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үлкен міндет жүктейді

Облыс әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлының 
Арал, Қазалы аудандарына жасаған жұмыс сапарының 
негізгі түйіні осыны меңзегендей. Арал қаласындағы № 
262 мектепте ұстаздар қауымымен  білім саласындағы 
тындырылған тірліктерді саралап, толғандырған сауал-
дарды талқылау мақсатында  облыс әкімінің орынбаса-
ры Рауан Кенжеханұлы, білім басқармасының басшысы 
Бақытжан Сайлыбаевтың қатысуымен өткен алқалы 
жиынды  аудан әкімі Абзал Мұхимов ашып, жүргізіп от-
ырды.
 2015-2016 оқу жылында Арал ауданында атқарылған 

жұмыстар жайлы баяндама жасаған   білім бөлімінің басшысы  
Бөрі Дабылов  Атанши ауылдық округіндегі құрылысы басталған 
білім ордасының ағымдағы жылы пайдалануға берілетінін, 
балалардың тасымалына аудандық бюджеттен қаралған 
қаржыға № 237 Сарбасат негізгі мектебіне, Қаратереңдегі № 
82 орта мектепке автокөлік алынғанын, Халықаралық Арал-
ды құтқару қорының демеушілігімен Жаңақұрылыс, Құланды 
ауылдық округтеріне жедел жәрдем автокөлігі берілгенін, «Ба-
лапан» бағдарламасы аясында аудандағы 3-5 жас аралығындағы 
бүлдіршіндердің 91,5 пайызы балабақшамен қамтылғанын ай-
тып өтті. Мұғалімдердің білім сапасын арттыру мақсатында 
пәндік олимпиада өткізу дәстүрге айналған. Өткен жылы ма-
тематика пәні бойынша ұйымдастырылған осындай сынақтан 
Ақберген Мыңғышпанов дара шықса, енді Іңкәр Әбішова та-
рих пәнінен жеңімпаз атанып жеңіл көлік иеленді. Мұндай игі 
қадам ұстаздар қауымының өз жұмысына деген құлшынысын 
арттыра түсері анық. Сондай-ақ Назарбев зияткерлік мектебінің 
деңгейлік, көшбасшылық бағдарламасы негізінде ұстаздар,  
мектеп директорларының өз тәжірибесін жетілдіруі, біліктілік 
арттыру курстарынан өтуі назарда тұр.

Жиында сөз алған білім басқармасының басшысы Бақытжан 
Сайлыбаев  ҰБТ-ның биылғы жаңалықтары, білім сапасының 
маңыздылығы жайында кеңінен әңгімеледі. Басқосуды 
қорытындылаған Рауан Кенжеханұлы ұстаздар алдында жаңа 
талап, міндеттер тұрғандығына тоқталды. Жиыннан соң 
облыс әкімінің орынбасары  бірқатар әлеуметтік нысан-
дарды аралап көрді.

ЯДРОЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 
ЖӨНІНДЕГІ САММИТ: 
ІЛГЕРІ БАСТАҒАН ЖОЛ
      

Қазақстан Президентінің осылай аталатын мақаласы 
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммит аясында АҚШ-тың The 
Hill атты күнделікті саяси газетінде жарияланды, деп хабар-
лайды Ақорданың баспасөз қызметі. 

   Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, іс-шара аясында өткен кезде-
сулер қауіпті ядролық материалдар айналымын бақылау мәселесіндегі 
ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтерді, ал АҚШ Президенті Барак 
Обаманың осы саммиттерді шақырудағы көшбасшылығы ядролық 
қауіпсіздікті нығайту ісіне нақты үлес қосты.

«Дегенмен, саммиттер сериясының қорытындысын шығара оты-
рып, халықаралық қоғамдастық ядролық қатер азаймағанын, керісінше 
ұлғайып бара жатқанын мойындауы тиіс. Трансұлттық террорлық 
ұйымдардың өсіп-жетілуі және өңірлік қақтығыстар ескеруге тиіс 
жаңа проблемаларды тудыруда», – делінген мақалада.

Нұрсұлтан Назарбаев Кеңес одағынан көлемі жөнінен әлемдегі 
төртінші ядролық арсеналға ие болып қалған Қазақстанның 
тәжірибесіне назар аударды.

«Жері ядролық қару сынау үшін полигон ретінде пайдаланылған, 
500 ядролық сынақтың нәтижесінде бір жарым миллионнан астам аза-
маты мен ауқымды территориясы радиацияға ұшыраған еліміздің та-
рихи тәжірибесі бізді қауіпсіздікті басқаша түсінуге алып келді», – деп 
атап өтті Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Қазақстан халқының қолдауы арқасында 
кеңестік Семей ядролық полигоны жабылғанын, содан кейін еліміз өз 
аумағындағы барлық ядролық қарудан бас тартқанын айтты.

Мемлекет басшысы еліміздің тәжірибесі ядролық қару мәселесін 
барынша кеңінен талқылау үшін жағдай жасауға мүмкіндік бергенін 
айтты. Қазақстанның бірегей тарихы Иранның АҚШ, Ресей, Қытай, 
Ұлыбритания, Франция және Германиямен ядролық проблема бойын-
ша келісім әзірлеу жөніндегі бастапқы келіссөздеріне септігін тигізді.

«Біріккен Ұлттар Ұйымы 29 тамызды, Семей полигоны жабылған 
күнді Ядролық сынақтарға қарсы күрестің халықаралық күні деп жа-
риялады. Қазақстандағы ядролық сынақтардың ауыр салдарлары және 
Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарттың (ЯСЖТШ) 
тезірек күшіне ену қажеттігі туралы біз бастамашылық еткен АТОМ 
жобасында халықаралық деңгейде айтылған, оның идеяларына 100-
ден астам елдің қарапайым тұрғындары қолдау көрсетті», – делінген 
мақалада.

Жапониямен бірге ЯСЖТШ жөніндегі шолу конференциясының 
тең төрағасы ретінде Қазақстан бұл мәселе бойынша ілгерілеушілікке 
қол жеткізу үшін жұмыс жүргізуге ниетті. Нұрсұлтан Назарбаев 
барлық мемлекеттерді, әсіресе ЯСЖТШ-ның күшіне енуіне ықпал 
ететін елдерді жауапкершілік танытып, тиісті қадамдар жасауға 
шақырды.

«Сынақтарға тыйым салу барлық мәселені өзінен өзі шешпейді. 
Бірақ келісімнің күшіне енуі біздің әлемдегі ядролық қаруды жою 
жөніндегі түпкілікті мақсат жолындағы тағы бір елеулі қадам болмақ», 
– деп түйіндеді Мемлекет басшысы.

«QAZAQ AIR» 
ЖАҢА БАҒЫТҚА 
ЖОЛ АШАДЫ
«Qazaq Air» әуе компаниясы сәуір айының 9-нан бастап, «Алма-

ты – Қызылорда» бағытында жаңа тұрақты рейсін ашады.
Оңтүстік астана Алматымен байланыстыратын жаңа рейс аптасы-

на екі мәрте, яғни сейсенбі және сенбі күндері қатынамақ. Әуе ком-
паниясы сонымен қатар, болашақта рейс санын ұлғайтуды жоспарлап 
отыр. Барлық ұшулар заманауи, ыңғайлы, әрі жолаушыларға жақсы 
қырынан танылған Bombardier Q400NextGen әуе кемесінде орындала-
тын болады.

Алматы және Қызылорда қалаларын жалғайтын ұшақтың билет 
құны  бір бағытқа қарай, барлық алымдарды есепке алғанда 12 497 
теңгеден басталады. Ал ұшу уақыты 1 сағат 45 минутты құрайды.

«Әуе компанияның жаңа бағдар бойынша тұрақты рейсінің ашы-
луы аймақтағы әуе тасымалының дамуына өз үлесін қосады деп 
үміттенеміз», - дейді «Qazaq Air» АҚ-ның коммерциялық директоры 
Адель Дәулетбек.

Бүгінгі таңда Qazaq Air әуе компаниясы Астана, Шымкент, 
Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Павлодар және Талдықорған бағытындағы 
рейстерді орындайды. Елімізге енді танылып келе жатқан «Qazaq Air» 
АҚ – өңірлік бағыттарда қызмет көрсететін жаңа әуекомпания. Оның 
100% акциясы «Самырұқ-Қазына» АҚ-ға тиесілі.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

Жыл басынан бері облыстық кәсіпкерлер палатасы, жергілікті 
атқарушы орган өкілдерімен бірге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, 
нәтижесінде ауылшаруашылық саласын нығайту мақсатында об-
лыста 16 кооператив құрылып, 11 кооперативті тіркеу шаралары 
атқарылған.

Бұл жөнінде Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының 
директоры Ғалымбек Жақсылықов, «Қазіргі кез жұмыла еңбек 

ететіндердің заманына айналуда. «Жалғыздың үні шықпас» дегендей, 
кәсіпкерлер үшін де мәселемен жалғыз айналысқаннан гөрі, бірлесе 
шешкен тиімді. Біздің өңір тұрғындарының басым бөлігі ауылдық 
елді мекендерде тұрады. Солардың ішінде 100 мыңнан астамы ауыл 
шаруашылығымен айналысады. Аталған ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерінің арасында 4 мыңы ғана салық органдары мен стати-
стика органдарында тіркелген. Осы ретте, шаруа қожалықтарының 

кооперативтерге бірігуі маңызды шара. Бұл ретте кәсіпкерлер палата-
сы жыл басынан бері аймақта жергілікті әкімдікпен бірге түсіндірме 
жұмыстарын жүргізуде, – деді.

 Айта кетсек, тіркелген 16 кооперативке 78 шаруа қожалықтары 
енді, ал тіркелу жұмыстары жүргізіліп жатқан 11 кооперативке 42 
шаруа қожалықтарын біріктіру жоспарланып отыр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВТЕР ӨҢІР ДАМУЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗЕДІ

Жақында Шиелі ауданы әкімі 
Қайратбек Сәрсенбаев жұмыс шы-
лардың еңбек құқықтары мен кепіл-
діктерін қамтамасыз ету мақсатында 8 
ірі кәсіпорын мекеме басшыларымен 
кездесті.  
Кездесу барысында аудан басшы-

сы өңірдегі жетістіктерге, меморандумның 
маңыздылығы мен жаңадан ашылып жатқан 
жұмыс орындарының бағыттарына тоқталып 
өтті.

– ҚР Еңбек кодексінде көрсетілген 
жұмыс беруші мен жұмысшылар арасындағы 
заңдылық талаптарды сақтай оты-
рып, тұрғындардың жұмыспен қамтылуы 
бағытында жұмыс алдағы жоспарда тұр. 
Аудандағы бұрынғы және жаңадан ашылғалы 
отырған мекемелерде жұмысшылардың 
айлықтары азайтылғанымен, қысқарту бол-
майды. Осы себептен 8 ірі мекеменің басшы-
ларын шақырып, осы меморандумды жасақтап 
отырмыз, – деді аудан басшысы. 

Жиын соңында бірқатар ірі мекеме бас-
шылары  жұмысшы қызметкерлердің еңбек 
құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету 
жөнінде кәсіподақ төрағаларымен бірлесе от-
ырып қол қойды.

 
Бифат ЕЛТАЕВА.

 Шиелі ауданы.

еңбек құқығы

ІРІ МЕКЕМЕЛЕРМЕН 
МЕМОРАНДУМ 
ЖАСАЛДЫ

Аймақтың әлеуетіне – әр, ел дамуына екпін берер сала жол 
құрылысы десек, артық айтқандық емес. Сыр өңірін көктей өтіп 
жатқан мега-жоба «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автодәлізімен 
қатар соңғы үш жылда жергілікті маңызы бар жолдар мен 
елді мекен көшелерін дамытуға ерекше мән берілді. Бұған 
халық та куә және оны санайғақ та дәлелдейді. Мәселен, был-
тыр шаһардағы күрделі жөндеуден өткен Торайғыров көшесі 
тұрғындарының қуанышын ұмытқан жоқпыз. Оның алдын-
да әл-Фараби көшесі де салынды. Сол сияқты игілікті істер 
көбейіп келеді. 

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомо-

биль жолдары басқармасының мәліметіне сүйенсек, облыс 
бойынша автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы – 2250,5 
шақырым. Оның ішінде 476,14 шақырымы облыстық маңызы 
бар жол болса, аудандық маңызы бар жол 1770,213 шақырымды 
құрайды. 

Ал соңғы үш жылда, яғни, 2013-2015 жылдары 742,4 
шақырым автокөлік жолдары мен көшелеріне құрылыс, 
қайта жаңғырту, күрделі және орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілген. Ол үшін 28,8 млрд теңге қаржы жұмсалған. 

Биылғы жылы облыстық, аудандық маңызы бар автомо-
биль жолдарын, елді мекен көшелерін салуға және жөндеуге 5,3 

млрд теңге қарастырылған. Оған 79,7 шақырым жол жөндеуден 
өтеді. Дәлірек айтсақ, Қызылорда қаласындағы Сырдария өзені 
арқылы өтетін көпір өткелі жобасын толық аяқтауға қажетті 
2,6 млрд теңге қаржы республикалық бюджеттен бөлініп, осы 
жылы пайдалануға беру жоспарланып отыр.

Бұдан бөлек, облыстық және аудандық маңызы бар авто-
мобиль жолдарын ағымдағы жөндеу, күтіп ұстау да назардан 
тыс қалмайды. Осы мақсатта, 2246 шақырым жолға 815,3 млн 
теңге бөлінді. Ал, мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту үшін жал-
пы 16 424,0 мың теңге қаралыпты. Бұл бағытта қазіргі уақытта 
тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

Қаражат тек автожолдардың құрылысы мен жөндеу 
жұмыстарына ғана емес, сонымен қатар көпірлер мен  
құбырларды күрделі жөндеуден өткізуге, жобалық-сметалық 
құжаттамалар әзірлеуге жолдарды паспорттауға және 
диагностикалауға да бағытталып отырады. 

Бүгінде елді мекендерді жалғайтын жаңа жолдар салынып, 
шетінен көпшілік игілігіне беріліп те жатыр. Қуантарлығы, бұл 
шаруаны жүзеге асыру үшін бөлініп жатқан қаржы көзі де жыл 
өткен сайын ұлғайып келеді.

Дәурен ОМАРОВ.

ЖЕТПІС ТОҒЫЗ ШАҚЫРЫМ ЖОЛ 
ЖӨНДЕУДЕН ӨТЕДІ

Кеше қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қалада са-
лынып жатқан бірқатар тұрғын үйлерді аралап, жол 
құрысымен танысып шықты. 
Соңғы уақытта облыс орталығында тұрғын үй құрылысы 

қарқын алып, жаңа нысандар бірінен соң бірі бой көтеруде. 
Мәселен, былтырдың өзінде 189 мың шаршы метрді құрайтын 
2684 пәтерлік 53 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілген. 
Ал биыл 3000-нан аса тұрғын қоныстойын тойлайды де-
ген жоспар бар. Осы мақсатта бүгінде 30 нысанның іргетасы 
қаланып, қызу жұмыс жүргізілуде. Солардың бірі “Сәулет” 
шағын ауданынан бой көтеріп жатқан қалашықта құрылыс 
қарқын алған. Мұнда «Өңірлік дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасы» аясында 50 пәтерлік 7 көпқабатты 
тұрғын үй салынуда. Сметалық құны 2 млрд 940 млн теңге 
болатын мұндағы жұмыс биыл ақпан айында басталған. 
“Қызылорда жоба құрылысы”  ЖШС негізгі нобайын сызса, 
“Астана Әсем Құрылыс” ЖШС оны іс жүзінде жүзеге асыру-
да. Серіктестіктің бас инженері Дүйсен Қорғановтың айтуын-
ша, бүгінде 1000-нан аса адам жұмыспен қамтылған.

– Нысан басындағы жұмысшылар негізінен 
қызылордалықтар. Құрылысқа қажетті материалдардың 
90 пайызын жергілікті жерден алып жатырмыз. Біздің 
компанияның құрылыс саласында 10 жылдан аса тәжірибесі 
бар. Осыған дейін де Арай, Астана шағын аудандарында үй 
құрылысымен айналыстық. 350 отбасына қуаныш сыйлай-
тын бұл баспаналар жоспар бойынша биыл қазан айында тап-
сырылады, – деді Дүйсен Қорғанов. Ал қала әкімі жұмысты 
мүмкіндігінше жеделдетіп, үйлердің кілтін маусым айында 
беру керектігін айтты. Мердігер мекеме жоспарды мерзімінен 
бұрын орындауға қауқарлы екендіктерін жеткізді. 

Одан әрі қала әкімі Бейбарыс Сұлтан көшесінен 
Ғ.Мұратбаевқа дейін салынатын жолдың жайы-
мен танысты. Сметалық құны 2 млрд теңгеден 
асатын жоба орын алатын кептелісті азайтып, 
қаламызды одан әрі ажарландыра түспек. Жол 
құрылысын “УАД” ЖШС қолға алған. Ол қазан 
айында аяқталып, вело және жаяу жүргінші 
жолы қатар салынады деп күтілуде. Енді баста-
лып жатқан дайындық жұмыстарын бақылаған 
шаһар басшысы бұл жолдың тиімділігі  мол 
екендігін жеткізді. Сонымен қатар мердігер 
мекемеге жұмысты жауапкершілікпен 
атқаруды тапсырған ол биыл жөндеуден өтетін 
көшелердің қатары артқандығын айтты. 

– Бүгінде жол инфрақұрылымын дамытуға 
ерекше мән беріліп,  қаражат бөліп жа-
тыр. Соңғы үш жылда бұл мақсатқа 15 млрд 
теңгеден аса қаражат бөлініп, 300 шақырымға 
жуық жол қайта жаңғырту, күрделі және орта-
ша жөндеуден өтті. Биылғы жылы да об-
лыс және қала бюджетінен 3 млрд теңгенің 
үстінде қаржы қаралып отыр. Соның негізінде 

60 шақырымнан аса жолды бүтіндеп алмақпыз. Оның 
қатарында  О.Сүлейменов көшесі бар. Екі айға созылатын 
мұндағы қайта жаңғырту жұмыстарына облыстық бюджет-
тен 219 млн теңгеден аса қаржы бөлінді. Мұндай жұмыстар 
жалпы ұзындығы 1,2 шақырым болатын Шымбай көшесінде 
де жүргізіледі. 82 млн теңгеден аса қаражат бөлініп отырған 
құрылыс екі айда аяқталмақ, – деді Нұрлыбек Нәлібаев. 

Қала әкімінің келесі аялдамасы – “СПМ-70” шағын ауда-
ны болды. Онда “Бәйтерек” АҚ арқылы 640 пәтерлік 12 үйдің 
құрылысы жүргізілуде. Былтыр мұндағы 370 пәтердің кілті 
табысталса, қалғаны биыл пайдалануға беріледі. 

Осылайша, бірқатар нысандарды аралап шыққан 
Нұрлыбек Нәлібаев былтыр үй кезегінде тұрғандардың 17 
пайызы баспаналы болса, биыл бұл көрсеткіш 20 пайызға 
жететіндігін айтты. 

Мөлдір ҚОЖАХМЕТОВА.

ҚАЛАДА ҚАРҚЫНДЫ 
ТІРЛІК БАР
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Мемлекет басшысының  тапсырмасын 
орындау үшін, 2004-2009 жылдар аралығын-
дағы кезеңде тұрғын үй қарыздарын/ипо-
текалық қарыздар алған ипотекалық қа рыз 
алушыларға көмек көрсетуге және бө-
лінген мемлекеттік қаражаттарды толық 
игеруге бағытталған Ипотекалық тұрғын үй 
қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта 
қаржыландыру бағдарламасын жандандыру 
мақсатында Ұлттық Банктің Басқармасы 
2016 жылғы 17 наурызда Бағдарламаға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізді.

Түзетулер мынадай мәселелерге қа-
тысты болды:

1) банктердің «Проблемалық кредиттер 
қоры» АҚ-тың (ПКҚ) салымын игеру кезеңі 
2016 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұзартылды;

2) Бағдарламаға қатысушылардың 
тізбесі кеңейтілді;

3) Бағдарлама шеңберінде халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтары (ХӘОТ) 
санатына қарызды алу кезінде және (немесе) 
оны қарызды төлеу кезінде сатып алған 
«мүгедек балалары бар немесе оларды 
бағып отырған отбасылар» санаты бойынша 
аталған мәртебеге ие, бұл ретте аталған 
мәртебесін 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша жоғалтқан қарыз алушылар 
жатқызылды;

4) мынадай:
- 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бой-

ынша кепіл берушінің және оның қарыз 
алушы болып табылмайтын жұбайының 

(зайыбының) тұрғын үйінің жалғыз болуы 
бойынша;  

- 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша кепілге салынған жылжымайтын 
мүлкінде екіден астам отбасының мүшелері 
(туыстары) тұратын (ресми тіркелген) қарыз 
алушыларға арналған тұрғын үйдің ауданы 
бойынша шектеу жойылды;

5) Бағдарламаға меншігінде:
- Бағдарламаның критерийлеріне сәйкес 

келетін баспанадан бөлек «жеке тұрғын үй 
құрылысы» нысаналы мақсаты бар қосымша 
жер телімі;

- қарыз алушы мен оның отбасы нақты 
тұратын, қарыз алушы мен оның жұбайының 
(зайыбының) жалғыз жылжымайтын мүл-
кі болып табылатын, тұрғын үйге жатпай-
тын үй-жай (мысалы, коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік, саяжайдағы үй және т.б.) 
бар қарыз алушылар енгізілді; 

6) банктердің қарызды қайта қаржы-
ландырудан бас тартуға қатысты Қарыз 
алушылардың шағымдарын қарау жөніндегі 
комиссияның ұсынымы бойынша банк 
қарызды қайта қаржыландырған жағдайда 
банктің ПКҚ салымын мақсатсыз пайда-
ланғаны үшін төленетін тұрақсыздық айы-
бының күші жойылды;

7) банктің қарызды қайта қаржыландыру 
туралы қабылдаған оң шешімі жөнінде қарыз 
алушыны хабардар ету міндеті белгіленді, 
сондай-ақ банктің қарыз алушымен қарызды 
қайта қаржыландыру туралы шартты жа-

сау мерзімі (банктің қарызды қайта қар жы-
ландыру туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап 15  жұмыс күнінен аспайды) көзделді. 
Бұл мерзім банкке қатысты емес себептер 
және т.б. бойынша шарт жасауға кедергі 
келтіретін жағдайларға қолданылмайды.  

Басқа өзгерістер туралы Ұлттық Банк-
тің сайтынан «Қаржылық қызметтерді  тұ-
тынушылардың құқықтарын қорғау» бө-
лімінен танысуға болады.

Банктерге 2016 жылғы 15 наурыздағы 
жағдай бойынша 19 833 өтінім берілді, 
олардың ішінде 12 956 өтінім бойынша 
қарызды қайта қаржыландыру туралы оң 
шешім қабылданды (79,8 млрд теңге).

Бағдарлама бойынша 
түсіндірмелер мен 

консультацияларды 
Қызылорда қаласы, Бекзатхан 

Асқар көшесі, 30 мекенжайы 
бойынша орна ласқан ҚР 

Ұлттық Банкінің Қызылорда 
филиалының Қоғамдық 

қабылдау бөлмесінде, Ұлт тық 
Банкінің сайтында «Кері байла

ныс» нысаны арқылы http://
www.nationalbank.kz, сондайақ 

мына теле фон бойынша: +7 
(7242) 27 70 20 алуға болады.

Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық 
қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Биылғы мектеп бітірушілердің үлгірімін  мемлекеттік аттестаттау 
кезеңіне де аз уақыт қалды. Білім алушыларды  қорытынды  мемлекеттік  
аттестаттау екі бағытта, яғни  еліміздегі  ЖОО-ға  түсемін деушілерге 
ҰБТ нысанында, ал қалған бітірушілерге  қорытынды  мемлекеттік бітіру 
емтиханы  нысанында жүргізіледі. ҰБТ нысанында бітірушілер конкурстық 
4 пәннен, математика, ана тілі, Қазақстан тарихы, бейіндік  және орыс тілінен 
(қазақ тілі) сынақ тапсырса, қорытынды мемлекеттік  емтихан нысанында 
бітірушілер мектеп базасында  орыс (қазақ) тілінен ауызша, ана тілі мен 
әдебиетінен  шығарма, математикадан жазбаша, Қазақстан тарихынан 
және оқушының таңдауы бойынша 1-2 пәннен ауызша емтихан тапсырады.  
Ағымдағы оқу жылының  10 наурызынан 25 сәуіріне дейін ҰБТ-ға қатысуға 
тілек білдіргендердің өтініштері қабылдануда. 29 ақпанда  ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің  білім саласындағы бақылау департаменті  өкілінің 
қатысуымен  ҰБТ-ны ұйымдастыру мен өткізудің  ерекшеліктері  жөнінде  
онлайн режимінде семинар өткізілді. Оған ұстаздар, бітіруші түлектермен 
бірге ата-аналар да қатыстырылды. ҰБТ барысында қолдануға тыйым 
салынған заттар табылған жағдайда оған мектеп директоры мен сынып 

жетекшісі тікелей  жауапты болатыны ескертілді. 
Биыл ЖОО студенттерінің контингентін қалыптастыру ережесіне 

төмендегіше өзгерістер  енгізілмекші. Мәселен, педагогикалық мамандық 
бойынша білім алатындарға  мамандыққа бейімділігі жөнінде  қосымша 
сынақ өткізіледі. Сонымен қатар мемлекеттік білім гранты конкурсы 
біткеннен кейін  ақылы  білім алуға  балы жетпей қалған талапкерлерге  
ҰБТ-ны ақылы негізде  қайта тапсыруға  мүмкіндік  берілуі әбден мүмкін.

Орта мектепті бітіріп, өмірге жолдама алатын түлектер арасында 
ұлттық сынаққа дайындық жұмыстары қызу  жүргізілуде. Олар ҰБТ өткізу 
пунктінде және мектеп базасында апта сайын сынама тест тапсырып, 
өз білімдерін саралап жатыр.  Ол сынама тест  қорытындысына ата-
аналармен  бірге  талдау  жүргізіліп, төмен болған жағдайда  дайындықты 
күшейту, жақсарту шаралары қарастырылады. Дайындыққа барлық 
түлектер қатыстырылып, қосымша  сағат жүктемелері  бөлінген. Жеке 
репетитор арқылы дайындалып жүргендер қатары да  баршылық. Көптеген 
балалар ата-аналарының қалауымен облыс орталығындағы ақылы оқу 
орталықтарынан қосымша білім алуда. 

14-24 наурыз аралығында барлық аудандар мен Қызылорда  қаласындағы 
11 сыныпқа  сабақ беретін математика, физика пәні мұғалімдері үшін “Өрлеу” 
біліктілігін  арттыру институтының 2 лекторы  ҰБТ-ға дайындық  бойынша  
семинар-тренинг сабақтар өткізіп, қорытындысында мұғалімдерден  тест 
алынды. Сондай-ақ Арал ауданындағы Қамбаш, Жаңақорған ауданындағы 
Талдысу қосымша білім беру  орталықтары мен Сырдария ауданындағы 
“Жалын” оқушылар тынығу лагерінің базасында  осы кезге дейін 1956 
оқушы ҰБТ-ға  дайындық курсынан өтті.  Сонымен қатар  аз қамтылған 
отбасынан шыққан мектеп бітірушілердің сынама тест  кітапшасын сатып 
алуына  жергілікті бюджет есебінен  қаржы қарастырылды. Облыстық 
білім басқармасының басшысы ақпан айының соңында барлық аудандарда 
іссапарда болып, ҰБТ-ға дайындықтың барысына терең талдау жасады. 
Кеңейтілген мәжілісте мектеп  бітірушілер, пән мұғалімдері, мектеп 
басшылары мен ҰБТ-ны өткізу пункті басшыларына нақты бағыт-бағдар 
берілді.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.  

БАСТЫ БІЛІМ 
СЫНАҒЫНДА 
ӨЗГЕРІС БАР

Түс ауа осындай жиын Қазалы ауда-
нындағы мәдениет орталығында өткізілді. 
Кездесуді ашып, жүргізген аудан әкімі 
Нажмадин Шамұратов атқарылған жұмыс-
тарды баяндау үшін алғашқы сөз кезегін 
білім бөлімінің басшысы Ақзира Қасымоваға 
берді. Біздің білгеніміз, Қазалыдағы білім 
саласында атқарылған оңды жұмыстар 
баршылық. Аудан көлемінде балалардың 
мектепке дейінгі тәрбиемен, мектепалды 
даярлықпен қамтылуы толық яғни 100 пайыз 
шешімін тапқан. Өткен жылдың соңында 
ашылған «Аида», «Мирас», «Дарын» жеке 
балабақшалары жекеменшік-мемлекеттік 
әріптестік негізінде қарқынды жұмыс 
жүр гізуде. Оған қоса Жанқожа батыр 
ауылындағы апаттық жағдайдағы №24 
«Жауқазын» балабақшасы жаңадан салынды. 
Қазіргі таңда сән-салтанаты келіскен әсем 
ғимарат баба ауылының ажарына шырай 
қосуда. Әрі балабақшаға қосымша екі топ 
қосылуы құлашын кеңге жайғызды. Сонымен 
қатар шалғайдағы Аранды, Сарыбұлақ ауыл-

ындағы мектептердің жанынан 
шағын орталықтар ашылуы 
жұртшы лықтың ризашылығына 
бөленді. 

Өзінің баяндамасында Ақ-
зира Бақтыбайқызы тек жетіс-

тіктерді тізбектеумен ғана шектелген жоқ, 
саладағы түйткілді түйіндерді де бүгіп 
қалмады. Аудандағы бес мектеп ғимараты 
апатты жағдайда деп танылған. Жаңа мек-
теп ғимараттарын салу үшін облыстық 
құрылыс басқармасы арқылы жоба-сметалық 
құжаттары әзірленген. Мемлекеттік сарап-
тамадан да өткізілген. Алайда 2013 жылы 
мемлекеттік сараптамадан өткізілген № 93, 
98, 259 мектептің жоба-сметалық құжатының 
мерзімі биылғы жылы аяқталады. Ал қалған 
екеуінің жоба-сметалық құжаты 2014 
жылы дайындалыпты. Ойланатын жайт. 
Шәкірттердің үш тілді меңгеруі замана 
талабы. Бұл тұрғыда аудан мектептеріндегі 
жетістіктер ауыз толтырып айтарлықтай.  
Алдағы уақытта мектеп-лицейлер мен 
гимназияларда әрбір сабақты үш тілде оқыту 
үшін тәжірибе ретінде енгізу жұмыстары 
жүргізілуде.  Сондай-ақ баяндамашының 
назарынан оқушылардың  жазғы демалысын 
тиімді ұйымдастыру да қалыс қалмады. 

 Облыстық білім басқармасының басшы-
сы Бақытжан Сайлыбаев ұстаз еңбегі сарапқа 
түсер сәт жақын қалғанын, білім сапасы 
қашанда күн тәртібінен түспейтіндігін, суи-
цидтің алдын алу, болдырмаудың маңыз-
дылығын, осы тұрғыдағы шараларды терең-
дете түсу қажеттілігін баса айтты.  

Аудандағы білім саласының жұмысын 
оң бағалаған облыс әкімінің орынбасары 
Рауан Кенжеханұлы бүгін мектеп бітірген 
түлектің араға жылдар салып маман атана-
тынын, сондықтан білім сапасы, мектеп 
мұға лімдерінің біліктілігі елеулі маңыз атқа-
ратынына назар аударды. Біліктілік курсынан 
өткен мұғалімдердің, мектеп басшыларының 
тәжірибесін кеңінен пайдалану нәтижеге 
жеткізерін, ағылшын тілін терең меңгеру 
өмірлік маңызы бар дағды саналатынын 
айтып өтті. Ең бастысы – балалардың өзіне-

өзі қол жұмсау фактілерін болдырмаудың 
барлық амалы жасалуы керек. Мектеп пси-
хологы әрбір оқушының  жан сырын сеніп 
ақтаратындай дәрежеге жетуі тиіс. Рауан 
Кенжеханұлы келесі кезекте «Шағала» 
балаларды сауықтыру орталы ғында, аудан-
дық аурухана мен әлеуметтік дүкенде болып, 
жұмысымен танысты. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал, Қазалы ауданы.

ЖАҢА ТАЛАП ҮДЕСІ
үлкен міндет жүктейді

Қызылорда облысы әкімі аппаратында  жеке тұлғаларды және  заңды тұлғалардың 
өкілдерін қабылдау кестесі 

Атыжөні, тегі Лауазымы Қабылдау күндері Қабылдау сағаты 
Көшербаев Қырымбек 

Елеуұлы 
Облыс  әкімі Әр айдың 4-ші дүйсенбісі Белгіленген уақытта 

(сағат 10-нан 17-ге дейін)
Ысқақов Қуанышбек 

Досмайылұлы 
Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және 3-ші 

сейсенбісі 
Белгіленген уақытта 

(сағат 10-нан 17-ге дейін)
Қожаниязов Серік 

Салауатұлы 
Облыс әкімінің  орынбасары, Қазақстан 

Республикасы  Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі  арнаулы өкілі  

Әр айдың 2-ші және 4-ші 
сейсенбісі 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Сүлейменов Серік 
Жүсіпұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және 3-ші 
сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Рауан Кенжеханұлы Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 2-ші және 4-ші 
бейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Әміреев Ғалым 
Махмутбайұлы 

Облыс әкімінің  орынбасары Әр айдың 1-ші және
 3-ші жұмасы

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Жайсанбаев Қанатбек 
Бақытұлы 

Облыс әкімінің  аппарат  басшысы Әр айдың 2-ші және
 4-ші жұмасы 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Ысқақов Руслан 
Сұлтанұлы 

Облыс әкімінің  аппарат  басшысының 
орынбасары 

Әр айдың 2-ші және  4-ші 
сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Абдуалиев Айдар 
Сейсенбекұлы 

Облыс әкімінің  аппарат  басшысының 
орынбасары 

Әр айдың 1-ші және  3-ші 
дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 17-ге дейін)

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазу Қызылорда облысы әкімдігінің  ғимаратында мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: 
Қызылорда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 1- қабат, №139 бөлме.  Анықтама телефоны: 60-55-39; 40-11-91.

Қызылорда облысы әкімінің аппараты. 

ҚҰҚЫҚ

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында ел алдында 
тұрған межелерді айқындап, 
нақты міндеттер жүктеді, 
дамуға, ілгерілеуге жол 
ашатын 100 қадамды белгілеп 
берді. Идеологиядан заң 
жүйесіне дейінгі қоғамдағы 
барлық саланы қамтыған Ұлт 
жоспарында әрқайсысына 
жеке-жеке тоқталып, әрбірінің 
бүгінгі деңгейіне баға беріп, 
әрі қарай қай бағытта даму 
керектігін айқындады. 

Құқық қорғау саласы, оның ішінде ішкі 
істер органдары да Елбасының назарынан 
тыс қалмады. Полицияның қоғамның се-
німін арттыратындай жұмыс жасауы 
үшін қазіргі таңда өзекті болып тұрған 
мә селелерді көтеріп, нақты міндеттер 
бел гіледі. «Ұлт жоспары – 100 нақты 
қадам» бағдарламасында айтылған келелі 
мәселенің бірі – жергілікті атқарушы 
органдарға және жергілікті қоғамдастыққа 
есеп беретін Жергілікті полиция қызметін 
құру тапсырмасы болатын. Елбасының 
тапсырмасына сәйкес, 2015 жылдың 2 
қарашасында «ҚР кейбір заңнамалық 
актілеріне жергілікті полиция қызметі мә-
селелері бойынша өзгертулер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Заңы қабылданып, 
осы жылдың басынан бастап Жергілікті 
полиция қызметі өз жұмысын бастады. 

Жылдың алғашқы екі айында жергілікті 
полиция қызметінің қызметкерлерімен 
қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын 
алу мен жолын кесуде біршама жұмыстар 
атқарылды. 

Атап айтсақ, бұрын сотты болғандар-
мен жасалатын қылмыстарды алдын алу 
мақсатында жыл басынан бері түзеу меке-
мелерінен босатылған 13 бұрын сотты 
болғандар жұмыспен қамтылса, 3 адам 
жазасының өтелмеген мерзімін қайта өтеу 
үшін түзеу мекемелеріне қайтарылды. 
Нәтижесінде, ішкі істер органдарында 
есепте тұрған сотты болғандармен қайта 
қылмыс жасау дерегі – 42,1 пайызға тө-
мендеді. Сонымен бірге, облыста мас 

күйінде жасалатын қылмыстарға жол бер-
меу үшін маскүнемдікпен есепте тұрған 
48 адам (былтыр-34) еріксіз емдеу меке-
месіне жатқызылып, қоғамдық орын мен 
көшелерде мас күйінде жүрген 1562 адамға 
әкімшілік шара көрілді.  

Ағымдағы жылдың 2 айында учас-
келік полиция инспекторлары отбасы-
тұрмыстық қатынаста орын алған 617 
арыз-шағымды қарап, тиісті шешімдер 
қабылданды. 

Елбасының 2012 жылдың 14 желтоқ-
сандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты»  Қазақстан халқына Жолдау-
ында «Мемлекет тәртіпсіздікке мүлдем 
төзбеушілік принципін ұстануға тиіс, 

дамыған қо ғам барлық жерде тәртіп пен 
реттілік орна тудан, жайлы подъезден, 
жинақы аула дан, таза көшеден және 
жарқын жүзді  адамдардан  басталады», 
– деп  көрсетілген. Осыған байланысты, 
жер гілікті полиция қызметінің жүйелі 
жұ мыстарының нә тиже сінде «Мүлдем 
төзбеушілік» қағида тын қалыптастыруға 
байланысты үстіміз дегі жылдың 2 айын-
да анықталған құқық бұзушылықтар саны 
өткен жылдың осы кезеңімен салыс-
тырғанда 4 505-тен 5 822-ге  дейін  жоға-
рылады.

Анықталған 5822 құқық бұзушылықтар 
бойынша тиісті әкімшілік шара көрілді. 
Оның ішінде, 2369  азаматқа ескерту жа-
салса, 23 азамат әкімшілік  қамауға  алын-
ды,  640 тұрғынға әкімшілік істер шара 
қолдану үшін соттың қарауына жолданса, 
ал қалған 2790 азаматқа жалпы сомасы 22 
млн  801 мың теңге айыппұл салынды. 

Кәмелетке толмағандармен жасала-
тын қылмыстардың алдын алу мақсатын-
да облыс көлемінде «Балалар түнгі қала-
да», әр аптаның жұма күндері «Про-
филактика күні», сенбі күндері «Түнгі 
қала» жедел профилактикалық іс-шара-
лары ұйымдастырылып, нәтижесі  респуб-
ликалық  және  жергілікті  бұқаралық ақ-
парат құралдары арқылы тұрғындарға  
кеңінен  насихатталуда. Бүгінгі күнге дейін 
атқарылған жұмыстардың нәтижесінде, 
заңды өкілдерінің қадағалауынсыз көше 
кезіп жүрген 718 жасөспірім (былтыр – 
445) ұс талып, олардың заңды өкілдеріне 

әкімшілік шаралар көрілді. Жалпы, атқа-
рылған жұмыстар нәтижесінде жасөс пірім-
дермен жасалатын қылмыстар көрсеткіші 
төмендеп отыр.

Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтама-
сыз етуде жергілікті полиция қызмет-
керлері барлығы 22560 құқық бұзушы-
лық ты анықтады. Тарқатып айтсақ, 4691 
жүргізуші көлік басқару кезінде ұялы 
телефон пайдаланған, белгіленген жылдам-
дықты шектен тыс арттырғандар саны 
– 2467, қауіпсіздік белдігін тақпағандар 
– 6563, қозғалыстың қарсы бағытына  
шығудың 44 дерегі тіркелді, ішімдік ішіп, 
рөлге отырғандар – 197, ал 1642 жаяу 
жүргінші жол қозғалысы ережесін бұзуға 
жол берді.

Ал, жергілікті полиция қызметінің та-
биғатты қорғау полициясы саласы құры-
лымдарымен атқарылған жедел-профи лак-
тикалық жұмыстардың бары сында табиғат 
қорғау заңнамаларын бұзушы лықтың 
148 дерегі тіркеліп, былтырғы жылмен 
салыстырғанда 5 пайызға жоғарылады. 
Аң аулау қағидаларын бұзудың 70 дерегі 
анықталды. Табиғатты қорғау заңна ма-
ларын бұзушылыққа қатысты барлығы 34 
қылмыстық іс қозғалды.  

Сөзімді түйіндей келе, Мемлекет бас-
шысы Н.Ә.Назарбаевтың ұсынған 100 
нақты қадамы – дамуға, ілгерілеуге, құ-
қықтық тұрғыдан жаңғыруға әкелетін сәтті 
ойластырылған бағдарлама екенін ерек-
ше атап өткім келеді. Сондықтан атал ған 
бағдарламаны басшылыққа ала оты рып 
қана біз әр қадамымызды нық жасары-
мызға сенім білдіремін. 

Қалижан ҚОБЛАНДИН,
Қызылорда ОІІД Жергілікті 

полиция қызметінің бастығы, 
полиция подполковнигі.

ЖЕРГІЛІКТІ ПОЛИЦИЯ 
– ХАЛЫҚТЫҚ ПОЛИЦИЯ

Қызылорда облыстық мәслихаты лауазым иелерінің азаматтарды 
қабылдау кестесі

Азаматтарды 
қабылдауды жүргізетін 

лауазымды 
адамның тегі, 

аты жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын 

адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов Наурызбай 
Сейтқалиқұлы 

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
хатшысы

сейсенбі
сағат 

15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605401

Қосмамбет 
Мэлс Назарұлы

«Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
аппараты» ММ 

басшысы

бейсенбі 
сағат

15.00-17.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605399

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәслихаты «Сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» заңдары талаптарының 
бұзы луына жол бермеу мақсатында Қызыл-
орда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі № 1 
ғимаратында «Қызылорда облыстық мәсли-
хатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
«Азаматтардың өтінішін қабылдау жәшігі» 
орналасқандығын және 605401 нөмірлі «сенім» 
телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Электронды мекенжай: 
kyz_oblmaslikhat@mail.ru 

Құрметті оқырмандар!
«Қазпочта» АҚ барлық почта 

байланысы бөлімшелерінде осы жылдың 
сәуір айының 4 жұлдызынан бастап 2016 
жылдың 2-жартыжылдығына мерзімді 
баспасөз басылымдарына жазылу науқаны 
басталғанын хабарлайды. Мұның ішінде 
«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты барлық 
басылымдарға: облыстық «Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», «Ақмешіт 
жастары», қалалық «Ақмешіт апталығы» 
және Арал аудандық «Толқын», Қазалы 
аудандық «Қазалы», Қармақшы аудандық 
«Қармақшы таңы», Жалағаш аудандық 
«Жалағаш жаршысы», Сырдария аудандық 
«Тіршілік тынысы», Жаңақорған аудандық 
«Жаңақорған тынысы» және Шиелі 
аудандық «Өскен өңір» газеттеріне жазылу 
жүргізілуде.

          Серіктестікке қарасты басылымдарға 
«Қазпочта» АҚ филиалдарының кез келген 
почта байланысы бөлімшелерінен және 
«Сыр медиа» ЖШС мен оған қарасты 7 
аудандық газет редакцияларынан тікелей 
жазылуға болады. 

«Қазпочта» АҚ бойынша байланыс 
телефондары: 23-54-51, 23-54-91, «Сыр 
медиа» ЖШС бойынша байланыс 
телефоны: 40-05-81.

Облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен үштілділікті насихаттау 
және қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік 
меңгерген мемлекеттік қызметшілерді 
анықтап, қолдау мақсатында «Тіл 
шебері – 2016» облыстық байқауы өтті. 
Сайысқа 21 және 29 жас аралығындағы 
Қызылорда қаласы мен Қазалы, Сырдария, 
Жаңақорған аудандарында өткен іріктеу 
сайыстарының жеңімпаздары қатысты. 
Шара барысында үміткерлерді облыстық 
ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Гүлмира Нұрбаева құттықтап, 
сәттілік тіледі.

Қатысушылар байқаудың «Мәдениет-
таным» деп аталатын бөлімінде қазақ 
халқының салт дәстүрі, ділі мен тілі 
жөніндегі сұрақтарға қазақ тілінде жауап 
берсе, «Ұлттаным» бөлімінде еліміздің 
тарихы мен ұлы тұлғалары жөніндегі 
сұрақтарға орыс, ағылшын тілдерінде 
жауап берді.  Сондай-ақ, «Өнертаным» 
атты келесі бөлімде үш тілде берілген 
жаңылтпашты 3 рет қайталаудан сынға 
түсті.

Талапкерлер біліміне Қорқыт Ата 
атын дағы ҚМУ-дың профессоры, 
филология ғылымдарының докторы 

Ж.Сәдуақасұлы төрағалық еткен қазылар 
алқасы баға берді. Байқау сарапшылары 
үміткерлердің өнерін бағалау кезінде 
олардың тіл меңгеру деңгейіне, жауап-
тың орамдылығы мен сапасына, мазмұн-
дылығы мен ерекшелігіне, үш тілде орфо-
эпиялық тұрғыдан таза сөйлеуіне, сах-
налық мәдениетіне аса мән берді.

Қорытындысында облыстық жер 
қаты настары басқармасының бас мама-
ны Ә.Амангелдиев І орынды жеңіп ал-
са, облыстық мемлекеттік сәулет-құ-
ры лыс бақылауы басқармасы бас мама-
нының міндетін атқарушы Ә.Мәди 
ІІ орынды иеленді. Сондай-ақ, келесі 
орын ды облыстық төтенше жағдай лар 
департаментінің аға инженері Т.Ерке-
баев қанағат тұтты. Сондай-ақ, бір қатар 
қатысушылар ынталандыру сыйлық -
тарымен марапатталды. Байқау жеңім-
паз  дарына дипломдар мен  естелік сый-
лықтар табысталды. Байқау жеңім пазы 
алдағы уақытта облыстық ішкі саясат 
басқармасының жолдамасымен респуб-
ликалық байқауға қатысады.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ҮШТІЛДІЛІК – ЗАМАН ТАЛАБЫ ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
– ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТ
«Нұр Отан» партиясы 

Қызылорда облыстық филиалы 
жанындағы «Жас Отан» Жастар 
қанаты аймағымызда «Кедергісіз 
келешек» жобасын табыс ты жүзеге 
асырып келеді. Жоба аясын да 
жасотандықтар Арайлым және 
Бағжан есімді бүлдіршіндер үшін 
қайы рым дылық концерт ұйымдас
тырды. 

Арайлым Азаматқызы сал ауруымен 
ауырса, Бағжан Теңелбаеваның туа 
бітті жүрегінде ақауы бар. Жаны 
жабырқаулы екі отбасының сәбиле-
ріне сәл де болса көмек көрсетуге 
бағыт талған «Жүректен – жүрекке» 
атты қайырымдылық концертте облыс-
тық филармония әншілері Үміт Медеу-
ова, Бекзат Молдабергенов пен «Дидар» 
фольклорлық-этнографиялық ансам-
блінің бишілері өнер көрсетті. 

Концерт билетінен түскен 140 мың 
теңге қаражат осы екі сәбидің ата-
аналарына табысталды.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.
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Газбен жылыту пештерi «МИМАКС» фирмасынан, металдың 
қалыңдығы 3 мм, Ресейде өндiрiлген. 

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесi, 84 А, 
тел.: 8 7242 40 00 79, 40 00 78, 26 39 30, эл.адрес: tatyana_yulia@mail.
ru, сайт td-progress.kz

Бiздiң дилерiмiз: Шиелi ауданы, «Нурбер Строй» сауда үйi, 
телефон: 8 708 370 48 45, Жаңақорған ауданы, «БЕРЕКЕ» сауда 
үйi, телефон: 8 701 209 70 30, Қазалы ауданы, Счастнов көшесi, 10, 
телефон: 8 775 658 99 99.

ГАЗ ПЕШТЕРI

Ол маған да мән берген жоқ. Үн-түнсіз 
тапжылмаған күйінен айныр емес.

– Ассалаумағалейкум! – деп сәлем беріп 
едім, оған да елең етпеді.

Ақаңа не болған деймін таңданғандай 
болып. “Көзімнің көруі нашарлап барады” деп 
айтатын. Енді оған құлағы қосылған ба?..

Азын-аулақ аңырап тұрдым да құлағына 
ауызымды тосып, аты-жөнімді айтып айқайлап 
едім, ол елең етіп еңіресін келіп. Содан солығын 
баса алмай, жас баладай өксіді дейсің. Менің де 
көңілім бұзылып, жұбатып жатырмын...

Өткен ғасырдың алпысыншы жылда-
рының ортасына қарай облыс орталы-
ғындағы пединституттың соңғы курста-
рында оқып жүрдім. Институттың тіл-әдебиет 
факультетінің студентімін, өлең жазатыным 
бар және олардың жария ланғанын жақсы 
көремін. Айналып кел генде соғатын жерім 
облыстық “Ленин жолы” газетінің редакциясы. 
Ондағы бас сұғып баратын кісілерім Қомшабай 
Сүйе нішев пен Рысты Бекбергенова. Олар 
өлең дерімді алып қалады, асығыстау болмаса, 
оқып шығып, пікірлерін білдіреді, жара ғанын 
жариялайды.

Редакцияның қызметкерлерінің дені 
көпті көрген, аты-жөні газет оқырман дарына 
жақсы таныс байырғы журналистер болатын. 
Араларында Дархан Сапаров, Құрманғали 
Бәкіров, Зұлхарнай Сахиев сынды орта буын 
қаламгерлер бар еді. Бір жолы ақсары, тіп-тік, 
әдеміше келген жігіт көзіме оттай басылды. 
Бұл Ақберген Ержанов еді. Әрине, ол кезде 
танысып, білісе алғаным жоқ.

Журналист Ақберген Ержановпен таныс-
тығым беріде басталды. Инсти тутты бітірген 
соң Сырдария аудандық “Сыр дария” газетінде 
қызмет істей бастаған кезім. Аудан орталығы 
Тереңөзек, онда да екі ауданның бір кезі. 
Редакторымыз Болатбек Аманбаев мені 
“Шіркейлі” сов хозына жіберді. Ақбергенмен 
осында кез дестім. Қасында облыстық орыс 
газетінің тілшісі бар (өкініштісі ол кісінің аты-
жөні есте қалмапты). Аталған шаруашылық 
еңбеккерлері облысқа үндеу көтермекші 
екен. Облыстық екі газеттің екі журналисі 
соның сөзін дайындап, ол совхоздың жалпы 
жиналысында қабылданғаннан кейін об лыстық 
газеттерде жарияланбақшы көрі неді. Екеуіне 
аудандық газеттен мен де келіп қосылдым.

Мені қайран қалдырған Ақаңның орысшаға 
сауатты екендігі болды. Екі жур налист екеулеп 
отырып, үндеуді алдымен орыс тілінде 
дайындады. Содан соң Ақаң мені қатыстырмай-
ақ, өзі қазақшалады.

– Әскербек, қатесі болса сен де қарай отыр, 
– деп қояды сыпайылық сақтап.

Осы кездесуде аса сабырлы, аса байсалды, 
қабілетті, қасиетті азаматпен танысқаныма 
ризашылық сезімде едім.

Ақаңмен екінші рет жолымыз беріректе 
түйісті. Бұл кезде мен облыстық радиода 
жұмыс істеп жүргенмін. Бір жолы МИС-
те жас механизаторлардың слеті өтті. Онда 
облыстың әр шаруашылығынан келген жас 
механизаторлар жер жырту, тырмалау, дән себу 
секілді жұмыстарға бейімділіктерін сарапқа 
салды. Олардың жұмысына қазылар баға берді, 
оның құрамында Ақаң да бар еді.

Айрықша айтайын дегенім, бұл кез 
журналист Ақберген Ержановтың дүркіреп 
тұрған тұсы еді. Ол өзінің фельетон жазуға 
бейім екенін айрықша аңғартқан. Оның 
фельетондарын іздеп жүріп, сүйсіне оқи тынбыз. 
Ақаңның бұл жанрда жарқ етіп көрінуіне 
жағдай жасаған, жөн сілтеп, бағыт берген де 
сол тұстағы облыстық газеттің редакторы 
Ұзақ Бағаев деседі. Ақаңның “Бұқаларды 
бездіріп, сиырларды кездіріп” атты фельетоны 
кезінде облыстық газет оқырмандарын дүр 
сілкіндірген.

Неге екені белгісіз, журналист Ақбер ген 
Ержанов кейін фельетон жазуды қойып кетті. 
Әрине, өкінішті.

Өткен ғасырдың жетпісінші жылда рының 
бас кезінде мен облыстық “Ленин жолы” 
газетіне қызметке тұрдым. Алды мен жауапты 
хатшының орынбасары бол дым, кейін бөлімге 
ауыстым. Біздер – Ақберген Ержанов, Айжарық 
Сәдібеков, Жақсылық Түменбаев, Нұрпейіс 
Байға раев, Әділхан Бәйменов секілді әдеби 
қызметкерлер жарыса жүріп жұмыс істейтінбіз. 
Қол бос кездегі өрісіміз де бір болатын. 
Жалындап тұрған, кемеліне келе жатқан кезіміз 
ғой, бірге қыдырамыз, ара-арасында отбасы 
болып араласамыз. Қайтып оралмайтын қайран 
күндер еді ғой ол. Бөлім меңгерушілерінен 
біздерге Дархан Сапаров қосылып қалады. Тағы 
бір араласатын кісі Мырқы Исаев болатын.

Редакция қызметкерлері жұмыс ара сында 
қолдары босағандай болған кездер де шахмат 
ойнайтын. Сондайда әдеби қызметкерлерден 
Ақберген Ержанов Мә кеңді шахмат тақтасына 
шақырады. Ол кісі тарапынан қарсылық 
болмайды. Ерегісіп, егесіп қалғандай шақта 
қайтпайтын, қарсы ұмтылатын Мәкең мұндайда 
ақкөңіл, нанғыш, сенгіш. Оның сол мінезін 
білетін Ақаң ұтылып бара жатқан жағдайда 
әдіс-айлаға басады. Жүрер алдында бір фигу-
раны шиырып жоғары атады. Мәкең соған 
қарап тұрғанда Ақаң тақтадағы фигураның 
орнын ауыстырып үлгіреді. Онысымен қоймай 
«жүр-жүр» деп Мәкеңді асықтырады. Қоры-

тындысында жеңейін деп тұрған Мәкең жеңіліп 
тынады. Оған өзі де аң-таң болып: – Қалай 
болып кетті, ұтыс менікі сияқты еді ғой, – деп 
тұрғаны.

Газеттің әдеби қызметкерлері әрқайсысы 
әр бөлімге бекітіліп берілген. Ең үлкен 
бөлім – ауыл шаруашылығы, мұнда екі әдеби 
қызметкер болатын. Бөлім меңгерушісі 
Құрманғали Ажаров бөлімнің ішкі 
жұмыстарын тікелей өз мойнына алған. Ол 
кезде газеттің бірінші және үшінші беттері 
ауыл шаруашылығына арналатын. Әрине, ара-
арасында басқа бөлімдердің материалдары 
да араласатын. Редакцияға обкомнан және 
ауыл шаруа шылығына қатысты мекемелерден 
мате риалдар орыс тілінде келеді. Құрекең со-
ларды машинкаға диктовка жасап отыр ғаны. 
Ол кісінің диктовкасынан мін таба алмайсыз, 
ойланып-толғанып қолмен жазылғаннан 
бетер. Басқа бөлімдерде аудармамен негізінен 
әдеби қызметкерлер айналысатын. Осы ауыл 
шаруашылығы бөлімінің әдеби қызметкері 
Ахметжан Нұрекеев бөлімге түскен хаттармен 
жұмыс істейді, жарамдысын қорытып, бөлім 
меңгерушісіне өткізеді, жарамайтындарының 
авторларына жауап хат жазады.

Бұл бөлімнің ат үстінде жүретін адамы – 
Ақберген Ержанов. Ол үнемі іс сапарда жүреді. 
Редактордан, не оның орынбасарларынан 
тапсырма алады да аттанып кетеді. Содан екі-
үш күн жүріп оралған соң, бірер күн отыра 
қалып жазып, өткізеді де келесі іс сапарға 
сайланады.  Соған әбден бойы үйренген. Облыс 
аумағында журналист Ақберген Ержанов 
болмаған шаруашылық пен елді мекен кемде-
кем шығар.

Іздегенге сұраған дегендей, редакцияның 
енді бір іс сапарға көбірек шығатын адамы 
– фототілші Арзымбек Мәдединов болатын. 
Бұл екеуі көбіне сапарлас болады. Ақберген 
асықпайтын, маңғаздың өзі, ал Арзымбек 
оның аржағында. Екеуінің басы қосылған соң 
не болады дейсіз ғой. Асылында, Арзекең 
табиғатынан талантты адам. Ол домбыраның 
құлағында ойнайды, ән айтатын әп-әдемі 
даусы да бар, өзі шығарған бірнеше күйлер 
мен әндердің авторы. Мінезі де соған сай, 
алыпқашпа, бостекі әңгіме, сөзбен шаруасы 
жоқ, тартқан домбырасын, салған әнін ғана 
біледі десе де болғандай. Домбырадан басқа 
да бірнеше аспапта емін-еркін ойнай беретін. 
Сонысына сүйсінген Ұзақ Бағаев кезінде: 
“Арзымбек деген сегіз қырлы, бір сырлы 
бесаспаптың өзі ғой, ол оқтаудан  бастап 
пианиноға дейін ойнайды, ауылдың алты 
ауызынан бастап операның ариясына дейін 
айтады, лимонадтан бастап ақ араққа дейін 
алады” деп әзілдесе керек.

Облыстық газеттің осы екі тілшісі іс 
сапардан шаршаңқыраса да көңілді оралатын. 
Оның мән-жайын Ақаң айтып та отыратын.

– Арзекеңнің бір өзі – бір театр ғой,– 
дейтін. – Іс сапарда жүргенде көбіне малшының 
ба, егіншінің бе, немесе механизатордың ба 
үйіне қайрыламыз ғой. Солармен тілдесіп, 
жай-жағдайын, шаруа барысын бағдарлағымыз 
келеді. Сондай-сондайда Арзекең беделі 
биіктей түседі. Оны сырттай болса да білетіндер 
аман-саулық сұрасып, шаруа жайлы азын-аулақ 
сөйлескен соң-ақ, оған домбыра ұсынады. Өз 
үйінде болмаса, көрші-көлемге бала жүгіртеді.

Ондайда кейбір өнерпаздардай керги тін 
Арзекең ба, бірден іске кіріседі, тек домбырасы 
келіссе болды. Алдымен бір неше күй тартады, 
арасында ән аралатады. Содан біз отырған 
үйге ауыл азаматтары жиналып-ақ қалады. Кісі 
қарасы көбейген сайын Арзекең ашыла түседі. 
Ой дәурен-ай десейші!

Соңынан жиналғандармен әңгімелесіп, 
пікір алысамыз. Мен қойын дәптерімді алып, 
түртіп отырамын. Арзекең болса суретке 
түсіріп жатады…

Ақаңның айтқандарын тыңдай отырып, 
осы Арзекеңді алып, біздің де іссапарға шық-
қымыз келетін. Сол сыңайымды сезгендей 
менің бастығым, партия тұрмысы бөлімінің 
меңгерушісі Досекең – Досмағанбет Тасекеев 
бір күні:

– Үйдегі жұмыс не болып жатыр? – деді. 
Бұл өлең жазып жүрсің бе дегені.

– Досаға, жүрмей жатыр, – деймін мен.
Ол ойланып, темекісін үстін-үстін сорғыш-

тап отырды да:
– Мына төрт қабырғаға байланып 

отырғанда шабыт қайдан келуші еді, – дейді. – 
Командировка алып, бір жеті жайлауға барып 
қымыз ішіп жат. Мұндағы жұмысқа өзім еге 
боламын. Келген соң коммунист малшыны ма, 
әлде партия ұйымының хатшысы ма, әйтеуір 
оңтайына келген біреуін жазып берерсің, – 
дейді.

Осыны әріптес журналистерге айт сам 
сенбейді, күмән келтіргендей болады. Оларды 
да түсінуге болады. Затын да Досекең бетке 
айтатын қаталдау кісі, сондықтан да одан 
мұндағылар айылын жиып, аяғын тартып 
жүретін. Сол Досекең нің көркем әдебиетпен 
айналы сатын адамға деген ықыласы бөлек 
болатын, кеңшілік жасап, кешіріммен қарайтын. 
Мыналар соны сезбейді-ау шамасы…

Іссапар дегеннен шығады. Бір жолы 
редак торымыз Қалқабай Әбенов Ақберген 
Ержановты Шиеліге Ыбырай Жақаевты 

жазып келуге жұмсады. Бұл даңқты диқанның 
Социалистік Еңбек Ерінің екінші медалін алған 
және жасының торқалы тоқсанға толған тұсы 
еді. Атақты адамды жазуға қай-қайсысымыз 
да ынталы едік. Алайда редактор Ақаңды 
қолайлаған көрінеді.

Сонымен Шиеліден оралған Ақберген 
Ержановты ортаға алып отырмыз. Білгіміз 
келетіні – даңғайыр диқан не айтты, 
денсаулығы, хал-жағдайы қалай екен?

Ақаң әдетінше әңгімені асықпай ауанымен 
бастайды.

– Ол кісі әу бастан аз сөйлейтін адам ғой, 
– деп аз іркілді де: – Ыбекеңнің үйіне кешкі 
пойыздан түсіп, кештетіңкіреп бардым, – 
деді. – Ол есік алдындағы сәкіде таза ауамен 
тыныстап отыр екен. Сәлем беріп қолын алған 
соң ішке бастады. – «Кімсің, қайдан келдің?» – 
деп сұраған жоқ.

Қонақ бөлме қоңыр салқын, жанға жайлы 
екен, радио сампылдап сөйлеп тұр. Енді бір 
кезде жас әнші мұңды ән бастап, зарланды 
келіп. Ыбекең қабағын түйіңкірегендей болды, 
бірақ үн қатқан жоқ. Қарияның кейінгі кемпірі 
жасаңдау көрінді. Ол Ыбекеңнен сәл төменірек 
тізе бүгіп, мынау зарлы әнге ұйып-ақ отыр. 
Шалының райын баққан кісі ғой: – Ән мына 
балаға ұнап отыр, – деп қояды.

Ән аяқталған соң аздан кейін ол Ыбекеңе 
назар аударып: “Намаз оқы майсыз ба? – деді. 
Қария онысын ұнатқан жоқ, “ық” деп қалды. 
Мен күліп жібере жаздап, өзімді зорға ұстадым.

Осылайша алым-берім, азын-аулақ сөзбен 
шай ішіліп, тамақ желінді. Тамақтан соңғы 
екінші шай үстінде Ыбекең аты-жөнімді, 
қызметімді сұрастырды. Одан әрі үнсіз қалды. 
Үлкен кісінің аңысын аңдап, мен де үндегенім 
жоқ. Енді жатарға келгенде Ыбекең:

– Мына бала екеумізге төсекті бір бөлмеге 
сал, – деді кемпіріне. – Жай жүрген жоқ қой, 
шаруасы бар шығар.

Төсекке жатып жайланған соң Ыбекең 
ашылды. Өзінің өмір жолы жайлы қоз ғады. 
Қолыма қалам мен қағазды алып, соған түсіріп 
жатырмын. Ара-арасында сұрақ қоямын. 
Оныма да жалықпай жауап беруде.

Солайша шамамен бір жарым сағаттай 
уақыт өтті-ау деймін. Тыңдап отырғанда бір 
байқағаным, бұл кісінің өмір жолында анау 
айтты ауыр жағдай болмаған сияқты, болса 
да халықпен бірдей көрген, халықпен бірдей 
көнген. Ал өзінің абырой, атағы жер жүзіне 
жайылған, елдің, жұрттың үнемі құрметіне 
бөленген. Осыларды ойлай отырып:

– Көке, сіздің де арманыңыз бар ма? – 
дедім.

Ыбекең ауыр күрсініп барып:
– Арманым осыдан он жыл бұрын өлмедім, 

– деді. – Қарағым, менің қатарым қалмады, 
жалғызсырап жүрмін. “Тең-теңімен, тезек 
қабымен” деген, мен қазір сенімен сөйлесіп 
жатырмын, жетіскеннен дейсің бе? Ау, сен 
түгел сенің әкеңнің өзі маған бала ғой...

Ыбекең осыны айтты да үнсіз қалды. 
Армансыз адам болмайды екен-ау деп, қайран 
қалып мен жатырмын.

Аздан соң Ыбекең басын көтеріп:
– Балам, осы сөзімді газетке жазбай-ақ 

қоярсың, – деді...
Ақаңның даңғайыр диқан жайындағы 

әңгімесі осымен аяқталғандай да еді. Ел аралап, 
жер көріп үнемі жол үстінде жүретін оның 
айтары жеткілікті болатын. Соның осы жолы 
бір-екеуінің шетін шығарғандай болды.Соны 
біз де қанағат еттік.

Журналист Ақберген Ержановтың енді бір 
ерекшелігі, ол қырық жылға жуық бір бөлімде 
табан аудармай қызмет етіп, еңбек демалысына 
шыққан болатын. Ал біздер болсақ мынадай 
уақыт ішінде бірнеше мекеменің есігінен 
еніп, бірнеше рет орын ауыстырдық. Бірақ 
қайда жүрсек те, қайда болсақ та  Ақаң сияқты 
сабырлы адамдардан қол үзген емеспіз. Оның 
ендігі бір қасиеті, кісіден бір нәрсе сұрауға, 
жамағатқа жағдай айтып, жалпылдауға жоқ 
еді. Осындай мінез маған да тән. Бәлкім, 
бізді байланыстыратын осындай ұқсастықтар 
шығар...

Осы мақаланың бас жағында айт қандай, 
Ақаңмен көпқабатты үйдің алдын да кездескен 
соң көп ұзамай оның жан жары Мәскуда қайтыс 
болды. Оның алдында біраз бұрын бір баласы 
суға кетіп, күмәнділеу қаза тапқан болатын. 
Соның ақиқатын ашуға дәлелім де, дәрменім 
де жетпеді ғой деп қиналушы еді. Осының 
баршасы оңай дейсің бе, бойына дарыған 
дерттен көзі көрмей, құлағы естімей қалды. Бар 
тіршілігі балаларға қарап қалған ол барынша 
шыдап, төзіп бақты. Ақырында осыдан бір 
жарым жылдай бұрын өмірден озды.

Шүкіршілік ететініміз сол, Ақаңның өзі 
кеткенімен, артында ізін жалғастырар ұрпағы 
қалды. Осы жақында оның ұлы мен қызы 
арнайы іздеп келіп, әкесінің естелік кітабын 
баспаға дайындап жатқанын айтқан еді. 
Оларға талаптарыңа нұр жаусын дей отырып, 
осы естелік мақаланы жазған едік. Соны енді 
оқырман назарына ұсынған жайымыз бар.

Қорытындыда айтарымыз, топырағың 
торқа, иманың жолдас болсын ақ, адал азамат!..

Әскербек РАХЫМБЕКҰЛЫ.

Тағдыр туралы, әсіресе, ұлғайған кісінің тіршілік 
тынысы жайлы аса көп толғана бермеуші едік. Осыдан 
төрт-бес жыл бұрынғы бір оқиға ойымды алаңдата 
беретін болып жүр. Түсініктірек болу үшін алдымен соған 
тоқталайын. ...Жаймашуақ жаз айының бір күні кешкілік 
ұзыннан созылған көпқабатты үйдің алдынан өтіп 
бара жаттым. Кенеттен есік ауызындағы орындықта 
отырған кісі анадайдан назарымды өзіне аударды. Ол 
мүлдем қозғалыссыз, жанынан өтіп жатқан жандарға 
да, ауладағы шуылдап ойнап жүрген балаларға да мән 
бермейтін сыңайлы. Жай басып, жақын келіп қарасам, 
апыр-ау, мынау Ақаң – Ақберген ғой!..

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1, 
анықтама үшін телефондары: 8 (7242) 60-57-60, факс 8 (7242) 60-53-90, 
e.zhumabekov@korda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарына орналасуға жалпы конкурс жариялайды:

1. Қаржылық-экономикалық бөлімінің бас маманы («D-О-4» 
санаты, 1 бірлік, индекс № 03-3), (негізгі қызметкердің бала күтіміне 
байланысты демалысы кезеңіне, 02.09.2016 жылға дейін). Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 теңгеден 112430 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
1) бөлімнің атқарылған жұмыстары туралы есебін әзірлейді;
2) Бюджеттік өтінімдерді құру және ұсыну Ережесіне сәйкес 

бюджеттік өтінім даярлайды;
3) республикалық, облыстық бюджеттердің нақтылануына 

байланысты, «бюджеттік бағдарламалар» әзірлейді, өзгерістер мен 
толықтырулар енгізеді;

4) нысаналы трансферттер арқылы бюджеттен бөлінген қаржыларға 
Қызылорда қаласы мен аудан әкімдері және Басқарма басшысының 
арасында келісімдер дайындайды және өзгерістер мен толықтырулар 
енгізеді;

5) бөлімге келіп түскен кіріс құжаттарының уақытылы орындалуын 
қамтамасыз етеді;

6) аумақтық даму бағдарламасының орындалуы туралы  есебін 
дайындайды;

7) Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес мекемелерден және 
азаматтардан түскен хаттарды және сауалдарды қарап тиісті жауап әзірлейді;

8) табиғи монополиялар субъектілерінің қаржылық-шаруашылық іс-
әрекеттеріне мониторинг жүргізеді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар:    
1) Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе 

мемлекеттік және жергілікті басқару немесе есеп және аудит немесе қаржы) 
мамандығы бойынша жоғары білім;

2) Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті  құзыреттер:
1) Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, 

ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;

2) тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білу;

3) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Еңбек 

Кодексі», «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі», «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы», 
«Мемлекеттік құпиялар туралы» «Тұрғын үй қатынастары туралы»,«Энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»,«Электр энергетикасы 
туралы» заңдарын білу;

4) «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын, нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін білу;

5) осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы («D-
О-4» санаты, 1 бірлік, индекс № 06-3), (негізгі қызметкердің бала күтіміне 
байланысты демалысы кезеңіне, 01.08.2016 жылға дейін). Лауазымдық 
жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 83282 теңгеден 112430 теңгеге 
дейін  (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
1) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асырады және ұйымдастырады;
2) нысаналы трасферттер арқылы Республикалық бюджеттен 

бөлінген қаржыларға Министрліктер мен облыс әкімі арасында Келісім 
дайындайды өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

3) «Өңірлерді дамыту 2020 жылға дейінгі бағдарламасы» аясындағы 
жұмыстарды жүзеге асырады және  ұсыныстар енгізеді, мониторинг 
жасайды;

4) облыстың елді-мекендерін абаттандыру жұмыстары бойынша 
жобаларды іске асыруға ұсыныстар әзірлейді, мониторинг жұмыстарын 
жүргізу;

5) облыс бойынша аудандардың жылу беру маусымына дайындығы 
туралы және коммуналдық саланың жайына мониторинг жасайды;

6) Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына сәйкес мекемелерден және 
азаматтардан түскен хаттарды және сауалдарды қарап тиісті жауап әзірлейді;

7) бөлімге келіп түскен корреспонденциялар мен құжаттарды нақты 
мерзімде орындауды қамтамасыз етеді;

8) тоқсан сайын бөлімнің жұмыс жоспарына сәйкес атқарылған 
жұмыстары туралы есебін әзірлейді.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: 
1) Техникалық ғылымдар және технологиялар (құрылыс немесе 

жылу энергетикасы немесе электр энергетикасы немесе технологиялық 

машиналар және жабдықтар (сала бойынша)) мамандықтары бойынша 
жоғары  білім;

2) Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті  құзыреттер:
1) Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, 

ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;

2) тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасуға 
кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
анықталатын тестілеу бағдарламасына сәйкес Қазақстан Республикасының 
заңнамасын білу;

3) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Еңбек 
Кодексі», «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі», «Салық және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
кодекстерін, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы», 
«Мемлекеттік құпиялар туралы» «Тұрғын үй қатынастары туралы»,«Энергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»,«Электр энергетикасы 
туралы» заңдарын білу;

4) «Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын, нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін білу;

5) осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 

конкурс өткізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 2-қосымшаға сәйкес 
нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен осы 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).

Осы Қағидалардың 85-тармағының 3), 4), 7) және 8) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға рұқсат етіледі.

Бұл ретте, персоналды басқару қызмет (кадр қызметі) құжаттардың 
көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

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

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.

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

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 өткізу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, 
құрылыс 1, «Облыстық мекмелер үйі» ғимаратының 4 қабаты № 423 бөлме 
мекенжайында 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 хабарландырылады. 

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 кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету 
күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде «Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1, 
мекенжайында өтеді.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға үміткерлерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 
мен заңнамаларын білуге арналған тестілеу 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, 
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 және 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 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 үміткерлердың жеке қасиеттерін 
бағалауға арналған тестілеу 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 тапсырма), 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 
шыдамау – 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 Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының, Қазақстан Республикасы 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, осы Қағидалардың 30-тармағында 
көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын 
немесе көшірмелерін ұсынады. 

Қағидалардың 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, тұрғын жай жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
атауы және 

олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті 
берушіге 

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған 
құжаттардың 
толықтығын 

тексереді, 
ұсынылған 

құжаттардың 
толық еместігі 

фактісі 
анықталған 
жағдайда 
өтінішті 
қараудан 

бас тартуды 
дайындайды

өтінішті 
қараудан бас 
тартуға  қол 

қояды

өтінішті 
қараудан   

бас тартуды  
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) 
нәтижесі

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 

өкіліне тиісті 
құжаттардың 

қабылданғаны 
не құжаттарды 
қабылдаудан 

бас тарту 
туралы қолхат 

береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

 басшысына 
ұсынады

құжаттарды  
көрсетіліетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінішті 
қараудан 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

өтінішті 
қараудан 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне  

жолдайды

өтінішті 
қараудан 

бас тартуды 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде,

мемлекеттік 
қызмет көрсету 

мерзіміне 
кірмейді

30 минуттан 
аспайды

30 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні 
ішінде

30 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде
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«Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 қыркүйектегі 

№160 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

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

1. «Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысыәкімдігінің 2015 
жылғы 11 қыркүйектегі № 160 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5169 нөмірімен тіркелген, 
«Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 
17 қазанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Туристік операторлық 
қызметті (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Ғ.М. Әміреевке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
  әкімі                                                               Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы  «10» ақпандағы № 340 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015жылғы «11»қыркүйектегі№160 қаулысымен бекітілген

«Туристік операторлық қызметті (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: «Қызылорда 
облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

  Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

   2) www.e.gov.kz, www.elicense.kz«электрондық үкімет»веб-
порталы (бұдан әрі – портал)  арқылы жүзеге асырылады.  

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны:  электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз жүзінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі:туристік 
операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия, 
лицензияны қайта рәсімдеу, лицензияның телнұсқасы, не «Туризм 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі №495 бұйрығымен 
бекітілген «Туристік операторлық қызметті (туроператорлық 
қызмет) жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде №11578 болып тіркелген)(бұдан әрі - стандарт) 
10-тармағында көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны: 
электрондық түрде.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз тасығышта 
алу үшін өтініш білдірген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі электрондық форматта рәсімделіп, басып шығарылады, 
көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының мөрімен және 
қолымен расталады.

Мемлекеттiк көрсетілетін қызметті алу үшін портал арқылы 
жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан әрi - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат 
нысанында көрсетілетін қызметті алушыныңне оның өкілінің«жеке 
кабинетіне» жіберіледі.

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

Мемлекеттік корпорацияның өзара  іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не оның 
өкілініңМемлекеттік корпорацияға стандарттың 1 немесе 2, 4 немесе 
5-қосымшаларына  сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе  
портал арқылы электрондық құжат нысанындағыөтініш жолдауы.

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

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

лицензия алу үшін:
стандарттың 1 немесе 2-қосымшаларына сәйкес заңды және 

жеке тұлға үшін өтініш;
жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің өкілеттігін 

куаландыратын құжат (тұлғаны сәйкестендіру үшін);
 «электрондық үкімет» төлемдік шлюзі  арқылы төлеуді 

қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

сақтандыру полисінің көшірмесі;
стандарттың  3-қосымшасына  сәйкес туроператорлық қызмет-

ке қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сәйкестігін растайтын 
құжаттардың тізбесіне сәйкестік туралы мәліметтер нысаны;

лицензияны қайта рәсімдеу үшін:
стандарттың 4 немесе 5-қосымшаларына сәйкес заңды және 

жеке тұлға үшін өтініш;
лицензияны қайта рәсімдеу үшін «электрондық үкімет» 

төлемдік шлюзі  арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық 
алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде 
қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта рәсімдеу үшін 
негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың 
көшірмесі;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәр тіпте рәсімделген, бөлінген заңды тұлғаға лицензияны қайта 
рәсімдеуге  бөліну жүргізілген заңды тұлғаның келісімі туралы шешім 
(қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлінген нысанда);

сақтандыру полисінің көшірмесі;
стандарттың  3-қосымшасына  сәйкес туроператорлық қыз-

метке қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сәйкестігін растай-
тын құжаттардың тізбесіне сәйкестік туралы мәліметтер нысаны;

заңды тұлғалардың бөлінуі нәтижесінде туындаған біреуіне 
лицензияны қайта рәсімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы 
біліктілік талаптарына сәйкес қосымша құжаттар мен мәліметтерді 
ұсынады;

лицензияны  жоғалтқан, бүлдірген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы 
мә ліметтер алуға мүмкіндік болмаған жағдайда лицензияның 
телнұсқасын алу үшiн:

себебі көрсетілген еркін нысандағы өтiнiш;
«электрондық үкімет» төлемдік шлюзі  арқылы төлеу жағдай-

ларын қоспағанда,лицензияның телнұсқасын алу үшiн лицензиялық 
алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесiн ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне қабылданған 
құжаттардың тізбесі, өтінішті қабылдаған Мемлекеттік корпорация 
қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда),  өтінішті 
беру күні мен уақыты, сондай-ақ көрсетілетін мемлекеттік қызметтің 
нәтижесін беру күні көрсетілген құжаттардың қабылданғаны туралы 
немесе  көрсетілетін қызметті алушымен не оның өкілімен стан-
дарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
емес топтамасы ұсынылған жағдайда стандарттың 6-қосымшасына 
сәйкес құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он 
бес минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкері  
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

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

6)көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттардың толық еместігі 
фактісі анықталған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас 
тартуды(бұдан әрі – өтінішті қараудан бас тарту) дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс 
күні ішінде); 

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы өтінішті 

қараудан бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің  
кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің  кеңсе қызметкері өтінішті 
қараудан бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға 
жолдайды(бір жұмыс күні ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (он бес минуттан аспайды);

10) құжаттардың толық топтамасы  ұсынылған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысылицензияны дайын-
дайды немесе  ұсынылған құжаттар стандарттың 10-тармағымен 
көздел ген негіздерге сәйкес келген жағдайда,  мемлекеттік көрсеті-
летін қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап дайын-
дайды (бұдан әрі - дәлелді бас тарту) жәнелицензияны немесе дәлелді 
бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады:

(лицензияны беру  кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта рәсімдеу кезінде –екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  – бір жұмыс күні 

ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығару  немесе  бөліну 

нысанында қайта ұйымдасқан жағдайда лицензияны қайта рәсімдеу 
кезінде - он үш жұмыс күні ішінде);

11) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға 
немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

12)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
лицен зияны немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік 
корпорацияға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

13) Мемлекеттік корпорация қызметкері лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға  не 
оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) жәнеөзге  

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қыз-

меткері;
3) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
5) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8.Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле оты-

рып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсім-
дер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасында келтірілген. 

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде  көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары),  өзара іс-қимыл тәртібі реттілігінің толық 
сипаттамасы, сондай-ақ өзге де көрсетілетін қызметті берушілер 
және (немесе) Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің 
және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 5-қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тама лығында көрсетілген. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тамалығы «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналастырылады.

4.  Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тәртібі 
мен рәсімдері (іс-қимылдары) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда 
тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦК-мен 
куәландырылған стандарттың 1 немесе 2, 4 немесе 5-қосымшаларына 
сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанындағы өтініш 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына 
сәйкес құжаттарды жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы элект-
рондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін электрондық сұраныстың қабылданғаны туралы 
хабарлама жолдайды және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (жиырма минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді,  құжаттардың толық еместігі 
фактісі анықталған жағдайда, электрондық сұранысты қараудан 
бас тартуды дайындайды  және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы электрондық 
сұранысты қараудан бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электрондық 
сұранысты қараудан бас тартуды  тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның  өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды  
(он бес минуттан аспайды);

7) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжат-
тардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады:

(лицензияны беру  кезінде – он үш жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта рәсімдеу кезінде – екі жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру кезінде  – бір жұмыс күні 

ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну 

нысанында қайта ұйымдасқан жағдайда лицензияны қайта рәсімдеу 
кезінде – он үш жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы лицензияға 
немесе бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің  
орындаушысынажолдайды (отыз минуттанаспайды);

9) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (он 
бес минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық 
нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл 
диаграммасы осы регламенттің 4-қосымшасында келтірілген.

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияқ 

ызметкері
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) 
атауы және 

олардың 
сипаттамасы

өтінішті қараудан 
бас тартуды 

тіркейді

құжаттардың толық 
топтамасы ұсынылған 
жағдайда лицензияны 

немесе дәлелді бас 
тартуды дайындайды

лицензияға немесе 
дәлелді бас тартуға 

қол қояды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді

лицензияны 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 

негіз болатын 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім

 (іс-қимыл) 
нәтижесі

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

лицензияны 
немесе дәлелді 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

лицензияны беру  
кезінде – 

13 жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта 
рәсімдеу кезінде –

2 жұмыс күні ішінде;
лицензияның 

телнұсқасын беру 
кезінде – 1 жұмыс күні 

ішінде;
көрсетілетін қызметті 

алушы бөлініп 
шығу немесе бөліну 

нысанында қайта 
ұйымдасқан жағдайда 

лицензияны қайта 
рәсімдеу кезінде – 

13 жұмыс күні ішінде

30 минуттан аспайды 1 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

«Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

ЖАРҚЫН ЖҮЗІН САҒЫНДЫҚ 
Әттең қысқа өмір-ай десеңізші!.. 

Жаны жайсаң қимасымыз, ағайынның 
ақылшысы, отбасымыздың берекесі, 
балаларының аяулы анасы, асыл жар 
Шымбергенова Гүлбарам Едігеқызының 
өмірден озғанына да жыл болды. 

Анамыз Гүлбарам 1966 жылдың 
10 сәуірінде Арал ауданында дүниеге 
келген. Бүгінде ортамызда болғанында 
елу жасқа келер еді. Өмірдің мәңгі 
еместігін білсек те, жаныңа жақын 
адамның қасыңда жоқ екеніне 

мойынсыну қандай қиын десеңші. Жүрегімізге жазылмас жара 
салып, көңілімізге айықпас дерт қалдырған ауыр қазадан әлі де 
есімізді жия алар емеспіз. Аяулымыздың күлімдеген нұрлы жүзі 
мен айтқан әрбір жылы сөзі біздің жүрегімізде. Анамыздың аялы 
алақанын, мөлдір мейірімін аңсаймыз, сағынамыз. Амал қанша, 
Алланың жазуына көндігеміз де.

Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда,
Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға.
Өзімізді санаушы едік бақытты,
Анамыз да ортамызда болғанда.
Алла алды өзі берген жандарын,
Тілейміз біз жұмақтан орын алғанын.
Туыс, бауыр, достарынан сұраймыз,
Дұға оқып, естеріне алғанын, - дей отырып, анамыз Гүлбарам 

Едігеқызының қонақасысы 9 сәуір күні сағат 18.00-де, жылдық асы 
10 сәуірде сағат 11.00-де Қармақшы ауданы, Қызылтам ауылында 
болатынын барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, тілеулес жандарға 
хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: Есжановтар отбасы.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Бәлтікова Гулдана Шайқықызының атына Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, Ақтөбе ауылындағы №109 қазақ орта мектебін 
15.06.1996 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА-ІІ 0279558 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Бексалиева Айгул Амангелдиевнаның атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Қарауылтөбе а/о, Қарауылтөбе ауылы, Абай Құнанбаев 
көшесі №61 үйге (Желтоқсан көшесі, н/з үй) берілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10:156:063:494), Қарауылтөбе 
а/о әкімі шешімінің (№10 03.11.2008ж.) түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Айтбай Дастан Тұрарұлының атына Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласындағы №23 мектеп-лицейді 18.06.2015 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ЖОБ №0907220 аттестаты қосымшасымен жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Нүреке Нұргүл Серікбайқызының атына Қызылорда қаласындағы 

«Ақмешіт» гуманитарлық институтын «Бухгалтерлік есеп және аудит» 
мамандығы бойынша 09.04.2004 жылы бітіргені жөнінде ЖБ №0479460 
дипломы қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ТАҒДЫР
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Сбөнер

ХАБАРЛАНДЫРУ

облыстық байқау

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды рет-
теу және қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспек-
циясы басшылығының азаматтарды жеке мәселелері бойын-

ша қабылдау кестесі

АЛТЫ АЛАШТАН ӘН ОЗДЫРҒАН ӘБІЛӘШ
Белгілі өнерпаз Әбіләш Әбуов әуезі ерекше Нартай әндерін шебер орындаушы ретінде ел есінде қалды. Ол 

туралы Елбасымыз өзінің Украинадағы білім алып жүрген шақтарынан еске ала отырып, «Шиелінің Әбіләш 
атты жігіті бар еді, әуезі сондай мөлдір, қазақы нақышта ән салатын еді. Сол жігітті өнерге тартып, бірнеше 
байқауларға қатыстырдым, бірінші орынды жеңіп алып жүрді», деп өнерпазға зор баға береді. Ол Сыр бойының, 
Арқа, Жетісу өңірлерінің де дәстүрлі ән өнерін жетік меңгерген ерекше қабілет иесі болатын. 

Жуырда Әбіләш Әбуовтің сексен жылдығы құрметіне Шиелі ауданында «Алты  Алашқа ән оздырған 
Әбіләш» атты облыстық жас жыршы-термешілердің байқауы өтті. Аталған байқаудың мақсаты – Әбіләш 
Әбуовтің есімін халық жадында жаңғырта отырып, табиғаттың үлкен сыйын бойына дарытқан жас жыршы-
термешілердің өнерін ұштау жыр әлемінде жаңа есімдер ашу еді. Салтанатты шарада Шиелі ауданының әкімі 
Қайратбек Сәсрсенбаев құттықтау сөз сөйлеп, ән әлемінің өрісі оны іздеушілер арқылы кеңейе түсетіндігін еске 
салып, бұл орайда ауданда көптеген игі шаралардың қолға алынғандығын айтты. 

Бұл өнер бәсекесіне Қызылорда қаласы мен Арал, Қармақшы, Жаңақорған, Шиелі аудандарынан 16 өнерпаз 
қатысты. Қазылар шешімімен бас жүлдеге Шиелі ауданының намысын қорғаған Нұрберген Оспанов, бірінші 
орынға Қызылорда облыстық филармониясының жыршысы Жарасқан Төлебай лайық деп табылды. Екінші 
орынды қармақшылық Рашид Әбенов пен қызылордалық Айбек Шүкіров иеленді. Келесі жүлделі орын-
дар  Жаңақорған ауданының әншісі  Айдана Иманбердиева мен Қармақшы ауданынан Тоғжан Бақытова және 
аралдық Ақмарал Ыдырысоваға бұйырды. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы.

«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жос-
парлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс 1,  Қызылорда облысы 
әкімдігінің ғимараты, анықтама телефоны: 8 (724-2) 60-53-00 (ішкі 
номер: 5735); 60-53-75, факс: 8-7242-60-53-74, uebp@korda.gov.kz, 
A.Nurbaeva@korda.gov.kz «Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға орналасуға жалпы конкурс жариялайды:

1. Стратегиялық жоспарлау және мемлекеттік органдардың 
тиімділігін бағалау  бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты - 1 
бірлік, индекс № 04-3) Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет 
өтіліне қарай 83282 теңгеден 112430 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Үкіметінің  

қаулылары мен өкімдерін, облыс әкімдігінің қаулыларын, облыс 
әкімінің шешімдері мен өкімдерін  және басқа  нормативтік-құқықтық 
актілерді, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының бұйрықтарының орындалуын  ұйымдастырады. Бөлім 
жұмысына басшылық ету мен ұйымдастыру және бөлімге жүктелген 
міндеттер мен функциялардың орындалуына жауап береді. ҚР 
Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 «ҚР мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі туралы» Жарлығын және ҚР Президентінің 2010 
жылғы 4 наурыздағы № 931 «ҚР мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 
одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Жарлығын іске 
асыру жөніндегі  ҚР Президентінің Әкімшілігі бекіткен іс-шаралар 
жоспарын, ҚР Ұлттық экономика министрлігінің тапсырмалары бой-
ынша жұмыстар жүргізеді. 2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда 
облысының даму бағдарламасына және оны жүзеге асыру жөніндегі 
іс-шаралар жоспарының орындалуына мониторинг жүргізеді. 2011-
2015 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасын 
және оны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын, олардың жыл 
қорытындысымен орындалу есептілігін мемлекеттік мекемелердің 
«интранет-портал» ақпараттық жүйесіне енгізеді. 2016-2020 жылдарға 
арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасына және оны жүзеге 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізеді. Қызылорда облысының бес жылдық кезеңге арналған 
әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамдық көрсеткіштерінің жо-
басын әзірлейді (екі кезеңде). Өңір экономикасының өсуін қамтамасыз 
ету мақсатында нақты ұсыныстар енгізеді. Мекемелерден және аза-
маттардан түскен хаттарды және сауалдарды қарайды және уақытылы 
жауап беруді қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасындағы әрекет 
етуші заңдылық талаптарына сәйкес бюджеттің  саясатын жүзеге асы-
рады. Облыстың әлеуметтік – экономикалық дамуы мақсатында түрлі 
агенттіктермен (ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ЮНЕСКО, ВОЗ және 
ООН – әйелдер( жиналыстар, басқосулар өткізуді ұйымдастырады. Ау-
дандар мен Қызылорда қаласының даму бағдарламаларының әзірленуін 
бақылайды, сонымен қатар олардың жүзеге асырылуы мониторингін 
жүргізіп, ВЕБ-

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

және аудит, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару) мамандығы 
бойынша жоғары білім. 

Жұмыс өтілі талап етілмейді.
 Компьютерде жұмыс жасай білуі қошталады.
2. Әкімшілік - қаржы  бөлімінің бас маманы – кадр қызметшісі 

(D-О-4 санаты - 1 бірлік, индекс № 02-3)  (негізгі қызметкердің бала 
күтіміндегі еңбек демалысы уақыты, 3.03.2017 жылға дейін) уақытша 
бос орын.Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 
83282 теңгеден 112430 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда). 

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Үкіметінің 

қаулылары мен өкімдерін, облыс әкімдігінің қаулыларын, облыс 
әкімінің шешімдері мен өкімдерін және басқа нормативтік-құқықтық 
актілерді, облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының бұйрықтарын орындайды.  Басқарманың «Қызмет ба-
бында пайдалану үшін» деген белгісі бар құжаттарымен жұмыс жа-
сайды. Басқарманың кадр сұрағы бойынша құжаттамаларын жүргізеді. 
Басқарманың бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға өткізілетін кон-
курс құжаттарын рәсімдеп, олар бойынша ҚР мемлекеттік қызмет 
істері министрлігнің  Қызылорда облысы бойынша департаментіне 
тоқсандық, жылдық есептеме береді. Басқарма қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметтегі және лауазымдық жалақы алуға құқық беретін 
еңбек өтілін есептеп бекітуге ұсынады. Басқарма қызметкерлерінің  
табелін толтырады. Бөлімнің жыл сайынғы жұмыс жоспарын әзірлеуін 
қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының заңдарына, ереже-
ге, нұсқаулықтарға және басқарма басшысының бұйрығына сәйкес 
қызметкерлерді қызметке қабылдау, босату және ауыстыру бойынша 
қажетті құжаттарын рәсімдейді. Қызметкерлердің жеке істерін жүргізіп, 
еңбек қызметіне байланысты өзгерістерді еңбек кітапшаларына енгізіп, 
қалыптастырып отырады. Аттестациялық, конкурстық, тәртіптік ко-
миссиясына қызметкерлер туралы қажетті құжаттарды дайындайды. 
Басқарма қызметкерлерінің біліктілік талаптарын әзірлейді. Басқарма 
аппаратының штаттық құрылымын жасайды. Қалалық әскери комисса-
риатпен басқарма қызметкерлерінің әскери міндет мәселелері жөніндегі 
жұмыстарын жүргізеді.  

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

және аудит, қаржы, мемлекеттік және жергілікті басқару), құқық 
(құқықтану) мамандығы бойынша жоғары білім.

Жұмыс өтілі талап етілмейді.
Компьютерде жұмыс жасай білуі қошталады. 
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  білу;

«Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты стратегиясын білу, нақты лауазымның маман-
дануына сәйкес салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу;

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

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар: 
1) «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орна ласуға 

конкурс өткізу қағидалары 2 қосымшасына сәйкес нысан дағы өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік 

лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидалары 3 қосымшасына 
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 мідетін 
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).

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 
конкурс өткізу қағидаларының 85-тармағының 3), 4), 7) және 8) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынуға 
рұқсат етіледі.

Бұл ретте, персоналды басқару қызмет (кадр қызметі) құжаттардың 
көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

Құжаттар қабылдау мерзімім жалпы конкурс туралы хабарланды-
ру соңғы жарияланған күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде, көрсетілген 
мекенжай  бойынша тиісті мемлекеттік органға тапсырылуы тиіс.

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 
өткізетін мемлекеттік органға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта 
арқылы не хабарландыруда көрсетілген электрондық почта мекенжай-
ына электронды түрде не «E-gov» электронды үкімет порталы арқылы 
құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде 
электрондық почта не «E-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 жіберілмейді

Құжаттар жалпы конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланылған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде «Қызылорда 
облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейба-
рыс көшесі, құрылыс №1,  Қызылорда облысы әкімдігінің ғимараты, 
5-қабат, 526 кабинетте қабылданады.

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

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 комиссия шешім 
қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күн ішінде әңгімелесу өткізу 
күні туралы конкурс комиссиясының хатшысымен хабарландырылады. 
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 кан-
дидаттар оны кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету 
күнінен бастап бес жұмыс күн ішінде «Қызылорда облысының эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 
120003,  Қызылорда қаласы,  Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс №1 ме-
кенжайында өтеді.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға үміткерлерді тестілеуден өткізу бағдарламалары  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 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 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 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 үміткерлердың 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 санат-
тарына арналған және келесіні қамтиды:

бастамашылық (12 тапсырма), коммуникативтілік (12 тапсыр-
ма), 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 шыдамау – 2 балл.

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

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

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде 
Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі 
мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында 
белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, 
басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік 
емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси 
партиялардың өкілдері, өкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу 
үшін тұлғалар әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен 
кешіктірілмей персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар  персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 
«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға кон-
курс өткізу қағидаларының 30-шы тармағанда көрсетілген ұйымдарға 
тиесілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады. 

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына орналасуға 
конкурс өткізу қағидаларының 15-ші тармағында көрсетілген тұлғаның 
келісімі бойынша конкурс комиссиясының отырысына сарапшы-
лар 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 жоғарлату бойынша 
мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, 
Қазақстан Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары 
қатыса алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкілетті органға не-
месе оның аумақтық бөлімшесіне, не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес сот тәртібінде конкурс комиссиясының шешіміне 
шағымдана алады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін жер-
ге келу және қайту,тұратын жер жалдау,байланыс қызметінің барлық 
түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен жүргізеді.

«Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Англиядағы оқуынан оралған қазақ ба-
ласына әкесінің сұрағы бітер емес. Оған 
өзгенің өмір салты қызық. 

– Ағылшындар қалай өмір сүреді? Бізге 
ұқсай ма?

– Білесің бе, әке, олар мүлде басқаша 
өмір сүреді. Мәселен, мен ауқатты әрі 
жасы келген ағылшын жұбының отбасында 
тұрдым. Олардың күнделікті өмірдегі бізден 

өзгешелігі – үнемшілдігі, турасын айтқанда, 
ыждағаттылығы. Олар дүниенің қызығынан 
бас тартпайды, дегенмен, ақшаны оңды-
солды шашпайды.

– Мәселен?
– Мәселен, олар екі бөлмелі шағын 

пәтерде тұрады. Бір бөлмесін мен сияқты 
студенттерге жалға береді. Мисисс Фле-
минг  маған таңғы және кешкі ас дайындай-
ды.  Әрине, ақысын төлеймін. Ал жазда олар 
Лондоннан кеткенде, өз бөлмелерін де жалға 
береді. 

Ал енді, әке, анам екеуіңіз тұратын үйге 
қараңыз. Үш қабатты, бильярд, тренажер 
залдары, 70 шаршы метрлік қонақ бөлме, 
бірнеше жатын бөлме. Не үшін? Балаларың 
жан-жақта, екеуден екеу тұрасыңдар. Жылы-
на әрі кетсе, бес мәрте қонақ шақырасыңдар. 
Қалған уақытта бөлмелер бос тұрады. Ол 
бөлмелерге шаң сүрту үшін анам ғана бас 
сұғады. Бітті. Бұл дегеніміз күллі шығын 
ғой: бөлмелерді жылыту, тазарту, салығын 
төлеу керек. Түсіндірші, олардың не керегі 
бар?

– О не дегенің балам-ау, қазақ шағын 
үйде тұра алмайды. Бұл айтқаның бізге 
келмейді. 

–  Өзім де солай ойлағам. Өз автопаркіңе 
қарашы, жұмысқа үлкен джиппен барасың. 

Кеңсең жаяу жүргенге 10 минуттық жерде 
тұрғанда алып көліктің қажеті қанша? Үйде 
анама арналған тағы бір көлік тұр. Оның 
керегі бар ма? Ал мистер және мисисс Фле-
минг бір кішкентай көлікпен жүреді. Оған 
қоса велосипедтері бар. Жастары 70-ке 
жақындаса да велосипедті жиі пайдаланады. 
Мистер Флемингке біздің үйдегі көліктер ту-
ралы айтсам, «бір ғана әкең мен салон толы 

ауаны тасу үшін 15 литр бензин жағу ақшаны 
желге ұшырғандай екен» деп бас шайқады. 

– Ха-ха-ха, өзімді «Минимен» не 
«Гольф пен» елестете алмаймын. Жұртқа 
күлкі болмаймын ба?

– Міне, міне, біздің айырмашылығымыз 
осында. Ағылшындар үшін құрмет тұтатын 
үрдісті біз, керісінше, күлкі етеміз.  Тағы 
бір байқағаным, ағылшындар киімді аз са-
тып алады. Әрине, бізбен салыстырғанда. 
Лондонға алғаш келгенде, есіңде ме, 
«Харродстың» жартысын сатып алғаның? 
Шетінен барлығын алдың. Сол киімдердің 
кейбірін иығыңа ілмедің де... Бір-екі киіп 
қоя салғандарың қаншама. Ал қазір бір-екі 
кос тюм, екі-үш джинсы мен 4-5 футболканы 
ауыстырып киіп жүрсің. Лондоннан қыруар 
ақшаға сатып алған италияндық брендтерді 
ауылдағы ағайынның балалары бақша егу-
ге киіп жүрген болар. Қажетсіз деп лақтыра 
салмай, анамның сол жаққа жібергені 
қандай жақсы болған.  Ағылшындар болса, 
арзандатылған затты акциямен сатып ала-
ды, әбден тозғанша киеді. Әр тиынын санап 
үйренген әдет қандарына сіңген. 

– Иә, ондайым бар. Жаңа киімді кимейтін 
кездер болады.

– Киім дейсің, тамақ ше? Ас-ауқатты 
қалай әзірлейтінімізге қарашы. Күніге 3 

рет тамақ істейміз. Жартысын жеместен, 
қоқысқа тастаймыз. Келесі күні жаңадан 
дайындалған тамақ жейміз. Біздің қоқысқа 
лақтыратын тамаққа Африка елдеріндегі 
бірнеше отбасыны ауқаттандыруға болатын 
шығар.   

Ағылшындар, оның ішінде Флеминг-
тер өздеріне арнап қана тамақ дайындайды. 
Тура екі тәрелке. Тауыса  алмаса келесі күнге 

қояды. 
– Одан не бол-

ды? Адам сияқты 
тамақ ішпеген соң... 

– Айтпақшы, 
қ о н а қ ж а й л ы л ы қ 
жайлы айтайын. 
Бұл  тұрғыда бізбен 
ешкім бәсе келесе ал-

майды. Біздің шағын отырысымыз кем деген-
де 30-50 адамға лайықталады. Тойға 300-500 
адам шақырамыз. Ол аздай артығымен бір 
стол дайындап қоямыз. Біздің қонақтар бала-
сымен, ағасымен, досымен, немерелерімен, 
тіпті көршісімен келіп қалуы ықтимал. Бұл 
жайлы ағылшындарға айтсам, көздері ша-
расынан шығып кетті. Олар қонақты тізім 
бойынша шақырады. Тамақ қонақтың саны-
на орай дайындалады. Біз сияқты «шамамен 
20-30 адамға» деп долбарламайды.

Қазақтың дастарханы той басталмай жа-
тып тамаққа толып тұрады. Қолыңды қоятын 
жер таба алмай отырғаныңда, 2-3 рет ыстық 
тамақ әкелінеді. 

Ағылшындар қонаққа бір түрлі салат пен 
ыстық тамақ, шай береді. Көбіне тіскебасар 
мен сусындар ұсынады. Бітті. Қонақ тамаққа 
тойып кету үшін емес, сөйлесу, танысу үшін 
шақырылады. 

Лондонға қыста барғанымда көзіме не 
түскенін айтайын ба? Ағылшындардың үйде 
жылы киіммен жүретіні... 

– Неліктен?
– Өйткені олар үйлерін монша сияқты 

жылытпайды. Отынды үнемдейді. Жылуға 
қыруар ақша жұмсағанша, жылы киініп 
жүрген дұрыс деп есептейді. Ал біз ше? 
Біз қысы-жазы үйде бірдей киініп жүреміз. 

Астанадағы Серік ағаның үйіне барғанда, 
жылу батареясын көрпемен жауып қойғаны 
есіңде ме? Үйдің ыстығы сонша, арасында 
желдеткішті ашты. 

Біздің жарықты қолданудағы 
ысырапшылдығымыз тағы бар. Әр бөлмеге 
кем дегенде 4-5 шамы бар үлкен шамдал-
дар қоямыз. Ағылшындар үстелдің, айнаның 
үстіне шағын шамдар орнатады. Бұрыштарға 
торшерлер қояды, яғни қажет кезде ғана 
жарықты пайдаланады. Подъездер мен 
шағын көшелерге адамның қимылынан 
жанып-сөнетін жарықтар қойылған. 
Қазымыр әрі үнемшіл ағылшын тісін таза-
лап болғанша кранды тоқтатып қояды. Суды 
босқа ағызып не керек? Біз болсақ, суды 
үздіксіз сарылдатып қоямыз. 

– Әй, айналайын, тыңда, мен жарықты, 
суды ұрлап пайдаланып отырған жоқпын. 
Коммуналдық шығындарға ай сайын маңдай 
теріммен тапқан ақшамды төлеймін.

– Міне, бізді құртатын осы... Құр босқа 
суды ағызып, жарықты ретсіз пайдаланып, 
желдеткішті ашып «көшені жылытып», 
ауысқан асты қоқысқа тастап, өз-өзімізді то-
нап жатқанымызды ойламаймыз. Маңдай 
термен тапқан ақша желге ұшып жатыр.

– Су мен жарықты уақытымен қосып, 
дер кезінде өшіріп қойғаннан баюға болады 
дегің келе ме сонда?  

– Әрине, осындай ұсақ-түйектен эконо-
мика құралады. Әр тамшы су, әрбір кило-
ватт жарықты үнемдеуді беймаза адамның 
ұсақтығы деп қабылдамау керек. 

– Мен әр тиынды санап өмір сүре алмай-
мын. 

– Онда жарайды, бұрынғыша аста-төк 
өмір сүре бер. Бірақ «біз неге ағылшындар 
сияқты бақуатты тұрмаймыз» деп шағым 
айтпайық. Сосын ағылшындардың өмір сүру 
деңгейіне, тұрмысына қарап қызықпайық. 
Өйткені дүниеде бәрі бір-бірімен байла-
нысты. Бай, бақуатты болғымыз келсе, 
үнемдеуді үйренейік.

– ...
Аударған М.МеРей.

Т.А.Ә. Лауазымы Қабылдау 
уақыты

Қарлыханов Әділхан 
Қарлыханұлы

Инспекция басшысы бейсенбі, жұма
1430-1830

Нұрсейтов Жұмахан 
Батырбайұлы

Инспекция 
басшысының 
орынбасары

бейсенбі, жұма
 1430-1830

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалы Алмагүл Божанқызына ағасы 

Әбсадық Божанұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректо-

раты мен ұжымы белгілі қоғам қайраткері, Сырдария ауданының «Құрметті 
азаматы» Алмагүл Божановаға ағасы

Әбсадықтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасы және облыстық 
медицина орталығы ұжымы медицина саласының ардагері

Майлыбаев Сапарәлі Сақтағанұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасы, медицина 

қызметкерлерінің ардагерлер кеңесі, кәсіподақ ұйымы медицина саласының 
ардагері, «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», Қазақстандық денсаулық сақтау 
қызметкерлері салалық кәсіподағының Қызылорда облыстық филиалының 
бұрынғы төрағасы

Майлыбаев Сапарәлі Сақтағанұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының 

ұжымы орталық дәрігері Құрманаева Фатима Құрманайқызына жұбайы
Майлыбаев Сапарәлі Сақтағанұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ҰСАҚТЫҚ ПЕН 
ҰСЫНАҚТЫЛЫҚТЫҢ АРАСЫ

“Мұз айдыны” спорт кешенінде «Пе-
тро Қазақстан Кұмкөл Ресорсиз» АҚ 
жүлдесі үшін бас кетболдан жалпы білім 
беретін мектеп оқушылары  арасын-
да облыстық ашық турнир өтті. Биыл 
20-шы мәрте ұйымдастырылған турнир-
ге Ақтөбе, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан 
және Қызылорда облыстарынан  14 коман-

да қатысып, өзара бақ сынасты. 
Жарыстың мақсаты – жалпы білім 

беретін мектеп оқушыларының оқудан 
тыс уақытын тиімді өткізу және жа-
стар арасында салауатты өмір салтын 
қалыптастыру.  Турнир нәтижесінде 

ұлдар арасында Оңтүстік Қазақстан 
облысының командасы топ жар-

са, ІІ орынды Ақтөбе об-
лысы иеленді. Сондай-ақ, 
келесі орынға Қызылорда 
облысының  командасы 
тұрақтады. Ал қыздар ара-
сында Ақтөбе облысының 
командасы жеңіс тұғырынан 
көрінсе, келесі орындарды 
Павлодар және Қызылорда 
облысының командалары 

өзара бөлісті. Турнир соңында барлық қатысушы ко-
мандалар ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді.

– «Петро Қазақстан Кұмкөл Ресорсиз» АҚ 
жүлдесіне арналған турнир жыл сайын өткізіліп, 
дәстүрге айналды. Спортқа жанашырлық танытып, жа-
стар арасындағы сайыстың тартысты өтуіне демеушілік 
жасаған азаматтарға алғысымыз шексіз. Осындай жары-
стар өскелең ұрпақтың спортқа деген қызығушылығын 
арттырары сөзсіз. Аптаға созылған дәстүрлі турнир ба-
рысында біз де біраз тәжірибе жинадық, –  деді «Үздік 
ойыншы» номинациясының иегері Давран Елчибеков. 

Ойын барысында көзге түскен ақтөбелік Инна Ку-
ликова мен Искандер Имангазиев, павлодарлық Алек-
сандра  Саитова, ОҚО-ның ойыншысы Давран Елчи-
беков сынды спортшыларға «Үздік ойыншы» номи-
нациясы берілсе, дәстүрлі турнирдің тартысты өтуіне 
қазылық еткен қызылордалық Марат Қоңқабаев, 
Олег Ким, Алтынбек Жүсіпов, Ризат Ибраева мен  
жаңақорғандық Диляра Мұсаевалар «Үздік төреші» 
номинациясымен марапатталды. Сонымен қатар, 
ақтөбелік Ирина Бондаренко мен Асқар Жылқыбаев, 
павлодарлық Ирина Шаврина, ОҚО-дан келген Ро-
ман Асылбеков пен жерлесіміз Александр Жавзмагин-
ге «Үздік жаттықтырушы» номинациясы табысталды.

Кенжетай ҚАйРАҚБАеВ.

сПоРт

ДӘСТҮРЛІ ТУРНИР 
ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ

Кешті белгілі айтыскер 
Әбілқайыр Сыздықов жүргізді. 
Шара  барысында ақынның 
әріптестері мен ағалары Ай-
жарық Сәдібеков, Зинабдин Шер-
мағанбетовтер жылы лебізін ай-
тып, ақынның шығармашылығы 
жайында кеңінен әңгімеледі. 
Сондай-ақ, аудандық әжелер 
ансамблі ақынның сөзіне жазыл-
ған әнді орындады.  Одан әрі  Қы-
зылорда қаласының әкімі Н.Нәлі-
баевтың Алғыс хаты табыс етілді. 

Файзулла Сахиев 1948 жылы 

Жаңақорған ауданының Қосүйеңкі 
ауылында дүниеге келген. 1971 
жылы ҚМУ-дың журналисти-
ка факультетін бітірген. Алғашқы 
еңбек жолын «Коммунизм жолы» 
(қазіргі «Жаңақорған тынысы») 
газетінен бастады. Ерен еңбегінің 
арқасында газеттің жандануын-
да өзіндік қолтаңбасын қалдырды.  
Басылымда бөлім меңгерушісі, 
редактордың орынбасары секіл-
ді қызметтерді де абыройлы 
атқарды.  Мұнан кейін «Білім» 
қоғамы аудандық ұйымының жа-

уапты хатшысы, аудандық пар-
тия комитетінде нұсқаушы және 
аудандық әкімі аппаратын-
да қоғамдық-саяси бөлімінің 
бастығы болды. Қазіргі таңда ол 
Жаңақорған аудандық ардагер-
лер кеңесінің хатшысы. Оның  
туындылары республикалық, 
облыстық баспасөз беттерінде 
жиі жарияланады. Сонымен қатар 
«Жыр бесік», «Тоғыз перне», 
«Жүректегі жауһарлар», «Көңіл 
көзімен» атты жыр жинақтары 
мен «Күлеміз бе, қайтеміз?» сын-
сықақ кітабы оқырман тарапы-
нан жылы бағаланған.  Бүгінде 
ол  Халықаралық Жазушылар 
одағының, Қазақстан журналистер 
одағының  мүшесі, М.Шолохов 
медалінің иегері және Жаңақорған 
кентінің «Құрметті азаматы».

Кеште ақынның иығына 
шапан жабылып, сый құрмет 
көрсетілді. 

     
С.ҚОРҒАНБАйҚЫЗЫ.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасында  Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі Файзулла Сахиевтің «Жырлайды жүрек» атты 
шығармашылық кеші болып өтті. Оған қаламгерлер мен 
ақынның жақын  ағайын-туыстары және  жастар қатысты. 

Жырлайды жүрекЖырлайды жүрек

қызылоРда облысы тұРғындаРы мен қонақтаРының 
назаРына!

2016 жылдың 9 сәуірінен бастап «Qazaq Air» авиакомпаниясымен    
«Алматы – Қызылорда – Алматы» бағыты бойынша Q–400  жайлы әуе 
кемелерімен тікелей рейстер жоспарлануда. 

Рейстер сейсенбі және сенбі күндері орындалады.
Сонымен қатар, 20 сәуірінен бастап «Skybus» авиакомпаниясы-

мен Қызылорда қаласынан Мәскеу (Домодедово) қаласына және ма-
мыр айының соңынан Батуми (Грузия Республикасы) қаласына тікелей 
чартерлік тұрақты рейсі ашылуы жоспарлануда. 

Анықтама үшін байланыс телефондары: 8 (7242) 27-03-92,
27-66-68, 26-16-93.

қызылоРда облысындағы мүлікті 
жаРия ету баРысы туРалы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда.
2016 жылдың 6 сәуірдегі жағдайы бойынша Қызылорда облысында 

мүлікті жария етуге барлығы 1317 өтініш 1571 жылжымайтын мүліктерді 
жария етуге берілген. Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойын-
ша -931 өтініш,  соның ішінде коммерциялық объектілер бойынша-770 
өтініш, тұрғын үй бойынша-640 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша 
мүліктердің жалпы бағасы 12,6 млрд. теңгені құрады. 

1146 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,3 млрд. теңге болатын 1365 объ-
ект жария етілген.

Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

Кеше Түркия және АҚШ мемлекеттерінде бо-
лып, қазақ би өнерін әлемге паш еткен облыстық 
филармонияның  «Томирис» би ансамблін Сыр 
жұртшылығы гүл шоқтарымен  қарсы алды.

Айта кетейік, бұл «Томирис» би ансамблінің мұхиттың 
арғы жағындағы алып мемлекетке алғашқы сапары. 22 наурыз 
күні қызылордалық би ұжымы  ТҮРКСОЙ халықаралық түркі 

мәдениетін дамыту ұйымының шақыртуымен Түркияда болған 
еді. Қазақстандық бірнеше өнер ұжымдарымен бірге Сырдың 
биші қыздары  түркі халықтарына ортақ  Наурыз мерекесін 
атап өтуге арналған халықаралық шара аясында  аталған 
елдің  Анкара және Болу қалаларында болып, өнер көрсетті. 
Қазақстандықтардың өнерін жоғары бағалаған  Анкарадағы 
Қазақстан Консулы арнайы Алғыс хат табыс етті. Одан әрі 
АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында 28 наурыз күні, ал Вашингтон  

сахнасында 1 сәуір күні ұлттық өнерімізді 
талғампаз көрерменнің назарына ұсынды. 
Жергілікті өнерпаздардың айтуынша, 
шетелдіктер қазақтың ұлттық би өнерін  
жақсы қабылдап, ыстық ықылас білдірген. 
«Томирис» би ансамблінің  мүшесі Айза-
да Ахметова әсерімен бөлісті.

– Бізді америкалықтар ерекше 
қуанышпен қарсы алды. Әсіресе, ұлттық 
киімдерімізді киіп, «Әдемі-ай», «Дала 
қызы», «Балбырауын» секілді билерді 
билегенде  барынша құрмет-қошемет 
көрсетті. Қазақ елінің  салт-дәстүріне, 
соның ішінде  би өнеріне  қызыққандар 
сан алуан сұрақтар  қойып жатты. 
Шет елдерде болып, ұлттық өнерімізді 
насихаттауға қолдау білдірген облыс 
әкімдігіне алғысымыз шексіз, – деді ол. 

Сара АДАйБАеВА.

«ТОМИРИС» АҚШ-тан ОРАЛДЫ


