігіне көз 
жеткізудің маңызы зор. 

Денсаулықты сақтауға байланысты 
адам зат алдында өткір тұрған қоршаған 
ор таның ластануы, қозғалыстың аздығы, 
зиянды әдеттердің кең таралуынан туын
дап отырған дерттер, тағы да басқа  мәсе
лелер көп.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы
мының  мәліметі бойынша адам денсаулы
ғының 10 пайызы денсаулық саласына, 
ал 50 пайызы  өзінің өмір сүру салтына, 
сондайақ қалған бөлігі қоршаған ортаға, 
тұқым қуалаушылыққа байланысты екен. 
Зерттеулер бойынша аурушаңдықтың      60 
пайызы 7 қауіпқатер факторынан туын
дайды, оларға шылым шегушілік,  ішімдікті 
пайдалану,  артериалды гипертензия, дене 
белсенділігінің төмендігі, дұрыс тамақ
танбау, семіздік,  холестериннің жоғар
ғы деңгейі жатады. Әлемдік әдіс анықта
ғандай, дене белсенділігімен айналысатын 
адамдар арасында  жүрек ишемиялық 
аурулары мен инсульттан болатын өлім
жітім қаупі 50 пайызға, жоғары артериалды 
гипертензия 30 пайызға,  қант диабеті 20
60 пайызға,  тік ішектің қатерлі ісігі 4050 
пайызға төмендейді. 

Қазіргі уақытта халықтың денсау
лығының нашарлауы, аурулардың кө
беюі адамдардың өздеріне, өмір сүру 

сал тына байланысты болып отырғаны 
шындық.  Адамның өмір сүру салтына, 
әлеуметтік ортасына тығыз байланысты 
болғандықтан  жұқпалы және жұқпалы 
емес аурулардың  алдын алу да әр адамның 
өз қолында.  Белсенді дене қозғалысы 
және шынығу,  ұтымды тамақтану және 
жеке бас гигиенасы, еңбек тәртібін сақтау 
және тынығу күнделікті салтқа айналса, 
денсаулықтың шыңдалары белгілі. 

Тағы бірі – ауруды ерте анықтауда 
және қауіпқатер факторының алдын 
алуда скринингтік тексеруден жүйелі 
өту, экологиялық тұрғыда сауатты болу, 
зиянды әдеттерден бас тарту, психикалық 
тұрақтылық, күйзелістен сақтану адам 
денсаулығы үшін маңызды. 

Биылғы жылы Денсаулық күні 
«Денсаулық –Тәуелсіз елдің тірегі» 
ұранымен 17 сәуір аралығында апталық 
жарияланып, қала және аудандар 
көлемінде кең көлемде аталып өтіледі.  
Апталық барысында барлық медициналық 
ұйымдарда  ашық есік күндері жарияланып, 
тұрғындарға медициналық қызметтер 
көр сетіледі және оқу орындарында, 
б а л а  б а қ ш а л а р 
мен мектептерде 
д е н с а у л ы қ қ а 
бағытталған іс
шара лар өтеді. 
Соны мен қатар 7 
сәуір күні сағат 
18.00де Орталық 

алаңда «Ден саулық  – Тәу елсіз елдің ті
регі» ұранымен акция ұйым дастырылып, 
жастар арасында флешмоб, велошеру 
өткізіледі және концерттік бағдарламалар 
тамашаланады.  

Апталықтың  күнделікті ісшара ғана 
болып қалуын қаламаймыз. Тұрғын дары
мыздың осы шараларға белсенді араласып, 
баладан бастап ересектерге дейінгі ара

лық та емханаларға келіп медициналық 
тек серулерден өтуіне ықпал жасасақ деген 
мақ сатымыз бар. 

Бүгінгі таңда әр адамның өз денсау
лығына жауапкершілікпен қарауы мәде
ниеттің қажетті бөлігі болып отыр. Адам 
қандай жағдайда да сабырлылық, қана
ғатшылдық танытпай шектен шықса, ол 
денсаулығын шайқалтады. Үнемі сау
ықтыру жаттығуын жасаған адам өзін 
қашанда тепетеңдікте ұстайды, төзімділігі, 
қуаты артады. «Өзгені жеңген адам күшті, 
өзінөзі жеңген адам құдіретті».

 
Ақмарал  ӘЛНАЗАРОВА, 

облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысы.

ДЕНСАУЛЫҚ – 
ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ ТІРЕГІ

Құрметті қызылордалықтар!
7 сәуір – Дүниежүзілік денсаулық күніне орай облыс 

көлемінде 17 сәуір  аралығында «Денсаулық – Тәуелсіз елдің  
тірегі» ұранымен апталық жарияланып отыр. Осыған орай 
облыстық, қалалық, аудандық емдеу ұйымдарында 17 сәуір 
аралығында «Ашық есік» күні  өткізіледі.

 Қалалық, аудандық емханаларда (17 сәуір, сағ: 8.00
11.00);

 Обл. балалар ауруханасы (4 сәуір, сағ 9.0012.00);
 Обл.тері аурулар диспансері (6 сәуір, сағ 9.0012.00);
 Обл. кеңес беру диагностикалық орталық (7 сәуір, сағ 

9.0012.00);
 Обл. стомед емханасы ( 4 7 сәуір, сағ 9.0012.00). 
7 сәуір күні сағат 18.00де Орталық алаңда «Денсаулық – 

Тәуелсіз елдің тірегі» ұранымен акция ұйымдастырылады:
 жастар арасында флешмоб,
 610 жас, ересектер арасында вело шеру; 
 жаппай жаттығу;
  концерттік бағдарламалар тамашаланады.  

БАРШАҢЫЗДЫ ДЕНСАУЛЫҚ КҮНІНЕ 
АРНАЛҒАН ШАРАЛАРҒА БЕЛСЕНДІ 

ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРАМЫЗ!
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ – 1994 ЖЫЛ

Бетті дайындағандар Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ, Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.
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ВАЛЮТА ҚОРЫНАН 
ҚАРЖЫ БӨЛІНДІ

Қаржы тапшылығына қарамастан, облыс 
әкімінің валюта қорынан маңызды деген әлеуметтік 
шығындарға қаржы бөлінді. Облыс әкімінің 
5 шілдедегі өкімімен Қызылорда 
қаласының әкіміне – 100 мың АҚШ 
доллары – қаланың санитарлық-
эпидемиялық жағдайын жақсарту, без-
гекке қарсы шаралар жүргізу, тұрғын 
үйлер өжірелерін (подвал) құрғату 
және масалар ұясын жою үшін;

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасына – 100 мың АҚШ долла-
ры – дәрі-дәрмектер мен емдік препа-
раттар алу үшін бөлінді.

1994 жыл ел тарихындағы са-
яси оқиғаларға толы болуымен 
есте қалды. Бұл оқиғалардың ең 
маңыздысы тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы тұңғыш Парламент 
сайлауы болатын. 1994 жылы на-
урызда өткен Жоғарғы Кеңес сай-
лауы өте тартысты болды. Оннан 
астам үміткерлер тіркелген сай-
лау округтері де болды. Сайлау 
науқаны қарсаңындағы үгіт-насихат 
жұмыстары да сайлау заңының та-
лаптарына сәйкес өтіп, 177 депутат 
өз орындықтарына келіп жайғасты. 
Жоғарғы Кеңестің алғашқы оты-
рысында депутаттардың жалпы 
санының көпшілік дауысымен Әбіш 
Кекілбаев Қазақстан Республика-
сы Жоғарғы Кеңесінің Төрағасы бо-
лып, Төрағаның орынбасарлары бо-
лып З.Федотова, М.Оспанов және 
Қ.Сұлтанов сайланды. 

Көп ұзамай Жоғарғы Кеңес пен 
Үкімет арасында келіспеушілік 
пайда болды. 1994 жылы 27 ма-
мырда ҚР Жоғарғы Кеңесі елдегі 
жүргізіліп жатқан реформаларға 
орай мәлімдеме жасады. 
Мәлімдемеде былай деп айтылды: 
«Қоғамдық қатынастарға, мемле-
кет пен экономикаға терең рефор-
ма жасау ісіне балама бағыттың 
болмауын мойындай отырып, Пре-
зидентпен, атқарушы өкіметпен, 
сот билігімен және қоғамдық 
бірлестіктермен сындарлы тіл 
табысуға әзір екенімізді білдіре от-
ырып, Республика азаматтарының 
әлеуметтік және ұлттық мүдделерін 
білдіретін әралуан саяси күштер 
арасындағы ымыра мен келісімге 
келуді қалай отырып, Үкіметтің 
нарықтық экономика бағытын 
жариялағанымен, шын мәнінде 
оған кедергі жасағанын, мұның өзі 
экономикалық берекесіздікке әкеп 
соқтырғанын атап көрсете отырып, 
Жоғарғы Кеңес осы мәлімдемені 
өзінің ең таяудағы қызметінің негізі 
ретінде қабылдады:

Біріншіден, Үкімет қоғамды 
топтастыру үшін негіз болатын 
реформалардың ұлттық бағдар-
ламасын жасай алмады, мұның 
өзі өкімет билігі тармақтарының 
сыңдарлы өзара іс-қимыл жасауына 
және тұтас, қисынды, толыққанды 
заң шығару саясатын жүргізуге 
мүмкіндік бермеді. Осыған бай-
ланысты демократиялық жолмен 
сайланған Жоғарғы Кеңес сайлау 
алдындағы көптеген кездесулерде 
айтылған сайлаушылар көпшілігінің 
еркін білдіре отырып, үкіметтің 
әлеу меттік-экономикалық және 
құқық тық саясатына сенімсіздік 
білдіруге мәжбүр болып отыр.

Екіұдай пікір туғызған Жоғарғы 
Кеңес мәлімдемесіне депутат-
тар әртүрлі баға берді. Бір топ де-
путат қол қойған Мәлімдемені 
Жоғарғы Кеңес депутаттарының 
бір бөлігі қолдамады. Олар билік 
тармақтарының арасы бүлінсе, 
оны қайта бүтіндеу оңайға соқ-
пайтындығын, мұның зардабы он-
сыз да тіршілік тауқыметін тартқан 
миллиондаған адамдарға тиетіндігін 
ұқты. 

Парламент пен Үкімет 
арасындағы бұл келіс пеу шілік 
өзара уағдаластық арқылы одан әрі 
шиеленіспеді. Жоғарғы Кеңес де-
путаттары да жағдайды одан әрі 
ушықтырғысы келмей Үкіметпен 
мәмілеге келді. Депутаттардың 
басым көпшілігі Үкімет пен заң 
шығарушы орган арасындағы теке-
тірестің жақсылыққа апармай-
тындығын дер кезінде ұқты. Депу-
таттар құрамында елімізге танымал 
зиялы қауым өкілдерінің болуы да 
жағдайдың қалыпты шешілуіне оң 
ықпалын тигізді. Депутаттардың 
бұл құрамына Елбасы да жоғары 
баға беріп, кәсіби деңгейлерінің 
жоғары екендіктерін айтты. 

Жоғарғы Кеңес еліміздегі ре-
формалар қажет ететін заңдарды 
талқылауға кірісті. Дегенмен 
Жоғарғы Кеңестің жұмыстарында 
күрделі жағдайлар, үкіметпен 
арадағы қарым-қатынас қалыпты 
жағдайға түсе қоймады. Сондықтан 
да Елбасы 1994 жылы 9 маусым-
да Жоғарғы Кеңесте сөз сөйлеп, 
Жоғарғы Кеңеске «Президенттік 
Меморандум» ұсынды. Ондағы ба-
сты мақсат мемлекеттік биліктің 
жоғары эшелоны, сондай-ақ са-
яси партиялар мен бірлестіктер 
Қазақстанда қалыптасқан ахуалға 
нақтылықпен қарап, дұрыс 
қорытынды шығарса және сындар-
лы жұмыс істесе деген ой болды. 
Бұл тәуелсіздіктің үшінші жылы 
еді, халыққа енді өткенге қайтып 
оралуға болмайтынын ашық айту 
керек болды.  

Жоғарғы Кеңесте сөйлеген 
сөзінде Елбасы Н.Назарбаев «егер 
біз өз Отанымыздың нағыз патриот-
тары болатын болсақ, егер шынында 
дағдарыстан шыққымыз келсе және 
халқымызға лайықты өмір сүруді 
бергіміз келсе, біз қиындықтарға 
баруымыз және оларға шыдауы-
мыз керек. Осыдан 50 жыл бұрын, 
нацистік Германияға қарсы соғыс 
кезінде, Ұлыбританияның Премьер 
– министрі Уинстон Черчилль өз 
халқына жолдаған үндеуінде: «Бұл 
барлығымыздан құрбандықты та-
лап ететін ауыр да қиын соғыс бо-
лады, бірақ бізде басқа таңдау 
жоқ» деп турасын айтты. Ол жеңіс 
үшін соғыста ауыр қайғы мен 
одан азап шегу қажет болатынын 
халықтан жасырмады. Қазақстан 
саяси тәуелсіздік алды. Бірақ біз 
енді экономикалық дербестігіміз 
үшін күресудеміз. Сондықтан да 
мен сіздерге ақтарыла ашық ай-
тамын. Қазақстан азаматтарының 
тікелей әрқайсысынан, бірінші ке-
зекте Сіздер мен бізден анағұрлым 
артық күш салу талап етіледі», - деп 
ағынан жарылды, алдағы болатын 
қиыншылықтар туралы да жасыр-
мады. 

Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесіне жіберген Жол-
дауында Елбасы Н.Назарбаев 
өзінің конституциялық құқықтарын 
пайдалана отырып және сол 
кездегі жағдайға жасалған талдау-
ды негізге алып, Қазақстанның 
мемлекеттігін нығайтудың, елдің 

ішкі және сыртқы саясаттағы таяу 
болашаққа және одан да алыс 
перспективаға арналған басым 
бағыттарына өз көзқарасын баян-
дады. Елбасының сөзінде нақты 
жағдайды басшылыққа ала отырып 
ілгерілеуі бағытын дұрыс таңдау, 
кезеңдерді шеберлікпен айқындау, 
дұрыс тактиканы белгілеумен қатар 
қажетті тетіктерді де дер кезінде 
іске қоса білу керектігіне баса назар 
аударылды. 

Нарықтық экономикаға көшудің 
аса маңызды бағыттары ретінде 
ақша-несие және банк реформасын 
жүргізу, жүгенсіз кеткен инфляци-
яны ауыздықтау, ұлттық  валютаны 
нығайту, қаржы тәртібін күшейту, 
шетел инвесторларын тартуды 
одан әрі жалғастыру, Ұлттық банк 
жөніндегі жағдайды өзгерту (оны 
қандай да бір бағыныштылықтан 
шығару), аса ірі жиынтықтағы 
құқықтық реформа жүргізу керектігі 
атап өтілді. Жолдауда, сонымен 
бірге, елдің саяси басшылығының 
алдында тұрған басты міндет 
ретінде, біріншіден, қолда бар ре-
сурстар мен мүмкіндіктерге қарай, 
яғни өз күшімізге ғана арқа сүйеп 
әрі барынша шектеулерге, ең алды-
мен, әлеуметтік саладағы шектеу-
лерге барып, осы күнге дейінгідей 
әрі сондай қарқынмен реформалар 
саясатын жүргізу, екіншіден, жалпы 
жағдаятты ескере отырып, өзгеше 
нәрсені таңдап алу, реформаны 
неғұрлым серпінді жүзеге асыру мен 
оның аса тиімділігін қамтамасыз 
ету үшін ағымдағы саясатқа елеулі 
түзетулер енгізу қарастырылды. 

Жоғарғы Кеңесте сол кездегі 
Қазақстан жағдайындағы аса 
маңызды өмірлік заңдарды талқылау 
қызу жүріп жатты. Бірақ, кезек 
күттірмейтін заңдарды қабылдаудан 
оларды талқылау ұзаққа созылды. 
1994 жылға арналған республикалық 
бюджеттің өзі Үкімет оны Жоғарғы 
Кеңеске ұсынғаннан кейін үш 
ай бойы талқыланды. Ұзаққа 
созылған талқылау мен талас-
тартыстан кейін Үкіметті отставкаға 
жіберу қаупі туғанда ғана сол 
жылдың республикалық бюджеті 
қабылданды. Желтоқсан айында 
Жоғарғы Кеңес тілдердің мәртебесі, 
мемлекеттіліктің сипаты және жер 
мен жеке меншік туралы рейтингілік 
дауыс беруден бас тартты. Бірақ, 
соған қарамастан Президент 
Жоғарғы Кеңеске билік тармақтары 
арасындағы тапсырысты өршітпеу 
үшін сындарлы жұмыстарды 
жалғастыруды  тапсырды. Деген-
мен де, биліктің мейлінше сара әрі 
табанды құрылымын қалыптастыру, 
экономикалық түбегейлі сипатқа, 
қоғамдық – саяси үлкен маңызы 
бар мәселелерді конституциялық 
деңгейде шешу қажеттігі күннен 
күнге айқындала түсті. 

(Белгілі ғалымдар 
М.Мұхамедов пен 

Б.Сырымбетұлының 
«Тәуелсіздіктің он сегіз жылы: 

құлдыраудан өрлеуге дейін» атты 
кітабынан).

АТҚАРУШЫ БИЛІК ПЕН ӨКІЛЕТТІ 
ОРГАН МӘМІЛЕГЕ КЕЛДІ

ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДА КҮРДЕЛІ ЖАҒДАЙ 
ҚАЛЫПТАСТЫ

1994 жылы облыстың еңбек нарығында күрделі жағдай қалыптасты. Жыл 
соңына қарай облыстағы 26,8 мың адам жұмыс істейтін кәсіпорындар мен мекеме-
лер жұмысын ішінара тоқтатты. Халық шаруашылығының көптеген салаларында 
жұмыстан еріксіз босату үдерісі жалғасын тапты. 

Әлеуметтік сала органдары жүргізген талдау 
көрсеткендей, тіркелген жұмыстардың 53,2 пайызы ер кісілер 
болып табылады. Осы кезеңде жұмыссыз жастардың үлес 
салмағы арта түсті. 

1994 жылы халықты жұмыспен қамту және еңбек 
заңдарының орындалу мәселесіне байланысты көптеген тек-
серулер жүргізілді. Тексеру көрсеткендей, облыста еңбекті 
қорғау жағдайы мәз емес. Экономикадағы дағдарыс салда-
рынан халықтың тұрмыс деңгейі төмендей түсті. Тұтыну 
себетінің құны жыл басында 149,7 теңге құраса, жыл аяғында 
2901 теңге болды. Талдау көрсеткендей, бүгінгі күні нысана-
лы әлеуметтік қорғауға облыс халқының 40 пайызы мұқтаж 
болып отыр. 

Республика өңірлеріндегі сияқты облыста 
жекешелендіру біршама күрделі сипатта жүргізілді. 
Халықтың нарық қатынастарының жай-жапсарын 
терең түсінбеуі көптеген кедергілердің туындауы-
на әкеп соқтырды.

Осыған қарамастан мемлекет иелігінен алу мен 
жекешелендірудің ұлттық бағдарламасын жүзеге 
асыру жөнінде Қызылорда облысының әкімшілігі, 
жергілікті атқару органдары, мүлік жөніндегі 
мемлекеттік аймақтық комитет бірқатар жұмыстар 
жүргізді.

Халық арасында мемлекет иелігінен алу және 
жекешелендіру идеяларын насихаттау мақсатында 
екінші кезеңдегі бағдарламаның принципті 
ережелерін және іске асыру механизмдерін 
түсіндіру шаралары дәйекті жүргізілді. Бірнеше 
рет семинар-мәжілістер өткізілді, лекциялар циклі 
оқылды. Бұл мақсатта жергілікті баспасөз радио 
және теледидар кеңінен пайдаланылды.

Жаппай жекешелендіру жүйесі бойынша 
инвестициялық жекешелендіру купондарын беру 
жұмысы аяқталды. Инвестициялық жекешелендіру 
купондарын барлығы облыстың 587 мыңнан астам 
тұрғындары алып, 178 кәсіпорын негізінде 62 
акционерлік қоғам құрылды. Орналастырылмаған 
акциялар пакеті мемлекеттік акционерлік 
және холдингтік компанияларға, мемлекеттік 
жекешелендіру қорына берілді. Акционерлік 
қоғамдарды тіркеу, еңбек ұжымдарына тегін 
берілген акцияларды үлестіріп беру, басқару ор-
гандарын құру жөніндегі жұмыстар негізінен 
аяқталды. 

Ауылшаруашылық кешенінде 23 
кеңшар ұжымдық кәсіпорынға, 14-і 
шаруашылық серіктестікке көшті. 1993 
жылы мемлекеттік нысаны өзгерген 
кеңшарларда мүлік және жер үлесін бөліп 
беру жұмыстары аяқталды.

Қызылорда қаласы бойынша бұрын 
жекешелендірілген мемлекеттік меншік 
объектілерін тексеру барысында сатып 
алу-сату және қайталап сату (объектілердің 
қызмет бағыты өзгертілген) шарттарының 
өрескел бұзылу фактілері анықталды. Кіші 
жекешелендіру бойынша облыста 4 аукци-
он мен коммерциялық конкурс өткізіліп, 
33 сауда және тұрмыстық қызмет көрсету 
объектілері сатылды. Бастапқы бағасы 916 мың 
теңге болған объектілер 2600 мың теңгеге са-
тылды. Осы жылдың екінші тоқсанында мем-
лекет мүлкін аукцион мен коммерциялық кон-
курс өткізу арқылы үй жекешелендіру купондары-
на берілді. Мемлекеттік шағын кәсіпорындарды 
есепке алу аяқталды және тұрғын үйге жатпай-
тын жайлардың (бөлмелердің) тізімі дайындал-
ды. Облыс тұрғындарына 2523 мың тұрғын үй 
жекешелендіру купондары есептеліп, 34520 пәтер 
(үйлер) жекешелендірілді немесе бұл мемлекеттік 
тұрғын үй қорының 78 проценті. Оның ішінде 7026 
пәтер немесе 23 проценті пәтер (үй) иелеріне тегін 
берілді.

Сонымен қатар, нарықтық экономиканы құру 
жұмысының қарқыны әлі де баяу болып отырғаны 
атап көрсетілді.

Облыс әкімінің қабылдаған қаулысында 
жергілікті әкімдер мемлекет меншігін өзгерту ісіне 
тиісті көңіл бөлмей, шаруашылық басшыларына 
жекешелендіру процестеріне орай бағдар беріп от-
ыру қамтамасыз етілмегендігі атап өтілді.

Облыста жергілікті әкімдер қазіргі қолданылып 
жүрген заңдарға қарама-қайшы келетін 
шешімдер шығарып, мемлекет мүлкін негізсіз өз 
бетінше жұмсау, жалға берілген және ұжымдық 
кәсіпорындардың шаруашылық ісіне араласу, 
азаматтардың тұрғын үйді жекешелендіру құқығын 
шектеу және жекешелендірілген пәтерлерге билігін 
жүргізу жағдайлары кездесті.

Екінші кезеңде қайта құрылған 62 акционерлік 
қоғамның 47-сі ғана мемлекеттік тіркеуден өтті. 
42 акционерлік қоғамда басқару органдарын құру 
және еңбек ұжымдарына берілген акция пакеттерін 
үлестіріп беру жұмысы аяқталады.

1994 жылдың 11 қаңтарында 
Қарақалпақстан Республикасының астана-

сы Нөкіс қаласында Орталық Азия республи-
калары мемлекет басшыларының Арал теңізі 

мен Арал төңірегі проблемалары бойынша 
кездесуі болды. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев бастаған еліміздің 
делегациясының құрамында облыс әкімі, Арал 

проблемасы жөніндегі Мемлекетаралық 
Кеңестің мүшесі С.Шаухаманов осы 

конференцияға қатысқан еді.

Адамдардың айналадағы ортаға енжар, 
бейқам көзқарасының салдарынан тіршілігіміздің 
көзіне айналған теңіз өзінің жағалауынан 80 
шақырымға қашықтап кетті. Бір кездері жасыл 
желек жамылған жерлер құмды шөлге 
айналды. Теңіздің табанынан ұшқан 
тұзды шаң біздің аймақтың шекара-
сынан асып, бүкіл жер бетіне жайылу 
қаупін туғызуда. Бір сөзбен айтқанда, 
Арал апаты – бүкіл ғаламдық қасірет 
болып отыр. Сондықтан да мұның өзі 
Арал төңірегіндегі елдердің, бүкіл 
әлемдік қауымдастықтың жұмылған 
жұдырықтай ынтымақтаса оты-
рып, батыл да шұғыл шараларды 
қолдануын қажет ететін еді.

Бұл ретте 1993 жылы Пре зи-
дентіміз Н.Ә.Назарбаевтың бас та-
масымен өт кі зілген Орталық Азия 
мемлекеттері бас шыларының Қы-
зыл орда халық ара  лық конференция-
сы нақты іс-қи мылдың жарқын көрі-
ні сі болды. Экологиялық апаттың 
на ғыз ор та сындағы Қызылордада ха-
лықаралық Арал және Арал төңірегі проблемала-
рын шешуге байланысты аса маңызды құжаттарға 
қол қойылды. Елбасыларының кездесуінде 
Арал теңізі бассейнінің проблемалары жөнінде 
мемлекетаралық Кеңес, Аралды құтқару қоры 
құрылып, оның президенті болып Н.Ә.Назарбаев 
сайланды. Мұның өзі Арал проблемасының бір 
аймақтың шеңберінен шығып, халықаралық си-
пат алғанының айқын дәлелі еді.

Қордың қаражаты конференцияға қатысу-
шы елдердің ұлттық табыстарының бір про-
цен тін аударудың есебінен, халықаралық бе-
дел ді қорлардың, әлемдік қауымдастықтың, 
ком мерциялық құрылымдардың көмегімен, 
қайы рымдылық акциялардан және басқа көз-
дерден құралады. Нөкіс конференциясында эко-

номикалық қиыншылықтардың күшейе түс кеніне 
қарамастан делегация басшылары мүмкін бол-
ғанша Қордың қаражатын толықтырып отыруға 
жағ дай жасауға келісім жасады.

Бұл ретте ерекше атап көрсететін нәрсе, 
конференцияға қатысушылар барлық принципті 

мәселелер бойынша ортақ пікірге келді. Мұның 
өзі принципті маңызды жағдай, ол бүкіләлемдік 
қауымдастықтың, халықаралық ұйымдардың 
қолдауын, валюта қаражатының түсуін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін еді.

Сонымен бірге назар аударатын жайт – 
конференцияның төрағасы болған И.А.Каримов 
қор туралы, оның президенті туралы көпте-
ген жылы лебіз білдіріп, Арал идеясын бүкіл-
ға ламдық проблема дәрежесіне көтерудегі 
белсен ді жұмыстары үшін Н.Ә.Назарбаевқа кон-
ференцияға қатысушылар атынан алғыс айтты.

Бұрынғы Одақтан бөлінген кейбір аймақ-
тарда дау-жанжалдар ұлғайып, белең алып 
тұрған осынау қиын кезеңде Орталық Азия 

мемлекеттері басшыларының өмірлік маңызы 
бар экономикалық, экологиялық проблемаларды 
бірлесе отырып шешуі қуанарлық та құптарлық 
жағдай болды.  Нөкіс конференциясының саяси 
аспектісі  осы болып табылды.

Кездесуде қабылданған шешімдер Арал 
проблемасының кезең-кезеңімен 
шешімін табатынына берік сенім 
ұялатты. Теңізге су жіберуді 
тұрақтандыруға қол жеткізілді. 
Бұл теңіз атырауында экологиялық 
жағдайды біршама жақсартуға 
мүмкіндік берді.

Сонымен қатар, Сырдария 
өзенінің суын келісімді реттеудің 
механизмін жасау қажеттігі атап 
көрсетілді. 1992-1993 жылдары 
судың мол болуы, су қоймасынан 
судың қосымша бөлінуі бізді бірне-
ше рет  қиын жағдайда қалдырды.

Соңғы 15-20 жыл ішінде 
Сырдарияның арнасын, әсіресе, 
төменгі бойын қайыр басып кетті. 
Осыған байланысты дарияда судың 
молдығына қарамастан теңізге 
жеткілікті көлемде су барып жатқан 
жоқ. Арал төңірегі тұрғындарына 

медициналық қызмет көрсету, халықты сапалы 
да таза ауыз сумен қамтамасыз ету, әлеуметтік-
экономикалық міндеттерді шешу керектігі және 
атап өтілді.

Конференцияда қашыртқы суларды өзенге 
тазартылмаған күйде жібермеу жөнінде келісімге 
қол жетті. Бұл мақсатта Сырдария мен Әмудария 
бойында тазартқыш құрылыстың тұтастай кеше-
нін салу көзделді.

Конференцияда “Арал жөніндегі Мемлекет-
ара лық Кеңестің Атқару Комитеті туралы” мәселе 
қаралды. Атқару комитеті Ташкент қаласында 
болады. Бұл жұмысшы орган Арал проблемасы-
на байланысты барлық іс-қимылдарды үйлестіріп 
отыратын болды.

НӨКІС КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

АРАЛ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

КӨПТЕГЕН НЫСАНДАР 
ЖАҢА ИЕЛЕРІН ТАПТЫ

“Ауыл шаруашылығының қазіргі күйі жан 
күйзелтеді. Мемлекеттің оған қаржы бөліп, көмек 
көрсете алмай отырғаны шындық. Суармалы жер 
жалпы егістік алқаптың төрт-ақ пайызын құрайды. 
Ал оның үлесіне күріш, мақта, қызылша, дәнді 
дақылдардың 80 пайызы тиеді екен. Қой отарларының 
дені осы өңірде топтастырылған. Соңғы екі жылда су-
армалы алқапты ұстап тұруға мемлекет тарапынан 
еш қаржы қарастырылмаған. Ирригацияның  күрделі 
жүйесі тозып, істен шығып жатыр. Жанар-жағармай 
мен қосалқы бөлшек тапшылығы көп іске қолбайлау 
болып тұрғаны айқын.  Солай бола тұрғанымен,  
биыл 70 га күріш, 45 мың га  бидай ектік. Осы егістік 
алқаптан  жан басына шаққанда  орта есеппен 250 ки-
лодан  астық жиналмақ. Ал биологиялық норма бой-
ынша  бір адамға жылдық  керектісі 150 келі, демек 
көрсеткіш көңіл тоғайтады. Бидайды 100 мың гектарға 
жеткізу көзделуде. Соңғы екі жылда  күнбағыс, 
көкөніс, картоп, қант қызылшасы  және өзге де дәнді 
дақылдарды егу қолға алынды. Сол дақылдарды 
ұқсатып, қажетті өнім шығаратын шағын зауыт, цех-

тар,  диірмендер  салынып жатыр. 
Былтырғымен салыстырғанда жеке қожалықтағы 

мал саны да артты. Ірі қара 12 мыңға, қой  саны 50 
мыңға артық,  үй жанындағы жерлеріне түрлі дақыл 
егушілер қатары да молайды.  Мұның бәрі халықтың 
нарық жағдайына бейімделгенін айғақтайды. 

Жуырда тәуелсіздік алғалы бірінші рет 
облыстық ұйымдар үйінің кіші залында  мемлекеттің 
меншігіндегі  мүліктер сатуға ұсынылды. Қаланың әр 
шалғайында орналасқан түрлі деңгейдегі 9 дүкеннің 
алғашқы сату бағасы 1700-33500 теңге, 3 жанар май 
құю бекеті  650-9550 теңге көлемінде белгіленді. Ар-
найы жабық коммерциялық  байқауға ұсынылған 
3 дүкен  900-4100 теңгеге бағаланды. Оларды са-
тып алуға ниет еткендер қатары уақыт өткен сайын 
көбейді.  Сонымен қатар биылғы жылдың 1 қаңтарына 
дейін 2048 шағын кәсіпорын тіркелген. Олардың ара-
сында шағын фирма да, кооператив те, ЖШС да бар.  
Демек, бұл ел әл-ауқатының бөтен еместігінің айқын 
айғағы. Олай болса, Сыр өңірінің, оның еңбекқор 
халқының ашаршылықтан  аулақ болатыны айқын”. 

ҚИЫНДЫҚТАН КӨПТІҢ ЕҢБЕГІ ҚҰТҚАРАДЫ

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында  баспасөз бетерінде «Қызылорда өңірінде қиындық ден-
дей түседі» деген қауіп көп айтылыпты. Соған орай сол тұстағы облыс әкімі Сейілбек Шаухаманов 
республикалық газет бетінде түсінік берген болатын. Біз содан үзінді жариялауды жөн көрдік.  
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Патша  жарлығына сай  қазақтардан  
240 мың адам алу жоспарланған.  Әсіресе, 
Ырғыз, Торғай, Жетісу өңірлерінде  ұлт-
азаттық көтеріліс кеңінен өрістеді. Жеті су-
да Бекболат Әшекеев, Тоқаш Бокин, Ұзақ 
Сауырықов, Торғайда Амангелді Иманов, 
Әліби Жангелдин, Қарабұтақта Жұма ғазы, 
т.б.  басшылық жасап, сарбаздар дай ындап, 
патша әскерімен  ашық  шай қасқа да түскен  
кездері де болды. 1916 жылдың  8 шілдесінде 
Түркістан генерал-губер на торы, Сырдария 
облысынан 60 мың  адам ды қара жұмысқа 
алуды белгілеген жарлық шығарды.

Сыр еліндегі 1916 жылғы ұлт-азат-
тық көтерілісті саралап қарасақ, көтері-
лісшілердің  басымы теміржол стансасы 
бой ындағы шаруалар. 3-4 шілдеде темір-
жолдағы қазақтар жұмыстарын тастап кет-

кен. Соның бірі адам өлімімен аяқталған 
Перовскі уезіндегі Маслов болысындағы 
оқиға. 24 шілдеде  50-70-дей әртүрлі қару-
жарақпен қаруланған  (мылтық, қанжар, 
шал ғы-орақ, кетпен, сойыл) адамдар бо-
лыстың міндетін атқарушы Құлшық Бек-
бауов пен  Жүсіпназарды (орысша Юсуп) 
өлтіріп, жазылған тізімдерді тартып алып, 
өртеп жіберген. Жазалаушы әскер тез ке-
ліп, оларды талқандап, басшыларын  қа-
маған. Көтеріліс  хақында  ҚР Орталық 
жә не Өзбекстан архивтеріндегі және Қазақ 
ССР тарихы мен басқа да арнаулы жинақ-
тарда  жазылған. Әскери далалық сот 
көтеріліске қатысушыларды өлім жазасына  
кескен, кейіннен  бұл жаза каторгалық жұ-
мыспен ауыстырылған. Аталған қарулы 
көтерілісті Құлжан ұста, Кенжеғұл, Ақ-
назар, тағы басқалар басқарған. Құлжан 
мен Ақназар Ташкентке этаппен айдалып, 
сонда  сотталған. Бұл  туралы жас ақын  
Асқар Тоқмағамбетовтің «Құлшық» (1916 
жыл оқиғасы) атты  өлеңі «Еңбекші қазақ» 
газетінде жарияланып, қарулы  көтерілістің 
басталуы, аяқталуы сол тұстағы ауыл 
адамдарының  жан күйзелісін жазыпты.

...Тон киген бишараның ата-анасын,
Қасына келтірмейді солдат қуып.
Бетінен мейірімі қанып, бір сүйе алмай,
Қалып тұр сорлылардың іші күйіп, – 

деп жазады.  Жалпы Перовскі уезі Маслов 
болысындағы  көтеріліс жайлы ҚР Орталық, 
Өзбекстан Орталық архивтері мен архив 
материалдары негізінде  жазылған Қазақ 
ССР тарихы (ІІІ томы), «Қаһарман 1916 
жыл» (екінші том), «Восстание 1916 г. в 
Казахстане,» атты  (редакциясын басқарған 
Б.Сүлейменов, тағы басқа жинақтарда кө-
рініс береді. Алайда сол құжаттардың  
басым көпшілігінде Сыр еліндегі ұлт-
азаттық көтеріліс толығырақ қамтылып, 
жазылмаған. Сондықтан да үстіміздегі 
1916 жылы Ұлт-азаттық көтеріліске – 100 
жыл толуы қарсаңында Сыр бойында орын 
алған көтеріліс ошақтарымен, олардың бас-
шылары және ақын-жыраулардың өлең-
дерінен де сыр тартып, оқырмандарға та-
ныс тырып өтпекпін.

1916 жылдың 28 маусымында Орынбор-
Ташкент  теміржолының №2 бөлігінің кү-
зет бөлімінің бастығы Бурги жоғарыдағы  
бастықтарына көтерілісшілердің Жалағаш 
теміржол стансасынан 15 шақырым жер-
дегі болыс үйіне  барып, болыс пен писа-
рьді  өлтіргенін хабарлаған. Осы жылдың 
12 шілдесінде,  №71 бекеттің бастығы 
Кар пов өзінің мәлімдемесінде: бекет ба-
сында  бір топ  қазақтардың  жиналып, 
те мір жол рельстері мен көпірлерді бұ-
зуды ойластырып жатқанын мәлім етсе, 
15 шілде күнгі  қатынасында  №1 күзет 
бөлім бастығының орынбасары Лебе дев 
өз бастығы Михайловқа Сапақ стан сасы 
маңында қазақтардың жиналып жүр гені-
нен сезіктеніп және өздерінде  қарудың 
жоқтығын хабарлайды. 16 шілдеде Сек-
сеуіл, Арал қазақтары  басқа жаққа ауа 
қашқан. Арал стансасындағы унтер-офи цер 
Хильченко 29 шілдеде өздеріне қо сымша 
күзетші сұраған.

Түркістан генерал-губернаторының ар-
найы жарлығымен Сырдария облыс бас-
қармасының бастығы 28 тамыз 1916 жылы 
тылдың қара жұмысына Перовскі мен Қа-
залы уезінің  болыстары бойынша адам алу  
жоспарын бекіткен.

Перовскі уезі бойынша: Кеңтүп – 

314 адам, Шаған – 321, Қара өзек  – 254, 
Царская – 400. Көткеншек – 308, Аламесек 
болысынан – 230, Маслов  – 240, Байзақ 
– 393, Гродеков – 397, Романовтан  – 167, 
Жаңақорған – 366, Жөлек – 385, Приречная 
– 369, Скобелевский – 273, Голо вачевская 
– 420, Қаракөл-Қуаңдария – 183, Қостам – 
296, Қышбөгет – 344, Сай ран – 305, Аяқкөл 
– 187, Айнакөл – 362, Теліккөл болысынан 
157 адам алу, жалпы Перовскі уезінен 6670 
адам алу қарас тырылған.

Қазалы уезі бойынша: Ақтоғай – 797, 
Ақтөбе – 1014, Ақ шатау – 380, Қостам – 614, 
Сарытоғай болысынан – 572, Қаракөл – 713, 
Райым – 455, Шыбындыдан – 693, Қалыңбас 
– 553, Мақпал – 359, 11. Жамансырдан – 460, 
Қуаңдария – 498, Аққыр – 349, Көшербай   – 
560, Қорғаншы – 345, Қарабастоғай – 621, 

Заңғар – 401, Қармақшы болысынан – 360 
адам, уез бойынша барлығы 9744 адам алуды  
қамтыған. Әрине, бұлардан қаншасы  тыл 
жұмысына барғаны белгісіз. Бір деректе 229 
адам соғысқа  жіберілгені туралы айтылып 
бір ғана Сырдария облысынан 44 миллион 
сомның малы  және төрт түліктің  өнімдері 
жіберілгені жазылған. Осының басым 
көпшілігі Сыр дария жерінен жіберілген.

1916 жылдың қыркүйек айында Сыр-
дария  облысының  көтерісшілері жазаға 
тартылып, жекелеген ауылдар  Амангелді 
Иманов бастаған көтерілісшілерге қосы лу 
үшін Торғай  жеріне көшеді. Бұл жө нінде 
Қазалы уезінің бастығы қазан айы ның 16-да 
Сырдария облысының басқар ма  сына: “Уезд 
жерінен  қазақ болыста рының Ырғыз, Торғай 
жаққа көшіп жатқан ды ғын” хабарлаған. 
Осы  оқиғалар  А.Тоқ ма ғамбетовтің 1916 
жылдың оқиғасы атты  өлеңінде:  

...Қоштасып, қол ұстасып ұзақ-ұзақ
Жаны сау, малы сауға  үлкен қызық, – 

деп жөңкіле  көшкен ауылды суреттейді.
1916 жылғы көтеріліс тұсында 3-4 бо лыс 

пен 2 кеңсе қызметкері  және көтерісшілер 
қатарынан  2 ер, 6 әйел өлгені туралы 
газеттер жазған. Шын мәнінде бұл деректер  
бұдан  көп болуы  мүмкін.

Жалпы патша заманы, Қоқан, Хиуа 
заманы туралы Сыр сүлейлерінің біразы 
жазған.  Дүр Оңғар да (1859-1902 жж.)

...Ант беріп, ақ саудалы малды алады,
Ілгері бір  момынды отырғызып.
Жығып жүр әділ дауды пара аударып,
Жаманды шауып алады зор аударып, – 

десе Қаңлы Жүсіп (1873-1923жж.) 1916 жыл 
өлеңінде:

Июньде 25-ші болды жарлық,
Патшадан алмаққа адам 

«мәрді қорлық».
Тастаған бұғалықтай байқаусызда,
Халайық таппады амал  құтыларлық, – 

дей келе, 
...Еш болды еңбектері  есіл ердің,
Жабдықсыз жан қинау мен 

құр бекарлық.
Қарумен қолда қамшы, белде оң табан,
Жарақ сол жаудан қарсы кек аларлық, 

– деп қазақ көтерісшілерінің қолында қару-
жарағы жоқтығынан  хабардар етеді.

Амангелді Иманов басқарған көте-
ріліске Сыр елінен де бірсыпыра  ауылдар 
мен жекелеген адамдар қатысқан. Атақ-
ты Қашқынбай батырдың баласы Қаб лан 
өзінің іні-балалары мен қатар қар мақ  шылық 
азаматтарды А.Иманов қара мағына жіберіп, 
жарамды ат-көліктен де көмектескені жайлы 
әңгімелерде кез де седі. Осыны растағандай 
1917 жыл дың 17 қыркүйегінде Амангелді 
Има нов бастаған көтерісшілер Сырдария 
об лы  сының Перовскі уезі және Торғай об-
лысы, Қостанай уезінің партизандар  отря-
ды пошта стансаларын басып алып, теле-
граф сымдарын үзгенін жазыпты. Демек 
А.Иманов басқарған көтеріліске Сыр 
елінің азаматтары қатысқан. Батыр  отря-
дында  болған адамдардың бір топ суреттері  
Қызылорда облыстық музейінде  қойылған.

1916 жылғы  июнь жарлығын қазақ 
қауымы әртүрлі түсінді. Ақсақалдар мен 
би-болыстар мен Алаш көсемдері пат-
шаның тылға қазақтан адам алу жар лығына 
салқынқандық танытып, қарсы  тұр сақ, 
қырыламыз деген ой да болды. Мұндай  
пікірде болған зиялы қауым  өкіл дері мен 
ақсақалдар Қазақстанның әр өңірінде сөз 
сөйлеп, жұртшылықты  қару лы  қақтығыстан 

сақтандырғысы да келген. Маслов болысы  
Қ.Бекбауов та осы  пікірде болған деген 
ойдамын. 

Жалпы 1916 жылғы ұлт-азаттық кө-
теріліс жайлы 3-4 диссертациялық еңбек-
тер жазылып, бірнеше жинақтар да жа-
рияланды. Халық ақындары Кенен Әзір баев 
«Әли» батыр, Иса Дәукебаев «Бекболат», 
Омар Шипин «Аманкелді»,  Сәт Есембаев 
«Ер Амангелді», Нұрхан Ахметбеков 
«Амангелді» атты дастандар, т.б. жазылып, 
көтерілістің мән-маңызын, мақсатын аша  
түсті. Алайда Сыр елінде мұндай көлемді 
дастан, поэмалар жазыл маса да «Құлшық», 
1916 жыл, «Қалай болар заман алда», «Өткен 
заман», «Зама на» атты толғаулар шыққан.

Сейітжан  Бекшентайұлы (1874-1937), 
«Қалай болар заман алда» атты өлеңінде:

«...Прием деп ашылды есік,
Қалай болар заман алда?

Тәуекел деп атқа міндік,
Қас пен досты жаңа білдік, – депті.  
Ақын бұл өлеңін 1916 жылы жазған.
Ал, атақты  шайыр Кете Жүсіп Еш-

ниязұлы (1871-1927 жж.) «Өткен заман» 
хақында былайша жырлаған:

 ...Өнерпазды өрге қарай жүргізбей,
Қаңтардағы нар бурадай шабынды.
Жыртық  киім жалшыларға жанаспай,
«Шалғайыма шаң жұғар» деп қағынды. 
Кете Жүсіптің  бұл өлеңі ХІХ ғасыр-

дың аяғына таман жазылса да, сол бір  
1916 жылғы қаралы күндеріндегі би, 
болыстардың жалпы  бейнесін сомда ған дай.

Сыр елінен тылдағы әскердің қара 
жұмыстарына ең кемі он мың адам  қа тысқан 
тәрізді. Біразы сол жақта  ауыр жұмыстарға 
төзе алмай өмірден өткен. Біразы арып-
ашып туған жерге оралған. Қара жұмыстың 
бір пайдасы, олар  орыс ша тіл сындырып, 
саяси көзқарасын байы тып келіп, қоғамдық 
жұмыстарға ара ласуы дер едім. Солардың 
бірі Хамза Сар басов пен Жақай Тайшиевтер 
қоғам қайраткері дәрежесіне көтерілді.
Сонымен Сыр бойының әр болыстарынан: 
Жақай Тайшиев, Хамза Сарбасов, Біденбай 
Ке те баев, Бейсенбі Байғабылов, Разақ 
Шаң   ғытбаев, Опабек Таңқыбаев, Нәзір 
Дас танов,  Отызбай Дәлібаев, Жәнәбіл 
Ерім бетов, Арқабай Сегізов, Төлеубай 
Үркім баев, Дайрабай Бекбергенов, Оспан 
Абдул натаев,  Ибадулла Ниязов, Оспан 
Мәлібаев, Жетпісбай Тыныштықбаев, Ке -
тебай Оразбаев, Досмат  Сарқұлов, та ғы 
басқа біз білмейтін ата-әкелеріміз қа тысқан. 
Жалағаштық Хамза Сарбасов Ви ленская 
губерниясында тылда жұ мыс істеген. 
Жалпы қазақ жігіттері Виль но, Варшава, 
Киев аймақтары мен Маңғыстау, Кавказ 
бағытындағы қорға ныс жұмыстарына 
жегілген.Түркістан дықтар – түстік батыс, 
солтүстік майдан ға  жіберілген. Зерттеушілер  
қазақ жігіт терінің оқ астында  жүргенін, ат-
қора ларда тұрғанын, қыс айларында тоң 
бо  лып қатқан  жерді  қазу сияқты ауыр  
жұ мыс тарды бастан  өткізгенін жазады. 
Өмі рінде мұндай жұмысты көрмеген қазақ 
аза маттары көптеген қиыншылықтарға шы-
дап, қорлыққа да төзе білді, қарсы шығып 
бірнеше әскерилерді жаралған уақиғалар да 
орын алыпты.

Халық арасында тірі шежіре  атанған 
Тұрмағамбет ақынның шәкірті Үбісұлтан 
Аяповтың 1959 жылдың 18 ақпанында  
Т.Ізтілеуұлы жайлы жазған естелігінің  
бірі жерінде: «...1916 жылы майдандағы 
қара жұмысқа қазақтан адам алуға біздің  
жақтан қарсылық білдірілді. Қармақшы 
ауданында бұл қарсылықты бастаған Қаб-
лан Қашқынбаев деген кісі, бұл кісі 2500 
адамды бастап, көтеріліс жасады, патшаның  
суретін жыртты» дейді. 1917 жылы 
Қармақшыға  қарайтын 8 болыста  ұрлықты 
тыю мақсатында съезд ашылды. Съезде 
Қармақшыдағы тығыз істерді тек серіп 
тұратын билердің бастығы болып Қа былан 
Қашқанбай баласы болып сай ланады.

ҚР Орталық мұрағатындағы құжат-
тарда Перовскі уезіндегі Маслов болысы-
ның халық соты (би) Құлшық Бекбауов 
пен Қараман Сүйіндіковтер туралы 1905 
жылғы жазба кездесті. Онда  Құлшықтың 
58 жаста екенін жазылған. Олай болса 1916 
жылы  Қ.Бекбауов (архивте кейде  Бекбауов, 
Бекбаев деп те жазылған) 69 жаста болған. 
Майданның қара жұмы сына  адам алу  
тұсында Қ.Бекбауов Пе ров скі уезінің Маслов 
болысы міндетін атқарушы  екен.  Сол қара-
түнек әкелген бұй рықты қазақ жұртшылығы 
екі-ұдай пікірде қабылдады деуге болады. 
Біреулері майданның қара жұмысына 
адам жібермеу керек десе,  елдегі белгілі 
билер мен қазақ зиялылары Ә.Бөкейханов, 
А.Байтұрсынов, М.Дулатовтар...» қарсылық 
жазалса, зор бүліншілік болады, – деп өз 
ойларын  «Қазақ» газетінде жариялады. 

Ел  ішіндегі  осындай жағдайларды  
байы птай алмаған бұл іске болыстың 
міндетін атқарушы.  Бекбауов тездетіп тізім 
жасайды.  Шабарманы Айдар шапқылап 
жүріп, отқа май құя түскен  деседі. Оған 
ашуланған Жалағаш теміржол станциясы 
маңындағы шаруаларды бастап  Құлжан 
(ұста) Жақаев бекеттен 15-шақырымдай 
жердегі болысты міндетін атқарушының 
үйін басып кіріп, болыстан және писарь 
Жүсіп назар  Айымбетовті қанжар  салып 
өлтіріп, тізімдерді отқа  жағып жібереді.

Архив құжаттарында 1916 жылдың 
шілде  айының  24-інен 25-іне қараған күні 
50-70-дей әртүрлі қару мен  қаруланған 
қазақтар шабуыл жасады деп жазады. Осын-
дағы 50-дей адамдардың басым көпшілігі 
табын  руынан шыққандар болатын. Атап 
айтқанда көтеріліс басшысы Құлжан ұста  
оның баласы Әбдікәрім, Шеген Төлепов, 
Сүлеймен Сартаев, Ақназар, Кенжеғұл Жа-
қаев, т.б. адамдар  қатысқан көтерілісті 
басуға жазалаушылар жедел жетіп, ұстап 
басшыларын Түркістан әскери далалық соты 
көтерілісті ұйымдастырушылар ретінде  7 
адамды өлім  жазасына кескен, кейін бұл 
жаза каторгалық жұмыстарға  жіберуге 
ауыстырылады.

Жалпы 1916 жылғы майданның қара  
жұмысына  алынғандардың басым көп шілігі 
кеңес өкіметіне беріле қызмет атқар ды 
десем артық  айтқаным болмас.  Жо ғарыда 
атап өткен Ж.Тайшиев Х.Сарбасов және 
Ж.Момынтаев, Әбілда Оспановтар окоптың 
сызын  татқандар.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ,
зерттеуші.

 (Жалғасы бар).

– Биыл Көшекеңнің туғанына 
жүз жыл толады, – деді Өтеген аға 
ойланыңқырағандай болып отырып. 
– Ағайындары сол кісі туралы естелік 
кітап шығаруға пәтуаласты да, оның 
материалдарын жинастырып, баспаға 
тапсыруды маған жүктеді.

– Жазу-сызудан хабарың мол сенен 
басқа ешкімнің реті келмей тұр. Ал 
Көшекеңнің балалары болса Алматыда, 
оның үстіне олар орысша оқыған, қолынан 
бұл іс келмейді, – десті.

Амал жоқ, мойынға алуға тура 
келді. Сонымен Көшекеңді танитын, 
қолынан жазу келетін кісілерді іздестіріп, 
табылғанына тапсырма беріп жатырмын. 
Әскербек, ілгеріде сен осыдан он-он бес 
жылдай бұрын Көшекең туралы газетке 
жазған едің, соны ыждағаттап менің 
қолыма тигізші.

Өтекең осылай деді, мен: – Жарайды, 
– дедім.

Өтеген ағаның Көшекең деп отырғаны 
Көшекәлі Әлжанов кезінде Н.В.Гоголь 
атындағы Қызылорда пединститутында 
оқытушы болған кісі, біздерге дәріс берген.

Сонымен «Сыр бойы» газеті редак-
ция сының мұрағатында екі-үш күн оты-
рып, газет тігінділерін шамам келге-
нінше шарлап шықтым. Шамамен төрт-
бес жылды шолып шықтым-ау деймін. 
Іздеген кезімде өзім жазған материал 
көзден бір-бір ұшып, таптырмады. Оның 

үстіне тігілген газеттер түгел де емес еді, 
қырқылған, жыртылған дегендей. Әрине, 
жаның ашиды.

Содан бір күні Өтекең телефон шалып:
– Әскербек, не қылдың, тапсырманы 

орындадың ба? – деді.
– Өтеке, мұрағат ақтардым, табылмады, 

– дедім.
– Енді не қыласың? – деді, ол көңілсіз 

екені дауысынан айқын аңғарылып: – Осы 
жұмысты бекер-ақ қолға алған екенмін. 
Өтініш айтқан адамдарым әрқай сысы әр 
жаққа тартып, ұстатпайды. Көше кең мен 
мектепте бірге оқыған, қазір Ал матыда 
тұратын бір ғұлама: – Ол кісіні ұмы-
тыппын, суреті мен өмірбаянын салып, 
жібер, бәлкім, есіме түсер, – дейді. Бұған 
не айтуға болады? Ал сен болсаң таба 
алмадым дейсің...

– Өтеке, қайтем енді, қайтадан 
жазайын, – дедім.

Өткен ғасырдың алпысыншы жыл да-
рының бас кезінде Қызылорда пединс-
титутында оқып жүрдік. Ол кезде инс-
титуттың үш факультеті болатын: фи-
зика-математика, химия-биология және 
біздер оқыған тіл-әдебиет факультеттері. 
Мамандықтарымызға тікелей қатысты 
емес, психология, педагогика, партия 
та рихы, философия, саяси экономика, 
этика, эстетика сияқты пәндерден үш 
факультеттің студенттері лекцияны бірге 
тыңдаймыз. Біздің тіл-әдебиет факультеті 
оқитын институттың ескі корпусында 
үлкен клуб бар, үш факультеттің студент-
терінің басын қосатын лекциялар көбіне 
осында өтеді.

Ұмытпасам, үшінші курста болуы 
керек, үш факультеттің студенттері сол 
клубқа жиналып, педагогика тарихынан 
лекция тыңдағалы отырмыз. Оқытушы 
лекция оқитын мінбер клубтың сахнасына 
орналасқан. Аздан соң сол мінберге бойы 
тіп-тік, бұйра шашты, әдемі киінген, 
әппақ, ажарлы кісі көтерілді. Ол сөзді 
сәлемдесуден бастап, онан әрі аты-жөнін 
айтып таныстырды. Содан соң барып 
лекцияға кірісті. Бұл Көшекәлі Әлжанов 
ағайымыз еді.

Бұл кісі алғашқы лекциясында-
ақ назарымызды өзіне аударып алды. 
Дауысы бәсең де емес, кейбір лекторларда 
кездесетіндей шәңкілдеп шығатын ащы да 
емес, қоңыр желдей соғатын қоңыр үн, әрі 
әр сөзі қолмен қойғандай анық, айқын.

– Педагогика тарихынан оқулықтар 
мардымсыз, – деді ол. – Сондықтан 
менің айтқандарыма зер салыңыздар, мен 
де барымды салып, білгенімді, жиған-
тергенімді сіздерге жеткізуге тырысамын. 
Сіздер де қамтып қалуға күш салыңыздар, 
кейін емтиханда оның көп көмегі тиеді...

Солайша Әлжанов ағайдың лекция-
ларына белсене қатысып жүрдік. Оған  
жоғары курс студенттерінің сөзі де себепші 
болған сияқты. Олар:

– Ол кісі емтиханды асықпай, аптықпай, 
бабымен алады. Ал енді емтиханнан бір 
құласаң бітті, қашан педагогика тарихын 
бес саусақтай білгеніңше құлата береді, – 
деген еді. Оның үстіне  саяси экономика 
пәнінен лекция оқитын Бисенов деген 
ұстазымыз (атын ұмытыппын):

– Мен емтиханды Әлжановша аламын, 
– деп шошытатын. Студенттердің кейбір 
қылығы ұнамағандай жағдайда: – Байқа, 
қыл көпірде кездесеміз, – деуші еді. «Қыл 
көпір» деп отырғаны, әрине, емтихан ғой.

Осындай-осындай алыпқашпа сөздер-
дің әсері болған шығар, біз педагогика 
тарихынан емтиханға барынша тыңғы-
лықты дайындалдық. Бірге оқитын Өтеп 
Төлебаев, Балтабек Байсынов, Зинаб-
дин Шермағамбетов, Аманкелді Маха-
таев және мен болып біз жатқан пәтерге 
жи налып бірге әзірлендік. Алды мен 
лек ция жазған дәптерлерімізді салыс-
ты рып, тақырыптарды түгелдеп, жоғын 
то лықтырып алған соң барып пікір алы-
сатынбыз. Бір тақырыпты біреуміз бастап 
айтып, қалғанымыз қағыс қалған жерлерін 
еске түсіріп дегендей кенересін кеңейте 
түсетін едік. Осылайша үш-төрт күн 
тапжылмай жасалған әзірлік өзінің жемісін 
берді де.

Емтихан таңертеңгі сағат тура 
онда басталды. Бүгін «А» тобының, 
келесі күні «Б» тобының студенттері 
емтихан тапсыратын болып кестеленген. 
Студенттердің бәрі дерлік үрейлі, кіруге 
батылы бармай, шегіншектей береді. 
Содан не керек Өтеп, Зинабдин, Аманкелді 
және мен – төртеуміз ішке еніп, билет 
алдық. «Б» тобында оқитын Балтабек 
біздің тілеуімізді тілеп, аңысын аңдап 

сырттап жүр.
Билеттегі сұрақтарға көз жүгіртіп, 

көңіліміз орныққандай болған соң, бір-
бірімізге қарап қойып, жымыңдасып 
отырмыз. Көшекәлі ағамыздың бізбен 
шаруасы жоқ, әлдебір газетке үңіліп, 
бейжай отыр. Сол өз бойына жарасатын 
байсалды қалпы, ақшыл жүзіне қызғылт 
рең жүгіріп, мекіреніп қояды. Жуық арада 
асығатындай сыңай аңғарылар емес.

Шамалауымша, төртеуміз де жауап 
беруге дайынбыз. Шыдамы таусылды 
білем, Өтеп маған иек қақты, бұл баста 
деген белгі.

– Ағай, мен жауап беруге дайынмын, – 
дедім.

Ағамыз алдындағы газетті былай 
ысыра беріп:

–  Несіне асықтың? – деді жүзіме тура 
қарап тұрып: – Жарайды онда бастай 
берейік, бірінші сұрағыңа кіріс, – деді.

Байқағаным, жауабы нақты болса, бұл 
кісі одан әріге жібермейді екен: – Екінші 
сұрағыңа көш, үшінші сұрағыңа көш, – деп 
жеделдетіп жіберетіндей сыңай сездірді. 
Оның есесін қосымша сауалдармен 
толықтыратын.

Сонымен не керек, мен бес алып 
шықтым, анау үшеуі де беске тапсырды. 
Төртеуміздің төбеміз көкке жеткендей, 
қуанып жүрдік. Мұнымызға ұстаз да 
қайран қалғандай сыңай танытып:

– Мына литфактың студенттері 
шетінен мықты ғой, – десе керек.

Бірақ бұл алғыс ұзаққа бармады. 
Ендігілері  төрт, үш алып дегендей күй 
кешіп, соңына қарай төрт-бес студент 
құлады. Тапсырғанымыз қуанып, 
құлағанымыз қиналып жүрген кез еді ол.

Жоғарыда айтқандай, сол құлаған 
студенттер бірер жылдай емтиханды 
қайта-қайта тапсырып жүрді. Солардың 
бірі шымкенттік Таскүл деген қыз:

– Көшекәлі ағайға төрт-бес рет қайталап 
емтихан тапсырдым. Соңында педагогика 
тарихын ол кісіден кем білмейтін болып 
шықтым-ау, – деп күлдіруші еді.

Ағамыз аса шыдамды адам еді. Сол 
күнгі емтиханды таңертеңгі сағат онда 
бастап, түсте бір сағаттай үзіліс жасап, 
түнгі сағат онға жақын аяқтаған ғой.

Келесі күні «Б» тобы емтихан 
тапсырып, біздің Балтабек Байсынов та бес 
алып шықты. Осы топтағы Мүдәсіз Ранов 
айтады:

– Үш сұрақтың біреуін де білмеймін, 
қатты қиналдым. Содан не керек, 
жаны қысылған тал қармайды дегенде, 
педагогика пәнінің кіріспесінен бастадым. 
Құдай аузыма салғанды айтып жатырмын. 
Солайша он минуттай өткенде ағай:

– Билеттегі сұрағыңа көш, – деді.
– Ағай, қамтып келе жатырмын, қазір 

көшемін, – деп алып әрі қарай кеттім. 
Неге екенін білмеймін, ол кісі енді мені 
бөлген жоқ, үн-түнсіз тыңдап отыра берді. 
Содан жарты сағатқа жуық соқтырдым 
білем. Бір сәт сәл үзіліс жасап, далбасалап 
тұрып: – Енді екінші сұраққа көшейін бе? 
– дегенмін ғой.

Ағай дауыстап қатты күліп жіберді. 
Байсалды, байыпты кісінің күлгеніне 
қатты қысылып, терлеп кеттім.

– Ай, Ранов, сен бұл билеттің екінші 
сұрағы ғана емес, бүкіл педагогика 
тарихының сұрақтарына жауап бердің, 
– деп баға кітапшасын қолыма ұстатты. 
Сыртқа шыққан соң қарасам төрт қойыпты.

Осыны ол көпке дейін аңыздай қып 
айтып жүретін...

Осындайда бірін айтып отырып, 
екіншісіне кететін әдетіміз бар. Енді ойлап 
отырсақ, пединститутта бізге дәріс берген 
ұстаздардың дені дерлік мықты және бір-
біріне ұқсамайтын тау тұлғалар тәрізді 
болатын.

Ректор Әділ Ермеков қандай кісі 
десеңізші, студентке жанының ашитыны 
оның көзінен көрініп тұратын. Ол бізге 
бірінші курста тіл біліміне кіріспе пәнінен 
дәріс берді.

– Балалар, бұл пәннен қазақша оқулық 
жоқ, сондықтан менің айтқандарымды 
қалдырмай, қағазға  түсіріп алсаңдар 
болғаны, – деген еді бірінші лекциясында. 
Біздер солай еттік те.

Әділ ағай студенттермен ашылып 
сөйлесе беретін. Бірде:

– Сендер онжылдықты бітірдіңдер, 
білімдерің мол, білмейтіндерің аз, – дейтін 
бізді көтермелеп, көңілдендіріп. – Ал 
мына мен он сегіз жасқа дейін қой бақтым. 
Сақал-мұртым біліне бастағанда қолыма 
қалам ұстадым. Содан оқуға ықыласым 
ауып, онжылдық білімді жеделдетіп оқып, 
айналасы төрт-бес жылда бітіріп, КазПИ-
ге түстім. Әне, біздің тіршілік, – деп 
күлетін. Ол кісінің күлкісінің өзі ешкімге 
ұқсамайтын. Ол кісі күлгенде бүкіл жан 
дүниесі сыртына шығып, бар болмысымен 
берілетін еді. Бейне бір сәбидің күлкісіндей 
таза күлкі болатын.

Әділ ағайдың емтихан алғаны да айта 
жүрерліктей еді. Біздің топта жиырма 
тоғыз студент болатын. Қайран қалатыны 

сол, солардың бәрі бірдей бестік баға алып 
шықты емес пе. Асылы, бәріміз бірдей 
ол кісінің лекциясын жаттап, жадымызға 
тоқып алғандай едік. Ұстазымыз соны бек 
бағалаған болса керек.

Алайда соның соңы әңгімелі де болды. 
Институт партия ұйымының жалпы 
жиналысында біреулер соны сөз етіпті. 
Оны біздің коммунист курстасымыз 
Жамбыл Қарақожаев айтып келді.

– Жиналыстың күн тәртібіндегі 
мәселеден ауытқып, бір-екі оқытушы 
ректорға бас салды, – деді ол. – 
Айтатындары, сіз студенттерге жақсы 
көріну үшін бүкіл топтағылардың бәрін 
бірдей бестік баға бердіңіз. Ал олардың 
ішінде жақсы оқитыны да, орташасы да, 
тіпті үлгірмейтіні де бар. Мұныңыз басқа 
пәннен дәріс беретін оқытушылардың 
беделін түсіру емес пе?..

Әрине, сын қатты айтылды. Мен іштей 
ректорға жаным ашып отырды. Аналар 
айтарын айтып, екпіндері басылғандай 
болған кезде ректор сөз алды.

– Жаңа маған сын айтқан жолдастар, 
– деп олардың назарын өзіне аударып 
алып: – Сендердің де білімдерің маған 
мәлім. Сендер студенттің шама-шарқына 
қарамайсыңдар, менің білгенімді біл, менің 
ойымдағымды тап деп талап қоясыңдар. 
Ау, олар сендердің білгендеріңді білсе, 
несіне сендердің лекцияларыңды 
тыңдайды, несіне сендерден дәріс алады, – 

деді. Аналар үнсіз қалды.
Ректор Әділ Ермековтың енді бір 

қасиеті өте қарапайым, ізетшіл болатын. 
Қарамағындағы жасы үлкендермен 
иіліп сәлемдесетін. Ол ғалым Әуелбек 
Қоңыратбаевты «Әуелбек аға» деуші еді...

Іздегенге сұраған дегендей, Әуелбек 
ағай да қарапайымның қарапайымы еді 
ғой. Лекция оқығанда кеудесін кернеген 
мол біліміне ие бола алмай, шабыс тілеген 
жүйріктей жүйткіп, тақырып аясынан 
шығып, қопарып айтатын. Сонысы бізге 
ұнайтын да. Біздің сол қалпымызды 
сезгендей болып:

– Мен бағдарламадағы тақырыптан 
шығып, тереңірек айтамын. Ал емтиханда 
оқулық бойынша жауап бересіңдер ғой, – 
дейтін.

Әуелбек ағайдың да емтихан алғаны 
қызық. Студент билеттегі сұрақтарға 
жауап бере алмаған жағдайда:

– Осы билетпен бірер күн дайындалып 
қайтып кел, – деп қайтаратын. Әрине, 
билеттегі үш-төрт сұраққа асықпай 
әзірленген соң студент беске жауап береді 
ғой. Сондайда ағай:

– Беске жауап бердің, бірақ бір балыңды 
төмендетемін, – деп төрт қоятын...

Сонымен сәті түсіп, бір заманда бізге 
дәріс берген үш ұстаз турасында сөз 
қозғағандай болдық. Айтары жоқ. Бір-
біріне ұқсамайтын тұлғалар еді олар. Әділ 
ағаның ерекше бір қасиеті – жады мықты 
еді. Мұхтар Әуезовтің «Абай» романының 
бірінші томын жатқа айтатын, жарықтық. 
Ал Әуелбек ағамыз болса белгілі ғұлама, 
оның талантына М.Әуезов те, Ә.Марғұлан 
да биік баға берген. Ал Көшекәлі 
ағамыздың сипаты бұл кісілерден сәл 
бөлектеу. Ол өте мәдениетті адам. Жүріс-
тұрысы, киім киінісі, сөйлеу мәнері – 
баршасы басқа ешкімге ұқсамайтын. 
Ол студенттердің өзіне сіз деп айтатын. 
Мұндайды бұрын-соңды ешбір ұстаздан 
естімеген біздер қайран қалушы едік.

Орайы келіп тұрған тұста үш 
ұстазымыздың студенттерден емтихан 
алу ерекшеліктерін де тілге тиек еттік. 
Ананыкі дұрыс, мынанікі бұрыс деп бұра 
тартудан аулақпыз. Бір айтары, Көшекәлі 
ағайдың бұл реттегі тәжірибесі туралы 
әркім әрқилы пікір айтатын. Неге олай?

Оған кезінде ағайдың өзі жауап 
берген көрінеді. Бірде әріптес оқытушы: – 
Көшеке, сіз емтиханды өте қатты аласыз, 
студенттерді қинайсыз. Сондықтан да олар 
сізді қолдамайды, – десе керек.

Сонда Көшекең ағамыз ойланғандай 
болып:

– Оның рас, мен қаталдау қараймын. 
Емтиханды ертеден кешке дейін алсам, 
еріккендіктен бе, әлде желіккендіктен 
бе? Үлгіре алмай жүргендерін қайталап, 
пысықтасам жетіскендіктен бе? Әрине, 
өзіме де оңай емес, соған қарамай солай 
етемін. Менікі, алдымнан шыққан шәкірт 
тереңірек білсе деген. Пәлен деген пәннен 
Көшекәлі Әлжановтан дәріс алып едік, 
есте қаларлықтай ештеңе ұққанымыз жоқ 
деп жүрмесін деген. Ал енді осыным артық 
па?! Ойлы шәкірт мені бүгін бағаламаса 
да, қадірімді кейін білетін болады. Маған 
керегі де сол, – деген екен.

Осы тұста курстасымыз қостанайлық 
ақын Ғалымбек Әбілхайыровтың жыр 
жолдары оқыстан ойға оралғаны. Бесінші 
курстың соңына қарай институтпен 
қоштасу кешінде ол ректордан бастап, 
дәріс берген ұстаздарға арнаған әзіл 
өлеңдерін оқып, көпшілікті күлдірген 
болатын. Соның ішінен Көшекәлі ағайға 
арнаған бір шумағы есте қалыпты.

Жазғы экзамын қыста алып,
Қысқы экзамын жазда алып.
Шәкірт ілім ілсін деп,
Білмегенін білсін деп,
Шаршамайтын Әлжанов,
Шалдықпайтын Әлжанов, – деген 

жолдар.
Ғалымбек ақын тап басып, тауып 

айтыпты.  Ертеден қара кешке дейін 
емтихан алып, қайырлаған студенттерге 
қайта-қайта қайырылып жүргендегі 
мақсаты «шәкіртім ілім ілсін, білмегенін 
білсін» деген жанашырлық, жарқын 
ойлардан бастау алатын болғаны ғой. 
Сол үшін ол шаршамайды, сол үшін де ол 
шалдықпайды екен. 

Сыртынан да сәулетті, сыртынан да 
сұлу Көшекәлі ағамыздың іші де қазыналы 
болатын. Қысқасы, ұстаз ұлағаты деген 
ұғымның мән-мағынасын ертелі-кеш енді 
ұғынғандаймыз.

Әскербек РАХЫМБЕКҰЛЫ.

ӨМІРІ – ӨНЕГЕ ӨРІСІ

СЫР БОЙЫНДАҒЫ 
ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІС

1916 жылғы 25 маусымдағы патшаның жарлығы Қазақстан 
және Орта Азияда орын алған ұлт-азаттық көтеріліс, патша 
өкіметінің  сан жылғы зорлық-зомбылығы, әділетсіздігі, елдің 
ішін жікке бөлу, бөлшектеу саясаттарына  ашынған халықтың 
наразылығын тудырып, қарулы көтеріліске алып келді. Тарихшы 
ғалымдар осылай деп тұжырымдайды. Дегенмен 1916 жылғы 
көтерілістен бері  жүз жыл уақыт ішінде алуан-түрлі  пікірлер 
айтылып, жазылып келеді. Аталған жарлыққа Николай ІІ 
патша қол қойған. Онда Қазақстанның, Орталық Азияның  және 
ішінара Сібірден 19 жаспен 43 жас аралығындағы  «бұратана» 
ер азаматтарын тыл  жұмыстарына (қорғаныс құрылыстарын 
және әскери   қатынас жолдарын  салу) алу жарлығы елде ашу-
ыза тудырып жер-жерде топ-топ болып жиналу, болыс, билерден 
әскерге  жіберілетін тізімдерді тартып алу сияқты әрекеттер 
басталып, арты қарулы, қақтығыс, кісі өліміне әкеліп  соққан 
оқиғалар да орын алған. 
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ҚҰЖАТ

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы 10 ақпандағы №343 қаулысымен

бекітілген
«ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЛЫМДАР КЕЗІНДЕ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕН СУБЪЕКТІСІ ШЕККЕН ШЫҒЫСТАРДЫҢ БІР БӨЛІГІН 

ӨТЕУ БОЙЫНША СУБСИДИЯЛАУ» МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ
1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі –көрсетілетін 

қызметті беруші).
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру «Қазагромаркетинг» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – оператор) 

арқылыжүзеге асырылады. 
2. Мемлекеттік  көрсетілетінқызмет нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетінқызмет нәтижесі - инвестициялық субсидиялау мәселелері бойынша облыс әкімі орынбасарының төрағалығымен өткен, комис-

сия хатшысының қолы қойылған және мөрімен расталған комиссия отырысы хаттамасынан үзінді көшірме (бұдан әрі – үзінді көшірме).
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 немесе сенімхат бойынша оның 

өкілінің (бұдан әрі – өкілі) операторға «Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бой-
ынша субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
16қарашадағы №9-3/999 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 12520 нөмірімен тіркелген) бекітілген«Инвестициялық 
салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау»мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт)1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінім ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі операторға стандарттың9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) оператор құжаттарды қабылдайды және өтінімді өтінімдерді тіркеу журналына инвестициялық бағыттар топтары бойынша тіркейді (отыз минуттан 

аспайды);
3) оператор көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардыңтолықтығын тексереді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған жағдайда 

көрсетілетін қызметті алушыны қажетті құжаттардың жоқ екендігі туралы жазбаша нысанда хабардар етеді,сараптамалық комиссия отырысын шақыру тура-
лы жазбаша хабарламаны оның мүшелеріне жолдайды,сараптамалық комиссияның отырысын өткізу орнын, уақытын және күнін сараптамалық комиссияның 
төрағасымен келісім бойынша айқындайды (жеті жұмыс күні ішінде);

4) оператор көрсетілетін қызметті алушының өтінішін толық немесе толық емес құжаттар топтамасын ұсынғаны туралы ақпаратпен қоса сараптамалық 
комиссияның қарауына жолдайды (жеті жұмыс күні ішінде);

5) сараптамалық комиссия көрсетілетін қызметті алушының өтінімін қарайды, құжаттардың толықтығын және олардың «Инвестициялық салымдар 
кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 тамыздағы №9-3/726 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 12305 
нөмірімен тіркелген) бекітілген Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субси-
диялау қағидаларымен(бұдан әрі – Қағида) белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді, субсидиялар есептемелерін жасайды және комиссия отырысының ма-
териалдарына қоса берілетін инвестициялық субсидиялау жобасының сәйкестігі немесе сәйкес келмейтіндігі жөніндеқорытынды дайындайды (жеті жұмыс 
күні ішінде);

6) оператор сараптамалық комиссия көрсетілетін қызметті алушының өтінімін қарағаннан кейін комиссия отырысын шақыру туралы оның мүшелеріне 
Қағиданың талаптарына сәйкес электрондық жеткізгіште материалдар қосымшасымен жазбаша хабарлама жолдайды,комиссия отырысының өткізілу орнын, 
уақытын және күнін комиссия төрағасымен келісім бойынша айқындайды (жеті жұмыс күні ішінде);

7) комиссия өтінімді мақұлдау немесе бас тарту туралы хаттама түрінде рәсімделетін шешім қабылдайды (бір жұмыс күні ішінде);
8) көрсетілетінқызметті беруші комиссия отырысы хаттамасынтиісті хаттамаларды тіркеу журналына тіркейді жәнекомиссия отырысы хаттамасынан 

үзінді-көшірменікөрсетілетін қызметті алушыға жолдайды(үш жұмыс күні ішінде);
9) оператор комиссия шешімі негізінде көрсетілетін қызметті беруші, оператор және көрсетілетін қызметті алушы арасында үш жақты инвестициялық суб-

сидиялау шарты мен алынатын құралдарды, техникалардымақсатты қолдану және иеліктен шығармау жөнінде келісім жасауды қамтамасыз етеді(сегіз жұмыс 
күні ішінде), инвестициялық субсидиялау шартына қол қойылғаннан кейін көрсетілетін қызметті берушіге субсидияларды аудару туралы ұсыныс енгізеді (үш 
жұмыс күні ішінде).

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 де ұйымдардың 
өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) мен өзге де 
ұйымдардыңтізбесі:

1) оператор;
2) сараптамалық комиссия;
3) комиссия;
4) көрсетілетін  қызметті  беруші.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің си-

паттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), 

өзара іс-қимылдары реттілігінің толық сипаттамасыосы регламенттің 3-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.

«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір 

бөлігін өтеу бойынша субсидиялау»
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

кестенің жалғасы

«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) 

реттілігінің сипаттамасы

«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

Шартты белгілемелер:

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің),  өзге ұйымдардың немесе  комиссиялардың атауы;

- таңдау нұсқасы;

-  келесі рәсімге (іс-қимылға) өту.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 10 АҚПАНДАҒЫ № 343 ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 17.03.2016 жылы № 5415 тіркелген

«ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЛЫМДАР КЕЗІНДЕ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕН СУБЪЕКТІСІ ШЕККЕН 
ШЫҒЫСТАРДЫҢ БІР БӨЛІГІН ӨТЕУ БОЙЫНША СУБСИДИЯЛАУ»  МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ 

РЕГЛАМЕНТІН БЕКІТУ 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. Қоса беріліп отырған:
«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсиди-

ялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
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.

1 Рәсімнің (іс-
қимылдың) нөмірі

1 2 3 4 5

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Оператор Оператор Оператор Сараптамалық комиссия  Оператор 

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
қабылдайды 

көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған 

құжаттардыңтолықтығын 
тексереді, құжаттардың толық 

емес топтамасы ұсынылған 
жағдайдакөрсетілетін қызметті 
алушыны қажетті құжаттардың 
жоқ екендігі туралы жазбаша 

нысанда хабардар етеді

көрсетілетін 
қызметті 

алушының 
өтінімін толық 
немесе толық 
емес құжаттар 

топтамасын 
ұсынғаны туралы 
ақпаратпен қоса 
сараптамалық 
комиссияның 

қарауына 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушының өтінімін 

қарайды, құжаттардың 
толықтығын және 
олардың Қағида 

талаптарына сәйкестігін 
тексереді, субсидиялар 
есептемелерін жасайды

сараптамалық комиссия 
көрсетілетін қызметті 
алушының өтінімін 

қарағаннан кейін комиссия 
отырысын шақыру 

туралы оның мүшелеріне 
Қағиданың талаптарына 

сәйкес электрондық 
жеткізгіште материалдар 
қосымшасымен жазбаша 

хабарлама жолдайды
4 Келесі рәсімді  

(іс-қимылды) 
орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсім  (іс-
қимыл) нәтижесі

өтінімді 
өтінімдерді 

тіркеу журналына 
инвестициялық 

бағыттар топтары 
бойынша тіркейді

сараптамалық комиссия 
отырысын шақыру туралы 

жазбаша хабарламаны 
оның мүшелеріне 

жолдайды,сараптамалық 
комиссия отырысының өткізілу 

орнын, уақытын және күнін 
сараптамалық комиссияның 

төрағасымен келісім бойынша 
айқындайды

инвестициялық 
субсидиялау жобасының 
сәйкестігі немесе сәйкес 
келмейтіндігі жөнінде 

қорытынды дайындайды

комиссия отырысының 
өткізілу орнын, уақытын 

және күнін комиссия 
төрағасымен келісім 

бойынша айқындайды

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан 
аспайды

7 жұмыс күні ішінде 7 жұмыс күні 
ішінде

7 жұмыс күні ішінде 7 жұмыс күні ішінде 

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Комиссия Көрсетілетін қызметті 
беруші

Оператор 

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

өтінімді мақұлдау немесе 
бас тарту турлы хаттама 

түрінде рәсімделетін шешім 
қабылдайды

комиссия отырысы 
хаттамасын тиісті 

хаттамаларды тіркеу 
журналына тіркейді 

комиссия шешімі негізінде көрсетілетін қызметті беруші, 
оператор және көрсетілетін қызметті алушы арасында үш жақты 
инвестициялық субсидиялау шарты мен алынатын құралдарды, 

техникаларды мақсатты қолдану және иеліктен шығармау 
жөнінде келісім жасауды қамтамасыз етеді 

4 Келесі рәсімді  (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім  
(іс-қимыл) нәтижесі

комиссия отырысы 
хаттамасынан үзінді-

көшірмені көрсетілетін 
қызметті алушыға 

жолдайды

көрсетілетін қызметті берушіге субсидияларды аудару туралы 
ұсыныс енгізеді

5 Орындалу мерзімі 1  жұмыс күні ішінде 3  жұмыс күні ішінде 11 жұмыс күні ішінде

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120014, Қызылорда қаласы, 
Әйтеке би көшесі № 28, анықтама үшін телефондары: 8 /7242/ 
40-10-58, 8 /7242/ 70-54-87, факс 8 /7242/ 70-54-87, oblkasipkerlik@
korda.gov.kz, «Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауа-
зымдарына орналасуға жалпы конкурс жариялайды:

Кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі бағдарламаларды іске асы-
ру бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты, 1бірлік). Лауазымдылық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83 282 теңгеден 112 431 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарының, 

Қазақстан Республикасы Заңдарының, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі мен облыс әкімдігі қаулыларының, облыс әкімінің шешімдері 
мен өкімдерінің орындалуын жүзеге асырылуын және басқарма 
басшысының және оның орынбасарларының бұйрықтарының, 
хаттамалық тапсырмаларының және басқа да тапсырмаларының 
орындалуын қамтамасыз етеді. Өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және 
теңгерімді өсуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған 
жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру 
бойынша жұмыстар жүргізеді. 

«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасының бағыттары мен нысаналы индикаторла-
рына жету үшін төрт бағыт бойынша жұмысты жүзеге асырады:

1. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер 
кәсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;

2. Экономиканың басым секторларында және өңдеуші өнеркәсіп 
салаларында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерді салалық 
қолдау;

3. Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету;
4. Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шараларын көрсету.
Кәсіпкерлерді қаржыландыруға қол жетімділігін арттыру үшін 

банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредит-
тер/қаржылық лизинг шарттары және микроқаржы ұйымдарының 
микрокредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидия-
лау, банктердің/даму банкінің кәсіпкерлерге және микроқаржы 
ұйымдарына берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру, микро-
кредиттер беруді жүзеге асырады. Кәсіпкерлердің өндірістік 
қуаттарын арттыру үшін кәсіпкерлердің жобаларына жетіспейтін 
инфрақұрылымды жеткізуді жүзеге асыруға басқарма басшылығына 
ұсыныс енгізеді. Кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын қолдау үшін 
мемлекеттік грант беру бойынша конкурстарға тиісті құжаттарды 
рәсімдеуге жауапты болады. Екінші деңгейлі банк филиалдарымен, 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-мен жұмыстар жүргізеді. 
Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімге 
сәйкес нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы аралық 
және қорытынды есептерді дайындайды және уақытында  тиісті 
министрлікке ұсынады. Кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау бойын-

ша бағдарламалардың жүзеге асырылуына қатысады. Бағдарламаның 
жүзеге асырылуына және мемлекеттік қаржылық қолдау алуға 
кәсіпкерлік субъектілерін ынталандыру бойынша ұсыныс енгізеді.  
Кәсіпкерлік саласында және өзге де салаларда бөлімнің құзыреттілігі 
шеңберінде сапалы және уақытылы мемлекеттік қызмет көрсетілуіне 
жауапты болып табылады. Өңірлік үйлестіру кеңесін ұйымдастыруға 
және  өткізуге жауапты болады. Кәсіпкерлік қызметін ынталандыру 
мақсатында тиісті іс-шаралардың ұйымдастырылуына қатысады және 
өткізеді (дөңгелек үстелдер, семинарлар, мәжілістер, конференция-
лар, бизнес-форумдар, көрмелер, конкурстар және т.б.). Кәсіпкерлікті 
қолдау бойынша заңнамаға сәйкес ақпараттық түсіндірме 
жұмыстарын жүргізіп, белгіленген тәртіпте азаматтардың және заңды 
тұлғалардың арыз-шағымдарын қарайды. Басқарма басшылығына  
тұрақты түрде және қажеттілік шегінде анықтамаларды және басқа 
да ақпараттарды,  есептерді, баяндамаларды ұсынады. Құжаттардың 
сақталуына бақылау жасайды және жауапты болады, оларды 
мұрағатқа жіберу үшін белгіленген тәртіпке сәйкес рәсімдейді. Өз 
құзыреті шегінде басқарма басшысының, жетекшілік ететін басқарма 
басшысының орынбасарының және бөлім басшысының өзге де 
тапсырмаларын орындайды, лауазымдық нұсқаулықта қаралған 
қызметтер аясында функционалдық міндеттерді атқарады. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңамаларына сәйкес 
дәлелді себептермен және заңды негізде бөлім басшысы жұмыс ор-
нында болмаған жағдайда (денсаулығына байланысты уақытша 
еңбекке жарамсыз болғанда, еңбек демалысында, қызметтік іс-
сапарда және осы сияқты) бөлім басшысының міндетін уақытша 
атқарады.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Құқық (құқықтану) не-
месе әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (саясаттану, эко-
номика, есеп және аудит, қаржы, әлемдік экономика) мамандықтары 
бойынша жоғары білім. 

Мемлекеттік органның штаттық кестесіне сәйкес «D-O-4» сана-
ты төменгі лауазым болғандықтан, жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.

Мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдар-
мен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, 
сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік.

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уәкілетті органмен анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білу.«Қазақстан - 2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты страте-
гиясын білу.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ны-

санда толтырылған сауалнама;
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 

көшiрмелерi;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Респуб-

ли касының Нормативтік құқықтық актілердің 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 
сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органда жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы 
қорытынды (немесе қорытындының нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі).

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

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

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

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

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере 
алады. 

Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-та («Кы-
зылординские вести» және «Сыр бойы» басылымдары) соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі, 120014, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі № 28, № 310 
кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия шешім 
қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырыла-
ды. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекен-жайларына 
және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асыры-
луы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесінде (Қызылорда 
қаласы, Әйтеке би көшесі № 28, № 311 кабинетте) әңгімелесуге 
шақырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдары-
на орналасуға үміткерлерді тестілеуден өткізу бағдарламары: 
B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, 
D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, 
E-G-2 санаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсыр-
ма), ұзақтығы 20 минут; Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті ту-
ралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі тура-
лы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тесттер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық 
нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы санынан

(120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір нормативтік 
құқықтық актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
100 минутті құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін 
бағалауға арналған тестілеуден өткізу бағдарламалары:

екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-
2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, 
E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 са-
наттарына арналған және келесіні қамтиды: бастамашылық (12 тап-
сырма), коммуникативтілік(12 тапсырма), сараптамалық (12 тапсыр-
ма), ұйымдасқандық (12 тапсырма), әдептілік (12 тапсырма), сапаға 
бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға бағдарлану (12 тапсырма), 
жемқорлыққа шыдамау (12 тапсырма) деңгейін анықтауға арналған 
тестер;

Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін жалпы уақыт 

75 минутті құрайды.
Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан қатерлі 

аймақ: бастамашылық – 1,5 балл, коммуникативтілік – 1,5 балл, 
сараптамалық – 2 балл, ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік – 1,5 
балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1 балл, 
жемқорлыққа шыдамау – 2 балл.

Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың конкурс комиссиясы-
мен айқындалған тақырыпқа эссе жазуларына жол беріледі. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар 
шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республика-
сы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 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,  
Қағиданың 30-тармағында көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. 

Қағиданың 15-тармағында көрсетілген тұлғаның келісімі бойын-
ша конкурс комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. 
Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып 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 депутаттары қатыса ала-
ды.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкiлеттi органға не-
месе 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, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен 
жүргiзедi.

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік
 және туризм басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің 
конкурстық комиссиясы.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға жалпы конкурс өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда қаласы, Чайковский көшесі № 13 үй, анықтама 
үшін байланыс телефондары: 8 (7242)-23-45-98, электронды пошта  zher@nur.kz 

«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға жалпы конкурс жа-
риялайды:

Әкімшілік құқықтық жұмыстар бөлімінің бас маманы-бас есепші  (D-O-4 санаты, 1 
бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 теңгеден 112431 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
Басқарма басшысы, оның орынбасарының және бөлім басшысының тапсырмаларының 

орындалуын қамтамасыз ету; Басқарманың қаржылық және материалдық жоспарының орында-
луын қамтамасыз ету, экономикалық талдау жасау; Басқарманың қаржылық және материалдық, 
еңбектік ресурстардың тиімді жұмсалуын, заттар мен дүние-мүліктердің түгел сақталуын 
қамтамасыз ету; Басқарманың бухгалтерлік есеп-қисап жұмыстарын атқару және олар бойын-
ша есепті тиісті мемлекеттік органдарға уақытылы тапсыру.

Үміткерлерге  қойылатын негізгі талаптар:
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика,  есеп және аудит, қаржы) 

мамандығы бойынша жоғары білім.            
Штат кестесінде осы лауазым төменгі болуына байланысты, жұмыс тәжірибесі талап 

етілмейді.
Стратегиялық жоспарларды талдай білу қабілеті. Компьютермен жұмыс істей білу. 

Мемлекеттік тілді білу.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті құзыреттер: 
Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға 

бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;
Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға кандидаттардың 

мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен анықталатын тестілеу бағдарламасына 
сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі;

«Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегия-
сын» білуі;

Қазақстан Республикасы Жер кодексін, Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» кодексін, осы санаттағы нақты лауазымның мамандануына сәйкес 
облыстағы жер қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін білуі.

Жалпы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар тапсырылады:
1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған сауалнама;
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 туралы 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 сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке қасиеттерін 
бағалауды өту туралы қолданыстағы қорытынды (немесе қорытындының нотариалдық 
куәландырылған көшірмесі).

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тар-
туы үшін негіз болып табылады. 

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

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тар-
туы үшін негіз болып табылады.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға 
құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген электрондық по-
чта мекенжайына электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде тапсырады тапсырады.

Жалпы конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде электрондық почта не «Е-gov» 
электронды 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 туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен бастап 

10 жұмыс күні ішінде 120008, Қызылорда қаласы, Чайковский көшесі № 13 мекенжай-
ында орналасқан «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ғимаратының, 3 қабаты, 305 кабинетінде қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурс комиссиясы жалпы конкурсқа 
қатысушылардың құжаттарын қарауды жүзеге асырады.

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 талаптарына сәйкестiгi мен конкурсқа 
қатысушыларды әңгімелесуге жiберу туралы шешiм қабылдайды.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия шешім қабылдаған күннен бастап 
бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен ха-

барландырылады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекенжайларына және ұялы 
телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылады.

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

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

Кандидаттардың кәсiби және жеке қасиеттерiн бағалау кезiнде конкурс комиссиясы 
бiлiктiлiк талаптарына және тиiстi бос лауазымның лауазымдық нұсқаулығына сүйенедi.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120008, Қызылорда қаласы, Чайковский көшесі № 
13 үй ғимараттың 3 қабатында өтеді.

Әңгімелесу өткiзілгеннен кейiн екі жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізілетін қорытынды 
отырыста конкурс комиссиясы кандидаттарды берген құжаттары, өткiзiлген әңгiмелесудiң 
нәтижелерi негiзiнде бағалайды және олардың қатарынан бос лауазымға орналастыру үшiн 
iрiктеудi жүзеге асырады.

Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс 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 
орналастырылады.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға үміткерлерді 
тестілеуден өткізу бағдарламары: B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-
3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-2 са-
наттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма), ұзақтығы 20 минут; Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңы, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi ту-
ралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тесттер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық нормативтік құқықтық актілер 
бойынша сұрақтардың жалпы санынан

(120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір нормативтік құқықтық актілер бойын-
ша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының заңнамаларын білуге арналған 
тестерді орындау үшін жалпы уақыт 

100 минутті құрайды.
«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін бағалауға арналған 

тестілеуден өткізу бағдарламалары:
екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, 

D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, 
E-G-2, E-G-3, E-G-4 санаттарына арналған және келесіні қамтиды: бастамашылық (12 тапсыр-
ма), коммуникативтілік

(12 тапсырма), сараптамалық (12 тапсырма), ұйымдасқандық (12 тапсырма), әдептілік 
(12 тапсырма), сапаға бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға бағдарлану (12 тапсырма), 
жемқорлыққа шыдамау (12 тапсырма) деңгейін анықтауға арналған тестер;

Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
75 минутті құрайды.
Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан қатерлі аймақ: бастамашылық – 1,5 

балл, коммуникативтілік – 1,5 балл, сараптамалық – 2 балл, ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік 
– 1,5 балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1 балл, жемқорлыққа шы-
дамау – 2 балл.

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

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін 
оның отырысына байқаушылар шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республика-
сы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республи-
касы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген 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,  Қағиданың 30-тармағында көрсетілген 
ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. 

Қағиданың 15-тармағында көрсетілген тұлғаның келісімі бойынша конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылар шақырылады. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік 
органның қызметкері болып 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 депутаттары қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар 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, 
тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 

конкурстық комиссиясы.

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға жалпы конкурс өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотымен 
азаматтардың сот жүйесіне деген сенімін арттыру және оған 
жүгіну аясын оңтайландыру мақсатында «Сот кабинеті» 
электронды сервисі қолданысқа енген болатын. Ал 
Мемлекеттік басшысының «100 нақты қадам» – Ұлт жоспа-
ры бағдарламасында арнайы сот құрылымына бөлім арналып, 
сот жүйесінің мақсаттары нақты қадамдармен көрсетілген. Ел 
егемендігін алған санаулы жылдар ішінде сот жүйесінде та-
лай өзгерістер орын алып, бірқатар заңдар қайта қабылданып, 
техниқалық база нығайтылды. Бүгінде сот жүйесі де жаһандану 
көшінен қалмай, әлемдік талаптарға сай реформалануда.

Бұл бағытта заманауи технологияларды пайдалану кең 
қанат жайып келеді. Оның айғағы қаламыздағы соттардың 
барлық сот мәжілісі залдары дыбыс-бейнежазба құралдарымен 
қамтамасыз етілген. Барлық істер дыбыс бейне жазба 
құралдарын пайдалану арқылы қаралады. Сондай-ақ сотқа 
талап арызды, басқа да арыз шағымдарды ҚР СО БААТЖ 
бағдарламасы арқылы электронды нұсқада жолдау мүмкіндігі 
де қамтамасыз етілген. Осындай игі шаралардың бірі сотта 
қаралып жатқан істің қаралу барысын электронды бақылау 
өндірісі. Бұл – сот жүйесінің ашықтығы мен қол жетімділігін 
қамтамасыз ету жолында жасалған кезекті қадам. 

Жалпы, «Сот кабинеті» ақпараттық жүйесі туралы соттағы 
кеңсе мамандары да толық хабардар және кіріс құжаттарын 
қабылдау кезінде азаматтарға қысқаша ақпарат беру 
жұмыстары да қолға алынған.

Ә.ЖАҚСЫЛЫҚОВ, 
Қызылорда қаласының мамандандырылған 

әкімшілік сотының бас маманы.

ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ТИІМДІ 

«Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, Облыстық мекеме-
лер үйі, анықтама алу үшін телефондары: 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 жариялайды:

Театр және филармония бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты, 
1 бірлік). Лауазымдылық жалақысы қызмет өтіліне қарай 83 282,08 
теңгеден 112 430,81 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есеп-
ке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
- бөлім басшысына бағынады;
- облыстағы театр, филармония, басқа да өнер ұжымдарының 

жұмысын, материалдық-техникалық базасын, репертуар саясатын 
және гастрольдік қызметін жандандыру бағытындағы жұмыстарды 
жүргізеді;

- облыстағы театр, филармония, басқа да өнер ұжымдарының 
жұмысына мониторинг жасайды, жұмыс жоспарларының орындалу-
ын қадағалайды;

- басқармаға қарасты мекемелер мен кәсіпорындардағы көркемдік 
кеңестердің жұмыстарын үйлестіреді;

- театр мен филармониядағы өнер ұжымдарының материалдық-
техникалық базасын нығайту бағытындағы жұмыстарды жүргізеді; 

- облыс аумағындағы концерттік гастрольдердің мониторингін 
жүргізеді;

- облыстағы өнер ұжымдарының жұмысын талдап, ұсыныстар 
әзірлейді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
Білім немесе гуманитарлық ғылымдар немесе өнер немесе қызмет 

көрсету (мәдени-тынығу жұмысы) мамандықтары бойынша жоғары 
білім.   

Мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамашылық, адамдар-
мен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, 
сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа 
төзбеушілік. 

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.     
Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан 

Республикасының Президенті туралы» Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңын, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның ма-
мандануына сәйкес  облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стра-
тегиясын 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 ту-
ралы» бұйрығымен бекітілген «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік 
лауазымына 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 тапсыры-
лады:

1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысанда 

толтырылған сауалнама;
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 туралы 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 
сертификат (немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органда жеке қасиеттерін бағалауды өту туралы қолданыстағы 
қорытынды (немесе 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 са-
лыстырып тексереді.

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

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 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 мекенжай-
ына электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттар электронды түрде электрондық 
почта не «Е-gov» электронды 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 хабарландыру соңғы 
жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс 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 талапта-
рына 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 талаптарына сәйкестiгi мен 
конкурсқа қатысушыларды әңгімелесуге жiберу туралы шешiм 
қабылдайды.

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссиясы шешім 
қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландыры-
лады. Хабарландыру қатысушылардың электрондық мекенжайлары-
на және ұялы телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асы-
рылады.

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

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген канди-
даттар 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, 
B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, 
D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-
2 санаттарына арналған екінші 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 конституциялық заңы, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) 
Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тестер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық 
нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы саны-
нан (120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір нормативтік 
құқықтық актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының 

заңнамаларын білуге арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
100 минутті құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке қасиеттерін 
бағалауға арналған тестілеу бағдарламаларына сәйкес, B-5, C-4, C-5, 
С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-О-
3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, 
E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 санаттарына арналған екінші бағдарлама 
келесіні қамтиды: 

- бастамашылық (12 тапсырма), 
- адамдармен тіл табысуы (12 тапсырма), 
- аналитикалық (12 тапсырма), 
- ұйымдастырушылық (12 тапсырма), 
- әдептілік (12 тапсырма), 
- сапаға бағдарлану (12 тапсырма), 
- тұтынушыға бағдарлану (12 тапсырма), 
- сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік (12 тапсырма) 
деңгейін анықтауға арналған тестер.
Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін жалпы уақыт 

75 минутті құрайды.
      Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) баллдан 

қатерлі аймақ: бастамашылық – 1,5 балл, адамдармен тіл табысуы – 1,5 
балл, аналитикалық – 2 балл, ұйымдастырушылық – 1,5 балл, әдептілік 
– 1,5 балл, сапаға бағдарлану – 1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1 
балл, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік – 2 балл.

Әңгімелесу өткізу кезінде кандидаттардың конкурс комиссиясы-
мен 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 отырыста конкурс комиссиясы кандидаттар-
ды берген құжаттары, өткiзiлген әңгiмелесудiң нәтижелерi негiзiнде 
бағалайды және олардың қатарынан бос лауазымға орналастыру үшiн 
iрiктеудi жүзеге асырады.

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

Конкурс комиссиясының шешімі мен конкурс 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 орналастырылады.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объектив тілі-
гін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін де Қа зақ-
стан Республикасы Парламентінің және барлық деңгей дегі мәс лихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнама сын да белгіленген 
тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралда ры ның, 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 бойынша конкурс 
комиссиясының отырысына сарапшылар шақырылады. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персонал-
ды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасының 
Парламент және мәслихат депутаттары қатыса алады.

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

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетiн жер-
ге 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
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7НАЗАР
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 9 АҚПАНДАҒЫ № 333 ҚАУЛЫСЫ

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ
16.03.2016 ЖЫЛЫ № 5411 ТІРКЕЛГЕН

Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы

«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы  Заңының  10-бабының 
15-тармақшасына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 37-бабының 1-тармағына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесі осы қаулының 
қосымшасына сәйкес бекітілсін. 

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

 Қызылорда облысының әкімі             Қ.Көшербаев.
 

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму 
министрі
__________________ Ә. Исекешев
2016 жылғы «10» ақпан

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы  «9» ақпандағы № 333қаулысына  қосымша 

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын ашық деректер тізбесі

№ Ашық деректер жинағының атаулары Өзектендіру 
мерзімдері

Ұсыну мерзімі Ақпарат көзі 
(ашық деректер 

интернет-
порталының 
АЖО немесе 
мемлекеттік 

органның API 
жүйесі арқылы)

Жауапты бөлімше

1 Әкімдіктер: толық атауы, орналасу 
мекенжайы, төлем шот, БСН, жұмыс 
режимі, байланыс телефоны,  мекеме 
басшысы және орынбасарларының 
жеке қабылдау кестесі, азаматтарды 

жеке қабылдауды ұйымдастыруғажауа
птылардыңТ.А.Ә., электрондық пошта 

мекенжайы, мекеменің ресми интернет-
ресурсы, сенім телефоны нөмірі

Қажеттілігіне қарай - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс, аудандар, қала 
әкімдіктері

2 Әкімдіктің құрылымдық бөлімшелері: 
басшының Т.А.Ә., байланыс 

телефондары, электрондық пошта 
мекенжайы

Жыл сайын Айдың 8-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс, аудандар, қала 
әкімдіктері

3 Әкімдіктің бос орындары жөнінде 
мәліметтер: лауазым атауы, 

кандидаттарға қойылатын талаптар, 
кадрлық мәселелер бойынша кеңес 

беруге жауапты тұлғажөнінде 
мәліметтер

Тоқсан сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс, аудандар, қала 
әкімдіктері, облыстық 

басқармалар

4 Әкімдікпен көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің тізбесі

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс 
әкімдігі

5 Жергілікті атқарушы органмен 
берілетін лицензиялар мен рұқсат 

құжаттарының тізімі: атауы, лицензия, 
рұқсат құжаттарыныңберу мерзімі және 

тағы басқа

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс 
әкімдігі

6 Жергілікті атқарушы орган 
қарамағындағы мекемелер (толық атауы, 
орналасу мекенжайы, төлем шот, БСН, 

жұмыс режимі, байланыс телефоны,  
сенім телефоны нөмірі)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Облыс, аудандар, қала 
әкімдіктері, облыстық 

басқармалар

7 Энергиямен жабдықтау нысандары 
жөнінде мәліметтер (атауы, орналасу 

мекенжайы, филиалдары, жұмыс 
режимі, халықпен жұмыс бойынша 
байланыс телефоны, электрондық 

пошта мекенжайы, мекеме басшысының 
Т.А.Ә., байланыс мәліметтерімен 

тәртібін көрсете отырып, жеке және 
заңды тұлғаларға көрсетілетін қызмет 

түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

8 Газбен жабдықтау нысандары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

9 Сумен жабдықтау нысандары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

10 Су тарту нысандары жөніде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

11 Қоқыс жинау нысандары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қала/аудандар 
әкімдіктері

12 Қарттар үйлері жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасы

13 Мүгедектер үйлері жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасы

14 Ардагерлер үйлері жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 
бағдарламалар 

басқармасы

15 Ауруханалар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15- ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Денсаулық сақтау 
басқармасы

16 Емханалар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Денсаулық сақтау 
басқармасы

17 Фельдшерлік-акушерлік пункттер 
жөнінде мәліметтер (атауы, орналасу 

мекенжайы, филиалдары, жұмыс 
режимі, халықпен жұмыс бойынша 
байланыс телефоны, электрондық 

пошта мекенжайы, мекеме басшысының 
Т.А.Ә., байланыс мәліметтерімен 

тәртібін көрсете отырып, жеке және 
заңды тұлғаларға көрсетілетін қызмет 

түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Денсаулық сақтау 
басқармасы

18 Дәріханалар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Денсаулық сақтау 
басқармасы

19 Білім беру нысандары жөнінде 
мәліметтер (сонымен қатар, 

балабақшалар, барлық меншік 
түрлеріндегі оқу орындары, қосымша 

және мамандандырылған орташа,жоғары 
білім беру ұйымдары, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы 
№50 бұйрығына сәйкес білім берудің 

барлық түрлері) (атауы, орналасу 
мекенжайы, филиалдары, жұмыс 

режимі, халықпен жұмыс бойынша 
байланыс телефоны, электрондық 

пошта мекенжайы, мекеме басшысының 
Т.А.Ә., байланыс мәліметтерімен 

тәртібін көрсете отырып, жеке және 
заңды тұлғаларға көрсетілетін қызмет 

түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Білім басқармасы

20 Мәдениет үйлері жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

21 Мұражайлар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

22 Кітапханалар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

23 Театрлар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15- ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

24 Кинотеатрлар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

25 Саябақтар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама  

басқармасы

26 Стадиондар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Дене шынықтыру және 
спорт  басқармасы

27 Спорт кешендері жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Дене шынықтыру және 
спорт  басқармасы

28 Агроөнеркәсіптік кешен (өндіріс) 
нысандары жөнінде мәліметтер (атауы, 

орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы  
басқармасы

29 Агроөнеркәсіптік кешен (қайта өңдеу)
нысандары жөнінде мәліметтер  (атауы, 

орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы  
басқармасы

30 Демалыс орындары жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм  
басқармасы

31 Қорықтар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Тоқсан сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы

32 Кіші қорықтар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы

33 Автотұрақтар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы, қала/аудан 
әкімдіктері

34 Автовокзалдар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы, қала/аудан 
әкімдіктері

35 Теміржол вокзалдары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы, қала/аудан 
әкімдіктері

36 Әуежайлар жөнінде мәліметтер (атауы, 
орналасу мекенжайы, филиалдары, 
жұмыс режимі, халықпен жұмыс 

бойынша байланыс телефоны, 
электрондық пошта мекенжайы, 

мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 
мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы

37 Қалалық автокөлік, теміржол көлігі, әуе 
көлігі бағыттары жөнінде мәліметтер 

(бағыттары, бағыт сызбасы, аялдамалар/
станциялар атаулары және тағы басқа)

Ай сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы, қала/
аудандар әкімдіктері

38 Жол құрылысы нысандары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Ақпан Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы

39 Жол жөндеу нысандары жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Ақпан Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы

40 Жолдарды абаттандыру нысандары 
жөнінде мәліметтер (атауы, орналасу 

мекенжайы, филиалдары, жұмыс 
режимі, халықпен жұмыс бойынша 
байланыс телефоны, электрондық 

пошта мекенжайы, мекеме басшысының 
Т.А.Ә., байланыс мәліметтерімен 

тәртібін көрсете отырып, жеке және 
заңды тұлғаларға көрсетілетін қызмет 

түрлері)

Жыл сайын Ақпан Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы

41 Қонақ үйлер жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

42 Шипажайлар жөнінде мәліметтер 
(атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жартыжыл  сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

43 Туристтік операторлар жөнінде 
мәліметтер (атауы, орналасу мекенжайы, 
филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

44 Шағын және орта бизнес нысандары 
жөнінде мәліметтер (сонымен қатар, 

қоғамдық тамақтандыру, демалу және 
тағы басқа нысандары) (атауы, орналасу 

мекенжайы, филиалдары, жұмыс 
режимі, халықпен жұмыс бойынша 
байланыс телефоны, электрондық 

пошта мекенжайы, мекеме басшысының 
Т.А.Ә., байланыс мәліметтерімен 

тәртібін көрсете отырып, жеке және 
заңды тұлғаларға көрсетілетін қызмет 

түрлері)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

45 Өнеркәсіп нысандары жөнінде 
мәліметтер (сонымен қатар зауыттар, 
өнеркәсіптік кәсіпорындар және тағы 
басқа) (атауы, орналасу мекенжайы, 

филиалдары, жұмыс режимі, халықпен 
жұмыс бойынша байланыс телефоны, 

электрондық пошта мекенжайы, 
мекеме басшысының Т.А.Ә., байланыс 

мәліметтерімен тәртібін көрсете отырып, 
жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін 

қызмет түрлері)

Жыл сайын Ақпан Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Индустриалды-
инновациялық даму 

басқармасы

46 Пәтер иелері кооперативтерінің тізбесі 
(атауы, орналасу мекенжайы, жұмыс 
режимі, халықпен жұмыс бойынша 

байланыс телефондары, тұрғын/тұрғын 
емес үйлерді бекіту)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

47 Азық-түлік қоржынына енгізілген азық-
түлік өнімдері

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы

48 Азық-түлік қоржынына енгізілген азық-
түлік өнімдерінің өткен жылдардағы 

бағалары

Апта сайын - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы

49 Табиғи газ тарифтері Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

50 Электрмен жабдықтау тарифтері Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және 
тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

51 Жылумен жабдықтау тарифтері Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және 
тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

52 Жылу энергиясы тарифтері Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және 
тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

53 Сумен жабдықтау және су тарту 
тарифтері

Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және 
тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

54 Қоқыс шығару тарифтері Күнделікті - Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және тұрғын 
үй - коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

55 Нақты уақыт тәртібінде қоғамдық көлік 
қозғалысының деректері

Ай сайын Айдың 5-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары 

басқармасы

56 Санитарлық эпидемиологиялық 
станцияның тексеру нәтижелерімен 

қорытындылары

Тоқсан сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысы 
тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 
департаменті

57 Өрт қауіпсіздігін тексеру нәтижелері Тоқсан сайын Айдың 20-шы 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облыстық 
төтенше жағдайлар 

департаменті

58 Жосықсыз қоғамдық тамақтандыру 
нысандарының тізбесі (нысан атауы, 

байланыстары, мекенжайы)

Тоқсан сайын Айдың 20-шы 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысы 
тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 
департаменті

59 Тұтыну қоржыны Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы

60 Әлеуметтік дүңгіршектер тізбесі (нысан 
атауы, байланыстары, мекенжайы, 

жұмыс режимі)

Ай сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Ауыл шаруашылығы 
басқармасы

61 Ірі супермаркеттер мен базарлар 
тізбесі (нысан атауы, байланыстары, 

мекенжайы, жұмыс режимі)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

62 Қалалық коммуналдық қызметтердің 
байланыс ақпараттары (нысан атауы, 
байланыстары, мекенжайы, жұмыс 

режимі)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Энергетика және 
тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылық 
басқармасы

63 Мәдениет ұйымдарының тізімі 
(театрлар, мұражайлар, көрмелер) 

(нысан атауы, байланыстары, 
мекенжайы, жұмыс режимі)

Жартыжыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама 

басқармасы

64 Жоспарланған мәдени іс-шаралар тізбесі Ай сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама 

басқармасы

65 Спорт кешендері тізімі (нысан атауы, 
байланыстары, мекенжайы, жұмыс 

режимі)

Жыл сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Дене шынықтыру және 
спорт басқармасы

66 Авто жанармай бекеттерінің тізімі 
(нысан атауы, байланыстары, 
мекенжайы, жұмыс режимі)

Тоқсан сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

67 Өнеркәсіп өңдірісінің көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

68 Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді 
қазу көлемі

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

69 Өңдеу өнеркәсібінің көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

70 Азық-түлік өнімін өндіру көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

71 Химиялық өнеркәсіп көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

72 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу 
және орнату көлемі

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

73 Резеңке және пластмасса бұйымдарын 
өндіру көлемі

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

74 Өзге металл емес минералдық өнімдерді 
өндіру

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

75 Жеңіл өнеркәсіп көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

76 Мұнай өңдеу  өнімдерін өндіру көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

77 Азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

78 Химиялық өнеркәсіптегі өнім көлемі Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

79 Металлургия өнеркәсібіндегі негізгі 
бағалы және түсті металдардың өндіру 

көлемі

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

80 Қызылорда облысындағы мұнай-газ 
кен орыны

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

81 Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді 
қазу

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

82 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: өсімдік шаруашылығы

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

маусым

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

83 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: тұқым шаруашылығы

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

маусым

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

84 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: мал шаруашылығы

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

маусым

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

85 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің жалпы көлемі

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

маусым

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

86 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: өндірілген ет (тірідей 

салмақта)

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

сәуір

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

87 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: өндірілген сүт

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

сәуір

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

88 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: өндірілген жұмыртқа

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

сәуір

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

89 Ауыл шаруашылығы саласындағы 
мәліметтер: ірі қара мал басы

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

сәуір

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

90 Сауда индустриясындағы мәліметтер: 
тауар айналымы

Ай сайын, жыл 
сайын

Есептік 
кезеңнен 

кейінгі айдың 
15-ші күніне 

дейін.
Жыл сайын – 

шілде

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

91 Сауда индустриясындағы мәліметтер: 
сыртқы сауда айналымы

Ай сайын Айдың 20-шы 
күніне

Ашық деректер 
интернет 

порталының 
АЖО

Қызылорда облысының 
статистика департаменті

92 Мемлекеттік экологиялық сараптама 
қорытындылары

Тоқсан сайын Айдың 15-ші 
күніне

Ашық деректер 
интернет-

порталының 
АЖО

Табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы

Аббревиатураның толық жазылуы:
АЖО – автоматтандырылған жұмыс орны;
API– applicationprogramminginterface(қосымшаларды бағдарламалау интерфейсі);
БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

МАМАН ҚАЖЕТ
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Бизнестің жол картасы - 

2020» Бірыңғай Бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес 
шаралары» төртінші бағыты бойынша қызмет көрсетуге Қазақстан Республикасы 
азаматтарынан іріктеуге өтініш қабылдау басталғандығын хабарлайды. 

Өтініштер 2016 жылдың 08 сәуір сағат 18.00-ге дейін қабылданады. 
Өтінішке қосымша:

1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат көшірмесі;
3) Сауалнама бойынша Үміткер құжаттары, растайтын қосымша құжатта-

рымен бірге (диплом көшірмесі,  аттестат,  куәлік, қызмет көрсетілгендігі туралы 
акт және т.б.).

Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен шарттарын Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасы кеңсесінен алуға болады: Әйтеке би көшесі 28 немесе 
cvpalatakorda2016@bk.ru    электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Тел. 8/7242/400874. 
Сервистік қызмет көрсету бойынша:

1. Менеджмент сұрақтары бойынша менеджер-консультант.
Қызмет көрсету орны – Қызылорда облысы кәсіпкерлер палатасы және 
аудандық филиалдары

Менеджер-консультанттарға жалпы қойылатын талаптар:
1. Жоғары  білім;
2. Мамандандырылған қызмет бойынша кеңес көрсетуден 1 жылдан кем 

емес еңбек өтілінің болуы немесе қызмет бойынша тәжірибесі 2 жылдан кем 
емес;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы.

Ескерту: барлық менеджер-кеңесшілер шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған барлық мемлекеттік бағдарламалар (Бизнестің 
жол картасы – 2020, Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы, Агробизнес – 
2020, Өнімділік – 2020, Экспорт - 2020) бойынша кеңес беруге  құзыретті 
болуы тиіс.

Үміткерлерді келісу ҚР Ұлттық экономика министрлігімен жүргізіледі.

Хабарландыру
«Қызылорда жол да-

ры» ЖШС 2016 жылдың 
4 сәуі рі күні сағат 10.00-
де құрыл тайшылардың 
ке зек тен тыс жалпы жи-
налысы болатынын хабар-
лайды.

Күн тәртібінде: АТФ 
Банк АҚ Қызылорда фи-
лиа лынан 300 млн тең-
геге дей інгі көлемде овер-
драфт не сие қаржы алу 
туралы.

«Қызылорда жолдары» 
ЖШС әкімшілігі.

Жарамсыз деп есептелсін
Саменова Маншук Жақсылыққызының аты на ҚР ІІМ-

нен берілген қызметтік куәлігі жоға луына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Алиева Молдир Аскаровнаның атына Қызылорда 

облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ж.Жабаев 
атындағы №234 орта мектепті 2006 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОБ №1621029 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облыстық кеңес беру диаг ностикалық 
орталығының ұжымы осы мекеме қызметкерлері 
Бодықова Рая Қамбарқызына апа сы, Апсапаев Мақсат 
Сейілханұлына жеңгесі

Мырзагүл Қамбарқызының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақ тасып, 
көңіл айтады. 

***
«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» акционерлік қоғамы-

ның басшылығы мен кәсіподақ ұйымы компанияның 
бас директорының кеңесшісі Ысқақов Дайрабай Ысқа-
құлына қарындасы  

Ысқақова Салиханың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.
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НАРЫҚ

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария 

бассейндік инспекциясы ҚР Су кодексінің 66-бабына сәйкес барлық бастапқы су 
пайдаланушыларға  арнайы су пайдалану рұқсат құжатын рәсімдеу қажеттігін 
ескертеді.

Арнайы су пайдалану рұқсат құжаты мынадай түрлерге беріледі:  
1. Өнеркәсiптiк, шаруашылық-тұрмыстық, сорғытылған және басқа да 

сарқынды суларды жерүстi су объектiлерiне, су шаруашылығы құрылыстарына 
немесе жер бедерiне ағызу;

2. Тәулiгiне елуден екi мың метрге дейiн алу лимитiмен жер қойнауы 
бөлiгiнен шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк-техникалық жерасты суларын 
пайдалану;

3. Құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жер 
үстi суларын тарту және (немесе) пайдалану (бұдан әрi – жер үстi суларын тарту 
және (немесе) пайдалану).

Арнайы рұқсат құжатынсыз су пайдаланған жағдайда Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес әкімшілік шара көрілетіндігін 
ескертеді.

Қажетті анықтамаларды төмендегі мекен-жайдан алуға болады: Қызылорда     
қаласы, Аманкелді көшесі, 107. Телефондары: 23-56-70, факс(8-724-2) 23-56-07.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясын-
да тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және көппәтерлі 
тұрғын үйлерді жөндеуді ұйымдастыру мәселелері бойынша “ТКШ 
ҚазОрталығы” АҚ Колл-Орталығы ашылды. Телефон: 8-8000-80000-12, 
Қазақстан бойынша – қоңырау шалу тегін.

– Жеке сектордағы тұрғын үйлермен 
келісімшарт негізінде жұмыс істейсіздер ма? 
Ақылы қызмет түрін тарқатып айтып берсеңіз.

– Қазіргі таңда 1323 жеке сектордағы тұрғын 
үймен келісімшарт негізінде жұмыс жасап жатыр-
мыз. Бұл қызметті кез келген үй пайдалана ала-
ды. Көпқабатты үйде тұрғындарына адам басы-
на 120 теңгеден есептелсе, жеке үй тұрғындарына 
204 теңге көлемінде. Ал жеке секторлар контейнер 
орнатса, айына 1080 теңге төлейді. Қоқысты алып 
кету уақыты екі жақты келісіліп, келісім-шартқа 
жазылады. Алайда, оған көпшілігі құлықсыздық 

танытып отыр. Тіпті қоқысты бір мезгілде 
шығаруға дағдыланбай отырғандар да 
бар. Осы арада бөле-жара айтарымыз 

бізге бөлінетін қаржы тек қаланың санитарлық 
жағдайы мен абаттандыру жұмыстарына 
қаралған. Сондықтан айналасын таза ұстау, жеке 
үйінен шыққан қоқысты бей-берекет тастамау әр 
тұрғынның өзіне жүктелген міндет. Ендеше, туған 
қаласының тазалығына әр адам жауапкершілікпен 
қараса деген тілек бар. Сондай-ақ, өзі тұратын ау-
дан, көше көркіне нұқсан келтіріп, автокөліктердің 
қозғалысына қауіп келтіріп отырған тұрғындармен 
кешкі мезгілде рейд жұмыстарын ұйымдастырып 
келеміз. Құрамында жергілікті полиция, қалалық 
әкімдік қызметкерлері кіретін топ мүшелері 
түсіндірме жұмыстарын жүргізуде қоқысты орын-
сыз жерге тастаушыларға қарсы айыппұл салу ша-
ралары да қарастырып жатыр. Сондай-ақ, темір жол 

жанындағы стихиялық тасталған қатты тұрмыстық 
қалдықтар, канал ішіндегі күл-қоқыстар іріп-шіріп, 
көзге көрінбегенімен, сол жердің ауасын ластап, 
сасық қолаңса иісі тұрғындардың денсаулығына 
айтарлықтай қауіп төндіреді. Ал, бұндай жасырын 
тасталған тұрмыстық қалдық үйінділері қаншама.

«Тазалық – зор байлық» дегендей, тазалықты 
бүкіл халық болып сақтап, оны бұзушылардан 
тазалықты сақтауды талап етпесек, «баяғы жартас 
сол жартас» күйінде қалып қоймақ. Сол себепті 
тазалықпен күреске бағытталған рейд шаралары 
алдағы уақытта белсенді жүргізіле беретін болады.

Сұхбаттасқан 
Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ӨМІРДІ СҮЙСЕҢ ЖАЙНАҒАН, ТАЗА БОЛСЫН АЙНАЛАҢ!

Әскер әр елдің айбары ғана емес, еркіндіктің де тірегі. 
Бұл орайда Қазақстан Республикасының Президенті, ҚР 
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Н. Назарба-
ев «Қарулы Күштер сан жағынан көп емес, ұтқыр және шы-
найы ұрысқа қабілетті болуы тиіс» деп атап өткен бола-
тын. Әскерге шақырылушы үшін баста талап – әскери антқа 
адал болу. Сонда  ғана ол өз мемлекетінің қауіпсіздігін 
қырағылықпен қорғай алады.   

Былтырғы желтоқсан айында ҚР Ұлттық Ұланының 
6506 әскери бөліміне әскерге шақырылған жерлестеріміз 
жоғары жетістіктерімен көзге түсті. Қатардағы жауынгерлер 
Еркін Нағашыбай, Азамат Баекешев, Шадиярхан Серікбай, 
Ерсұлтан Қуанышбай, Ұлан Әлімжанов, Айдар Иржанов, 
Әмірхан Өтеп, Ұлан Жүсіпбек пен Дәулет Сұңғатұлы.   

Сондай-ақ, ҚР Мемлекеттік күзет қызметінің 0111 әскери 
бөлімінде әскери міндетін адал атқарып жатқан қатардағы 
жауынгерлер Рүстем Ерназар, Қалмұрат Сайлаубаев та 
өздеріне жүктелген міндет пен әскери жарғы талаптарын 
жауапкершілікпен орындап, көзге түскен.  

Сарбаздар қызметтегі жетістіктері мен үздік көрсет-
кіштері үшін олардың отбасына бөлім командирі аты-
нан алғыс хаттар жіберілді. Осыған    орай сарбаздар аты-
нан пікірін білдірген 6506 әскери бөлімінің 8 жедел 
мақсаттағы ротасының 1 взвод 1 бөлімшесінің маман (барла-
ушысы) қатардағы жауынгер Азамат Баекешев: «ҚР Қарулы 
күштерінде қызмет ету маған ұнайды. Отан алдындағы 
азаматтық борышты адал, абыроймен атқару әр азаматтың 
парызы» -дейді. 

Жастар әскерге баруды болашақта қызметке тұру үшін 
емес, өз Отанын қорғауға міндетті екенін түсініп баруы 
қажет. Өйткені, әскер – өмір мектебі.  

С.ТЫНЫМ,
Қызылорда қаласының қорғаныс істері жөніндегі 

департаменті қоғаммен байланыс жөніндегі маманы.

Жазушының алғашқы әңгімелері 1963 жылы  
«Жолда», «Замандастар»  атты жинақтарда жа-
рияланса, онан кейін бірінен соң бірі «Бекет», 
«Ащы бал», «Мазасыз күндер», «Қара шаңырақ» 
және «Тіршілік» повестері мен әңгімелер 
жинақтары шыққан. Ал «Қарғын» романы 1980 
жылы басылған. Бірқатар шығармалары орыс 
тіліне аударылып, «Полынь», «Отчий дом», 
«Смятение», «Новоселье в старом доме» де-

ген атпен басылған. Сонымен бірге жазушының 
жекелеген туындылары венгр, неміс, поляк, чех 
тілдерінде жарияланған. Д.Исбековтің көптеген 
шығармалары, атап айтқанда, «Ректордың қа-
был дау күндері», «Әпке», «Ертеңгі күту», «Мұ-
рагерлер», «Алыстан келген ананас», тағы басқа 
пьесалары республика, облыс театр сахнала-
рында қойылып келеді. Сондай-ақ, жекелеген 
туындылары бойынша «Гауһар тас», «Дерме-

не» көркем фильмдері түсірілгені белгілі. Бұл 
орайда көгілдір экран арқылы қазақстандықтар 
көзайымына айналып үлгерген «Әпке» сериалын 
да атамай кетуге болмайды. 

Жылы жүздесуде жазушы, драматург Д.Иса-
беков Сыр елі туралы жылы лебізін білдіріп, қа-
сиетті топырақтан шыққан тұлғалар жайында 
жақсы естеліктер айтты. Сонымен бірге кездесу-
ге келген көрермендер тарапынан қойылған қа-
зіргі драматургияның жағдайы, автордың шы ғар-
ма шылығына қатысты сұрақтарға тұшым ды жау-
ап беріп, көпшілік сұраған үш тұғырлы тіл саяса-
ты на қатысты пікірімен бөлісті. 

Барлыбек БАТЫР.

ЖАЗУШЫМЕН ЖЫЛЫ ЖҮЗДЕСУ
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап-ғылыми кітапханасында жазушы, драма-

тург, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері Дулат Исабеков оқырмандармен кездесті. 
Кездесуді ҚР Жазушылар одағы облыстық филиалының директоры Қаршыға 

Есімсейітова жүргізді. 

Автордың өзі арнайы келіп қатысқан қойылым сыршыл ақын Мағжан 
Жұмабаевтың тағдырын суреттейді. Алаш ардақтысының басынан кеш-
кен қиындықтары мен шығармашылығындағы шабытты шақтарын театр 
әртістері көрермендерге барынша шынайы жеткізуге тырысты. Спектакль-
де ақынның жастық шағы мен сезімдеріне ерекше мән берілген. Нақақтан 
халық жауы атанып, ғұмырының он жылын қапаста өткізген ақынның 
қасіретті тағдыры  жұбайы Зылиханың естелігі арқылы беріледі. Өзгеше 
тағдырлы ақынды театрдың белді әртістері Арай Көшімбаев пен Еркін Аса-
нов сомдады. Жары Зылиха ананың образын  Залипа Төлепова, Қарлығаш 
Айтжанова  және Асел Баймұқанова  алып шықты.  

Қойылым көрермендер көңілінен шықты. Сахна төріне көтерілген Ду-
лат Исабеков: 

– Ең алдымен театр ұжымын құттықтағым келеді. Қойылымды 

бірнеше рет көрсем де көзіме жас келді. Осы пьесаны қазақтың намы-
сын ояту үшін жазған болатынмын. Кейде тым еліктегіш және берілгіш 
болып кетеміз. Кім екенімізді де ұмытып жатамыз. Сондықтан алдымен 
өз ұлтыңды сыйлау керек. Содан кейін барып өзгелерді сыйлай бер. Ба-
стысы осы ойымды білдіргім келді. Премьера құтты болсын, – деп театр 
әртістеріне ризашылығын білдірді. – Сыр театры ұжымының Лондонда 
болып, тұңғыш рет қазақ тілінде қойылым қоюы республиканың мәдени 
саласындағы айтулы оқиға. Бұл облыс басшылығының салаға ерекше мән 
беріп отырғандығын байқатады.

Қойылым соңында көрермендер автор мен әртістерге ерекше ықылас 
танытты. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

ЖҮЗ ЖЫЛДЫҚ МАХАББАТ

Филармонияның іргетасы 1972 
жылы Қазақ ССР Мәдениет министр-
лі гінің бұйрығымен қаланған-ды. 
Міне, сонан бергі жарты ғасырға 
жуық уақыттан бері қызылордалық 
өнерпаздар «Сыр – Алаштың анасы» 
деген атаққа лайық қызмет етіп келеді.

Аймақ басшылығына Сыр топыра-
ғының төл перзенті Қырымбек 
Көшербаев келгелі өңір танымастай 
түледі, бастысы, мәдениет пен өнер 
саласының еңсесі биіктеп сала берді. 
Бұл бүгінде үлкен-кішінің аузын-
да жүрген сөз. Мұны соңғы жылдар 
филармония ұжымының гастрольдік 
сапарларының шекарасы кеңейгенінен 
де байыптауға болады. Нақты кезеңде 
біздің өнерпаздар Алаш жұртымен 
шектеліп қалмай, төрткүл әлемді шар-
лап, қасиетті қазақ өнерін паш етуде. 

Облыстық филармонияның «То-
ми рис» би ансамблі жақында ТҮРК-
СОЙ халықаралық ұйымының шақыр-
туымен Түркияда болды. Қазіргі таңда 
АҚШ-та гастрольдік сапармен жүр. 22 
наурыз күні Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайып Ердоған 
халықаралық түркі мәдениетін дамы-
ту ұйымы делегация  сын Бестөбе са-
райында қабылдады. Осы кездесу-
ге ұйымның Бас хатшысы Дүйсен 
Қасейінов бастаған ресми делегация 
мен Әзірбайжан, Молдова, Қазақстан, 
Қырғызстан, Македония, Моңғолия, 
Түркіменстан сынды елдерден келген 
өнерпаздар қатысты. 

Барша түркі жұртын ұлыстың 
Ұлы күні – әз-Наурыз мерекесімен 
құттықтаған Түркия Президенті: 
«Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы 
құрылған күннен бастап түркітілдес 
халықтардың өнер мен мәдениетін 
дамытуға зор үлес қосып келеді. 
Түркі дүниесіндегі бейбіт өмір сүру 
мәдениетінің қалыптасуында елеулі 
орынға ие. Бұл ұйымның әлемдік 
беделі орасан зор. Сондықтан 
ТҮРКСОЙ-дың атқарып отырған 
жұмыстарына мән беріп, үнемі қолдау 
көрсетіп отырамыз. Алдағы 28 наурыз 
күні Біріккен Ұлттар Ұйымында және 
1 сәуірде Вашингтон қаласында өтетін 
мерекелік шараның сәтті өтетіндігіне 

сеніміміз мол. Осындай игі шараның 
басы-қасында жүрген ТҮРКСОЙ-
дың Бас хатшысына және ұйымның 
жұмыстарын қолдап отырған барлық 
бауырларымызға алғысым шексіз», - 
деп игі тілегін жеткізді.

Қазақстанның атынан Түркияның 
Анкара, Болу қалаларында Нау-
рыз мейрамына арналған мерекелік 
шараларға қызылордалық «Томи-
рис» би ансамблінен өзге «Сазген 
сазы» фольклорлық-этнографиялық 
ансамблінің өнерпаздары мен «Тараз» 
триосы» және «Самұрық» бишілер 
тобы қатысып, бишілеріміз түбі бір 
түркі жұртының Наурыз мерекесінде 
қазақ өнерін көрсетті. 

Қазақ биінің сұлулығы, өзге 
ұлттар би өнерінің әсемділігі мен за-
манауи бидің әдемілігін ұштастырып 
жүрген «Томирис» би ансамблі 
осыдан 15 жыл бұрын Қызылорда 
облыстық филармониясынан ашыл-
ды. Ансамбльдің қоржынында қазіргі 
таңда 80-нен астам би қойылымдары 
бар. Оның басым бөлігі қазақ билері. 
Кезінде С.Ибрашеваның бастамасы-
мен құрылған би ансамблі осы жыл-
дар аралығында бірқатар алыс-жақын 
шет елдерде өнер көрсетіп, жоғары 
деңгейде жеке концерттерін беріп 
келеді. Мәселен, аталған би тобы 
2011 жылы Түркия елінің Анта-
лия қаласында өткен Халықаралық 
ІІ «Харман фольклор» фестиваліне 

қатысып, лауреат атағаны бар.
Халықтар арасындағы достықты 

нығайту мақсатымен шет елдерді 
шарлап жүрген «Томирис»  би 
ансамблі  Ұлыстың ұлы күнін бірге 
тойлаған  түріктер мерекесінің шы-
райын ашып, көпшілік ықыласына 
бөленді. Ансамбльдің гастрольдік 
сапары одан әрі мұхиттың арғы 
жағындағы АҚШ-тың Нью-Йорк, Ва-
шингтон қалаларында жалғасты.  Бұл  

аталған өнер тобының Америкаға 
алғашқы сапары. Қандай елге бар-
са да көрерменнің ерекше ықыласына 
бөленіп жүретін «Томиристің» өнеріне 
талғамы биік Америка жұртшылығы 
да  дән риза болысты. Осылайша, 
Сыр өнерпаздары қазақ өнерін паш 
етіп, ұлттық құндылығымызды бимен 
жеткізді. «Өнерде шекара жоқ» деген 
осы. Ал би әмбеге ортақ өнер. Ол қай 
қай елдің сахнасында орындалса да 
жүрекке жетеді, көңілді көтеріп, адам 
жанын рухани ләззатқа бөлейді. 

Жалпы, қызылордалық өнерпаздар 
ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымының 
ұйымдастыруымен жыл сайын өткізі-
ле тін өнер фестивальдерінен шет 
қал ған емес. Мысалы, өткен жылдың  
нау  рыз айында аталған халықаралық 
ұйымының шақыруымен «Ақмешіт» 
фольклорлық ансамблі Түркия мемле-
кетіндегі Наурыз мерекесін тойлауға 
арналған өнер фестивалі аясында Ан-
кара, Ыстамбұл, Адана, Амасия және 
Самсун қалаларында өнер көрсеткен-
ді. 

Айта кетейік, Қызылорда филар-
мониясы ұжымы өнерпаздары бұған 
дейін де Ресей, Татарстан, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Грузия елдерінде қазақ 
өнерін паш етіп, оң бағасын алып 
қайтты. 

Оңталап НҰРМАХАНОВ,
ақын, режиссер-сценарист.

ҚАЗАҚ ӨНЕРІН ПАШ ЕТКЕН ҰЖЫМ
Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық  драма театрында драматург, 

жазушы Дулат Исабековтің «Жүз жылдық махаббат» драмасының премье-
расы болып өтті. Қойылым көрермендері арасында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев та болды. 

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының ақпараттық-

маркетинтік жүйесі негізгі азық-түлік 
өнімдерінің бағаларына күнделікті мони-

торинг жүргізуде. Осы мониторингтің 
нәтижесінде бүгінгі күні ең ар-

зан өнімдерді Қызылорда қаласы мен 
аудандардағы мына сауда үйлері мен ба-

зарлардан алуға болатындығын хабар-
лаймыз.

Қызылорда қаласы: «Дәмді» әлеу-
мет тік дүкенінде күріштің келісі 165 теңге, 
жұмыртқаның бір данасы 23, бөлке нан – 
40 теңге,  картоптың келісі – 45 теңге, сәбіз 
– 65, қырыққабат – 60, бас пияз – 65 теңге, 
қант – 200,  өсімдік майының литрі – 365, ал 
1-сұрыпты ұнның бір келісі 70 теңгеден  са-
тылуда. «Мирас» сауда үйінің ауласында 
орналасқан қоймада картоп 55-60 теңге, пияз 
– 45-50 теңге, сәбіз – 80, қырыққабат – 110 
теңге, қызылшаның келісі 80 теңгеден саты-
лып жатыр. 

Арал ауданы: қаладағы жеке кәсіпкер 
С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» дүкен-
де рінде күріштің келісі 180-200 теңгеден,  
картоп – 45-50, бас пияз – 55-60, сәбіз – 75-
80,  қызылша – 100, қант – 210 теңгеден, 
қарақұмық – 230 теңге, өсімдік майы – 350-
360 теңгеден, 1-сұрыпты бидай ұны – 60 
теңгеден, ал жеке кәсіпкер Н.Сапарбаевтың 
дүкенінде картоптың келісі 55-60, бас пияз – 
55-60,  сәбіз 85,  жұмыртқа – 22-23 теңгеден  
сатылуда.

Қазалы ауданы: «Әлеуметтік сауда 
дүке ні»  картоптың келісі 60 теңге, бас пияз 
– 60 теңге, қырыққабат – 90 теңге, сәбіз – 80 
теңге, қызылша – 90, сиыр еті – 1000 теңге, 
түйе еті – 900 теңге, қой еті – 1000 теңге, 
қарақұмық жармасы – 200, қанттың бағасы 
200  теңгеден  сатылымға шығарылуда. 

Қармақшы ауданы: «Бибінұр» базары 
мен «Жандос» дүкенінде  картоп келісі 70 
теңге, сәбіз – 80-90 теңге, жуа – 60 теңгеден, 
қырыққабат – 80-90 теңге, жұмыртқа – 
23 теңге,  күріштің келісі 160-180 теңге, 
қарақұмық жармасының келісі 220 теңгеден 
сатылып жатыр.

Жалағаш ауданы: «Бәйтерек», «Жібек» 
базарларынан өсімдік майының литрін 310 
теңгеге,  картоптың келісін 65-70,  сәбізді – 90, 
бас пиязды 60, қырыққабат – 80, жұмыртқаны 
– 22 теңгеден, ал «Ақниет», «Айдана» және 
«Қаракөз» дүкендерінен 1-сұрыпты бидай 
ұнының келісін 60-95 теңгеден, нан – 47, 
жұмыртқа – 22, өсімдік майының литрін 310, 
бас пияз – 60, сәбіз – 90 теңге, картоп - 65, 
қырыққабат - 80, тауық етін 500 теңгеден 
алуға болады. 

Сырдария ауданы: «Өркен» және  
«Серікбол» дүкендерінде  нан – 45 теңге, 
өсімдік майының литрі 330-380 теңге, қант 
200-220, картоп 60-90, сәбіз – 85-90, пияз-
55-75, қырыққабаттың келісі 75-90 теңге, 
тауық еті – 480-550, жұмыртқа – 24 теңгеден, 
«Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде  жұмыртқа 
– 22-25, өсімдік майы 350 теңге, қант – 200-
220 теңгеден, қырыққабаттың келісі 90 
теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарын-
да 1-сортты бидай ұнының бағасы – 57 теңге,  
нан – 45, өсімдік майы – 380, қырыққабат – 90 
теңге, қант – 220 теңге, жұмыртқа  – 24, тауық 
еті – 550 теңгеден сатылып жатыр. 

Шиелі ауданы: «Ә.Шорабаев» базарын-
да картоптың келісін – 50-60, бас пиязды 50 
теңге, сәбіз – 70 теңге, қырыққабат – 80 теңге, 
өсімдік майы - 350 теңге, қант - 210 теңге, 
жұмыртқаның  10 данасын – 220 теңге, тауық 
етін 500, еттің келісін 1000 теңге, тұздың 
келісін 35 теңгеден алуыңызға болады. Соны-
мен қатар, І сортты бидай ұнының келісі – 60-
88  теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы: «Мағжан», 
«Заңғар», «Сырдария» және «Нұрасыл» 
дүкендерінде 1-сортты ұнның келісі 64-84 
теңге, нан-40-55 теңге, өсімдік майының 
литрі - 350-380 теңге, картоп – 50-55, бас 
пияз – 40-50, қырыққабат –85 теңге, сәбіз 
– 55-60 теңге, тауық еті – 385-550 теңге, 
жұмыртқаның 10 данасы – 200-210 теңге бол-
са,  «Нұр» базарында  ет бағасы  – 1000-1100 
теңге, жұмыртқа 10 данасы – 210 теңге, жуа 
– 50 теңге, сәбіз – 65 теңге, картоп – 55 теңге, 
қырыққабат – 80 теңгеден  сатылуда. 

Осы жылдың 31 наурызын-
да басқарма мен қала әкімдігінің 
кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері 
облыс әкімінің тапсырмасымен кезекті 
рейдке шығып сауда орындарындағы 
азық-түлік емес тауарлардың бағаларын 
білді. Бұл жолы «Жайна»,  «Айтбек» 
және «Технодом» сауда үйлерімен 
жұмыстар жүргізілді.

Аталған сауда үйлерінде кей бір 
киім-кешектерге 20-30 пайыз ара-
лығында жеңілдіктер жасалуда. Мәсе-
лен, «Жайна» сауда үйінде мата лар дың 
барлық түрінен тігілген әйелдер көйлегі 
5000, ал ерлердің жейделері орта-
ша бағаммен 6000 теңге, әйелдердің 
маусымдық аяқ киімдерінің орташа 
бағамы 14000, балалардың маусымдық 
аяқ киімдері 6500 теңгеден, ерлердің 
қысқы және күзгі аяқ-киімдері 8680 
теңгеден, колготкилер орташа бағамен 
700 теңгеден халыққа ұсынылуда.

«Айтбек» сауда үйінде әйелдердің 
кейбір маусымдық аяқ киімдері орта-

ша бағамен 14500 теңгеге, ерлердің 
маусымдық аяқ-киімдерін орташа 
бағамен 7000 теңге, балалардың мау-
сым дық аяқ киімдері 5000 теңгеден, 
кол готкилер және ұйықтар (үлкендерге 
және балаларға) орташа бағамен 782,5 
теңгеден  сатылуда. Ал «Технодом» са-
уда үйінде 81 диагональді теледидар 
65000, тоңазытқыш 121000, жартылай 
автоматты кір жуғыш машина 85000, 
шаңсорғыш 25000 теңгеге сатылып жа-
тыр.

Жалпы күнделікті мониторинг 
нәтижесіне сәйкес халық тұрмы сына 
аса қажет азық-түлік емес тауар лар-
дың бағасы бірқалыпты. Жалпы бүгінгі 
күні облыстың азық-түлік на ры ғындағы 
жағдай тұрақты, қандай да бір өнімдерге 
сұраныстың, немесе әлеуметтік ма-
ңы зы бар тауарлардың жетіс пеушілігі 
байқалмайды. Азық-түлік тауар лары-
ның бағаларын тұрақтандыру және қам-
та ма сыз  ету бойынша қабылданған ша-
ралар жалғасын табады. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР 
БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ 

«Өнер – ұлттың 
жаны» десек, Сыр өңірі ұлт мәдениетінің 

ұлы көшін жасаған өлке. Қазақ елінің әдеби-мәдени 
кеңістігінде Сыр өнерінің ұлт мәдениетіне қосқан үлесі 

өлшеусіз. Дара дарындардың бүгінгі өкілдерінің басын біріктіріп, 
халқымыздың тәлімін шыңдап, абыройын шарықтатып келе 

жатқан облыстық филармония жайында қашан да 
ыстық ықыласпен айтуға болады.

Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы халық тұрмысына 
аса қажетті азық-түлік емес тауарлардың бағаларына күнделікті мо-
ниторинг жүргізілуде.

ӘСКЕР – 
ӨМІР МЕКТЕБІ


