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БАҚ өкілдері әуелі көпшілікке жақсы та-
ныс «Зерновая долина» серіктестігінде бол-
ды. Мемлекет тарапынан беріліп жатқан 
мүмкіндіктерді тиімді пайдаланған кәсіпкер 
Құрбанбек Қожасов макарон өнімдерін 
шығаратын цех ашқан. Оның макарон 
өнімдері барлық облыс көлемінде тарайды. 

2000 жылдардың басында кәсіпкерлікке 
бет бұрған Құрбанбек Қожасов әуелі шағын 
наубайхана ашады. Одан кейін Италиядан 
алған құрал-жабдықтар арқылы жайма шығара 
бастады. Нәтижесінде 2011 жылы «Зерновая 
долина» серіктестігін құрып, шетелден зама-
науи техника алдырып, өнім көлемін арттыр-
ды. 

Кәсіпкер жұмысын одан әрі дамыту 
мақсатында 2014 жылы «Даму» кәсіпкерлікті 
қолдау қорынан «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы бойынша жеңілдетілген несие 
алып, жаңа өнім түрлерін шығаруға талап-
танды. Украинадан озық құрал-жадбықтар 
алдырды. Құрылғы тәулігіне 6 тонна мака-
рон өнімдерін шығаруға қауқарлы. Айына 
200 тонна жайма, кеспе, лапша секілді мака-
рон өнімдерін дайындай алады. Кәсіпорында 
жиырмаға жуық адам жұмыспен қамтылған. 

Үдемелі индустриалық-инновациялық 
даму бағдарламасы аясында жүзеге аса-
тын жобалар аймақ экономикасына тың 
серпін береді. Осыдан бес жыл бұрын 
басталған бағдарламаның бірінші кезеңінде 
Қызылорда облысында жалпы құны 82 млрд 
теңгені құрайтын 17 жоба жүзеге асырылып, 
мыңдаған тұрақты жұмыс орны ашылды. Ал 
бағдарламаның екінші бесжылдығында об-
лыста жалпы құны 150,2 млрд теңге бола-
тын 38 жоба жүзеге асуда. Өнеркәсіптер іске 
қосылса, 4 мыңға жуық адам жаңа жұмыс ор-

нымен қамтылмақ.
Өткен жылы 5 өнеркәсіп іске қосылды. 

Атап айтсақ, құрама жем зауыты, керамикалық, 
күйдірілген кірпіштер зауыттары, үй 
құрылысы комбинаты және жарықтандыру 
шамдарын құрастыру өндірісі. Бағдарлама ая-
сында биыл 4 жоба жүзеге асады. Оның біреуі 
наурыз айында жұмысын бастап та кетті. Ол 
– жаңа көліктерге сапалы әрі экологиялық 
таза газ құятын станция. Нысан Қызылорда 
қаласында салынды. Жобаның жетекшісі – 
«Газ трейд» серіктестігі. Автокөлікті газбен 
жабдықтау станциясы кәсіпкерлердің уақыт 
талабына сай ізденісі мен инновациялық 
бастамаларының жемісін көрсетеді. Стан-
ция аргентиналық «Дельта» компаниясының 
құрал-жабдығымен жабдықталған, әлемде кең 
қолданылатын бұл құрылғы газды кешенді 
түрде сүзгіден өткізеді. Сондықтан, өнімнің 
сапасы жоғары. Бұдан басқа, жобаның 
артықшылығы – көліктерді, автобустарды, 
жүк көліктерін, жеңіл көліктерді ауаны ласта-
майтын экологиялық таза өнім сұйытылған 
табиғи газбен (метан) қамтамасыз етеді. Стан-
циядан шығатын өнім бағасы да екі есе ар-
зан. Мәселен, сұйытылған пропан газының 
1 литрінің бағасы – 34 теңгені құраса, метан 
газының бағасы небәрі 15 теңге бо-
лады. Ең бастысы осы бұрынғыдай 
көлік иесінің қалтасына салмақ 
түспейді.

АЙМАҚ ДАМУЫНА
СЕРПІН БЕРЕР ЖОБАЛАР

Кеше облыстық 
индустриалды-инновациялық 

даму және ішкі саясат 
басқармалары ақпарат 

құралдары өкілдеріне ар-
найы баспасөз турын 

ұйымдастырып, өңірдегі 
жаңа өндіріс ошақтары мен 

индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасының 

екінші кезеңі бойынша қолға 
алынған кәсіпорындардың 

жұмыстарымен таныстырды. 

Дарияны кесіп өтсеңіз, Бекарыстан би ауылына тап келесіз. 
Бұл халқының саны жағынан аудан көлеміндегі ең ірі елді ме-
кен. Осынау  іргелі қоныстағы шоғыры қалың  тал-терек, 
жеміс ағаштары мұнда  шаруасына мығым жандар тұратынын 
аңғартады. Ауыл ортасымен сылдырай  аққан Қара арық, 
Ақжона каналы мұндағы қабырғалы қауымның қажетіне жарап-
ақ  тұр. Ауылда бау-бақша егіп, төрт түлік ұстамайтындар кемде-
кем.
Түрлі кәсіп жасап отбасын асыраумен ғана шектелмей, жұмыссыздар 

санын азайтуға үлесін қосып отырған іскер жандар да баршылық. Осындай 
игі қадамдардың жүзеге асуына округ әкімі Өміртай Өтеп-Әлі бастаған 
ел ағалары да мейлінше септігін тигізуде. Қашанда  «әкім бол, халқыңа 
жақын болды» зердесінен шығармайтын Өміртай өзінің кішіпейіл 
дағдысы, ұйымдастырушылық қабілетімен жұртшылықтың ықыласына 
бөленіп жүрген азамат. Ең бастысы ауыл әкімі ретінде өзіне жүктелген 
жауапкершіліктің салмағын терең түсінеді. Оған дәлел де жеткілікті. 
Таяқ тастам жердегі Майдакөлден Бекарыстанға қызмет ауыстырғанда 
Өмекең кідіріссіз қонысын өзгертті. Маңдай терін төгіп салған үй-жайын, 
жайқалған бау-бақшасын тастап  елдің ортасына көшіп келді. Әлдебір 
басшылардай сан сылтау айтып әрі-бері мемлекеттің  көлігімен қатынап 
жүруге ары жібермеді. Келе сала жұмысқа құлшына кірісті. Жаман болған 
жоқ. Ауылдың ажарлануына өз үлесін қосуда. Бүгінгі күннің басты та-
лабы кәсіпкерліктің дамуын назарында ұстады. Мемлекет  тарапынан 
ауылдық жерлерге жасалып отырған жеңілдіктер мен олардың 
кәсібін дамытуға берілетін несиелер арқылы жаңа жұмыс орын-
дарын ашу бағытында аудан әкімшілігі тарапынан құрылған 
түсіндіру тобымен бірлесе біршама жұмыстар атқарылды.

БЕКАРЫСТАНДАҒЫ
БЕРЕКЕЛІ БАСТАМА

Кеше облыстық ішкі сая-
сат басқармасы жанындағы «Дін 
мәселелерін зерттеу орталығы» 
КММ ұйымдастыруымен «Діни 
тұрақтылықты арттырудың 
психологиялық аспектілері» 
тақырыбында семинар-
тренингтер өткізілді. Онда ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
академиясының психолог 
оқытушысы, психологтар мен пси-
хотерапевтер ассоциациясының 
мүшесі Лола Шакимова дәріс 
оқыды. Маман алдымен 
Қызылорда қаласындағы №4 
мектепте 50-ге жуық «Дінтану 
негіздері» пәні мұғалімдерімен 
жүздесті. Ұстаздар қауымына 
Лола Шакимова елімізде діни-
экстремизм мен терроризм-
ге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2013-2017 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаны жүзеге 
асыру, тыйым салынған діни 
ұйымдардың идеологиясына 
қарсы сауаттылықты арттыру жай-
ын сөз етті. Қоғамымызда кездесіп 
жатқан келеңсіздіктердің бір па-
расы діни сауатсыздыққа, адасқан 
ағымға ерушілікпен тікелей бай-
ланысты. Сондықтан да, пән 

мұғалімдері әрбір оқушының 
психикасын, сана-сезімін жете 
түсінуге, өмірге дұрыс көзқарас 
қалыптастыруға жағдай жасауға 
міндетті.

Бұл бағыттағы әңгімелер 
келесі кезекте облыстық ішкі істер 
департаментінде жалғасты. Оған 
учаскелік инспекторлар қатысып, 
психолог маманның тұшымды, 
тұжырымды кеңесін назар қойып 
тыңдады. Жат ағымның жетегінде 
кеткендерді райынан қайтаруға 
психологиялық шеберлік керек. 
Оның да айла-тәсілі бар. Семи-
нарлар барысында бұл тақырып та 
бас ты назарға алынды. 

Психолог мамандар түс 
ауа Т.Жүргенов атындағы 
шығармашылық үйінің баспасөз 
орталығында семинар-трениг 
оқытушылары БАҚ өкілдеріне 
мақсат-міндеттері жайлы айтып 
берді. Сонан кейін, ауыл әкімдері 
мен АНТ мүшелеріне орай 
өткізілді. Аталған игілікті шара 
аясында бүгін психолог мамандар 
Қызылорда қаласындағы жазасын 
өтеушілермен де кездесті.

Нағымжан САУЯЕВ.

семинар

ДІНИ САУАТТЫЛЫҚ – 
ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

Елбасы Өзбекстан Республикасының 
Президенті Ислам Кәрімовпен кездесті.
 
Мемлекеттер басшылары сауда-экономика, су-энер-

гетика, көлік-логистика және мәдени-гуманитарлық 
салалардағы екіжақты ынтымақтастықтың негізгі 
бағыттарын қарастырды.

Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев пен И.Кәрімов 
күн тәртібіндегі өзекті халықаралық мәселелерді, 
сондай-ақ өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, Таш-
кентте өткізу жоспарланып отырған ШЫҰ Саммитіне 
қатысты жайттарды талқылады.

Қазақстан Президенті екі елдің арасындағы тарихи 
достық қатынастарға тоқталып өтті.

 – Біз бұл байланыстарды Тәуелсіздік жылдары 
сақтап қана қоймай, мемлекеттерімізді жақындастыра 
түстік. Бұл орайда, көрші ретіндегі біздің риясыз ни-
етпен кездесу тәжірибеміздің маңызы зор. Мен Сізбен 
достығымды, қазақ пен өзбек халқының достығын 
мақтан тұтамын. Мақсат – осы қарым-қатынастарды, 
өзара сенімді нығайтып, келесі ұрпаққа мирас етіп 
қалдыру. Барша қазақстандықтар атынан өзбек халқына 
табыс пен бақ-береке тілеймін, – деді Нұрсұлтан Назар-
баев.

И.Кәрімов екі мемлекет арасында шынайы достық 
қарым-қатынас, құрмет пен өзара тілеулестік бар 
екенін айтты.

     – Біз өмір сүріп жатқан қазіргідей күрделі кезеңде 
дәл осы қасиеттер қажет. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл 
сапары қазіргі жағдайда дұрыс шешімді бірлесіп іздеу 
жолында пікір алмасу үшін де маңызды. Әлемдік эко-
номикада дағдарыс жалғасуда, дүние жүзінің ешбір 
мемлекеті қиындықтан кенде емес. Біз дұрыс жолмен 
жүріп, әрдайым бағытымызды бірлесе байыптап оты-
руды қалаймыз, – деді Өзбекстан Президенті.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫң НЕгІзгІ 
БАҒЫТТАРЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫзМЕТТЕР 
ҮКІМЕТТІК ЕМЕС 
СЕКТОРҒА БЕРІЛЕДІ

Кеше ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігінде  «Мемлекеттік органдардың денсаулық 
сақтау саласындағы үкіметтік емес ұйымдармен замана-
уи жағдайда өзара әрекеттесуі: ағымдағы жағдай, даму 
мәселелері мен перспективалары. Мемлекеттік қызметтерді 
үкіметтік емес секторға беру» тақырыбында жиын өтті.
ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Та-

мара Дүйсенова жетекшілік еткен жиынға Денсаулық сақтауды 
дамыту республикалық орталығының басшылығы, «Атаме-
кен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының,   денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің салалық кәсіподағының, Ұлттық денсаулық сақтау 
палатасының, «Қазақстан ФармМедИндустрия» фармацевтикалық 
және медициналық өнімдер өндірушілері мен   «Медициналық 
қызметкерлер құқығын қорғау» қоғамдық бірлестігінің өкілдері 
қатысты.

Жиында клиникалық хаттамаларды жасаудағы, практикалық 
денсаулық сақтау саласындағы мамандар мен түлектердің білімі 
мен машығын тәуелсіз бағалаудағы, денсаулық сақтау саласы ма-
мандарын үздіксіз кәсіби дамыту мен қосымша білім берудегі кәсіби 
бірлестіктердің ролі; мемлекеттік қызметтерді денсаулық сақтау са-
ласын үкіметтік емес секторына беру кезіндегі кәсіби бірлестіктердің 
күшін нығайту қажеттілігі; медициналық қызмет көрсетудің сапасын 
ұлғайтудағы пациенттерді қорғайтын  бейкоммерциялық ұйымдардың 
ролі талқыланды. Сондай-ақ, денсаулық сақтау жүйесінде жұмыс 
істейтін ҮЕҰ проблемалары мен перспективаларына баса назар ау-
дарылды.

Отырысты қорытындылай келе, кәсіби бірлестіктер және ҮЕҰ 
кеңесін құру шешімі қабылданды. Аталған кеңес үкіметтік емес 
секторға берілетін мемлекеттік қызметтер тізімін жасап, бекітетін бо-
лады, сонымен қатар, алға қойған мақсатты жүзеге асыру бойынша 
Жол картасын жасайды.

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан - 2050» Стратегиясында 
еліміздің жасыл экономикасын дамыту жолына негізделген, 
тиімді және тұрақты экономика құру міндетін қойған болатын. 
Бүгінгі таңда желдің күшін,  күннің сәулесін, судың қуатын 
қолдану – экологиялық проблемаларды шешуге, энергияны 
сақтауға, инновациялық технологияларды дамытуға жасалған 
қадам. Осыған орай аймағымызда жасыл экономиканы дамы-
ту барысында бірқатар инновациялық жобалар жүзеге асыры-
лып жатыр.

Күн қуаты батареяларының кең қолданылуы өңірді жасыл 
экономиканың басты өсу тетіктерінің біріне  айналдыра алады. 
Бүгінде шалғай елді мекен тұрғындары өз шаруашылықтарында  
күн батареяларын қолдануға қызығушылық білдіріп отыр. 
Мысалы, Арал ауданының Мойнақ елді мекенінде 8 тұрғын 
үй осындай инновациялық батареяларды қолдануға көшкен. 
Сондай-ақ, облыста күкірт өндіру, пайдаланылған көлік 
дөңгелектерін қайта өңдеу зауыттары жұмыстарын баста-
ды. Одан бөлек «Жасыл экономика» бағдарламасы аясын-
да «жасыл» белдеуді құру үшін облыс орталығында газ 
құбыры жүйесі, сумен қамтамасыз ету, құбырларды тазалауда 
жаңғырту жұмыстары қолға алынды. 

«Жасыл» экономикаға көшудің тиімді модельдерін іздеу– 

адамзаттың басты арманы. Сондықтан да облыста балама-
лы энергия көздерін іздеу, аталған салада зерттеулер мен 
мамандарға көмек жасау, энергия үнемдеу саясатын насихаттау 
және басқа да маңызды қадамдар ерекше ескерілген. Ал «ЭКС-
ПО-2017» халықаралық көрмесі еліміздегі, аймағымыздағы 
«жасыл» экономиканы дамыту шараларын жеделдетеді. Соны-
мен қатар, Еуропалық қайта құру және даму банкі Қызылорда 
қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату жо-

басын қаржыландырса, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгi көп 
ұзамай бұрынғы арнасына оралатын болады.

Жалпы «жасыл» экономика қоғамды тұрақты дамыту кепілі 
және әлеуметтік проблемаларды шешу жолы. Жаңартылатын 
энергия көздері, бұл өзінен-өзі жаңарып тұратын, желден, су-
дан, күннен алынатын табиғаттың таза энергиясы. Жалпы 
алғанда, 2020 жылға дейін елімізде жаңартылатын энергияның 
балама көздерінің қуаттылығын 4 пайызға арттыру міндеттеліп 
отыр. Қазіргі таңда оның үлесі 1 пайыздай ғана. Ал Германи-
яда 2011 жылдың өзінде бұл үлес 20 пайызды құраған. Осы 
орайда, Қазақстан әлемге энергияның балама көздерін дамыта-
тын технологияларды бірігіп іске асыруды ұсынуда.

Мұнай, көмір сынды қазба отындар жанғанда көмірқышқыл 
және басқа да газдар бөліп, ғаламдық ауа райының жылуына 
соқтырады. Балама энергия көздері, бір жағынан, сондай зи-
янды газдарды әлдеқайда аз бөледі. Бүгінде адамзат күн мен 
желдің энергиясын пайдалану мүмкіндіктерін кеңейтіп жатыр.

Әсіресе, Арал теңізін сақтап қалуда жасыл экономиканың 
маңызы орасан. Сондықтан жасыл экономикаға бет бұру 
бүгінгі күннің өзекті талабы болып табылады.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫң ЖАРҚЫН КЕЛЕШЕгІ
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БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ 
АРНАЛҒАН КУРС
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Студенттер са-

райында Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар академиясының президенті, академик 
Асқарбек Құсайынов  оқытушы профессор құрамымен және студенттермен кездесті. 
Кездесуді ашқан университет ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор 
Қылышбай Бисенов А.Құсайыновтың педагогика ғылымындағы айрықша орнына 
тоқталып, Қорқыт Ата атындағы «Алтын медальмен» марапаттады. 

Академик А.Құсайынов еліміздегі салыстырмалы педагогиканың негізін 
қалаушы, Ресей Білім академиясының салыстырмалы педагогика ғылыми кеңесі 
төрағасының орынбасары, Бүкілдүниежүзілік салыстырмалы білім беру қоғамдары 
кеңесінің Атқарушы комитетінің мүшесі болып табылады. Ол әлемнің 15 елінде 
өткен халықаралық конгресс, симпозиум, конференцияларға қатысқан. Ғалым есімі 
бүкілдүниежүзілік салыстырмалы білім беру энциклопедиясына енген.

А.Құсайынов университет пен М.Мәметова атындағы педагогикалық колледждің 
300-ге жуық профессор-оқытушыларына екі күн бойы «Орта білім сапасын көтеру 
проб лемалары: оларды шешу жолдары» тақырыбындағы кәсіби біліктілік арттыру кур-
сынан сабақ өтті. Академик ҚР Білім беруді дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру бағытында өткізілген курста академик 
білім беруді жақсарту және сапасын көтеру бойынша әлемдік тәжірибеге шолу жа-
сай отырып, оның принциптері туралы жан-жақты сараптамалар жасады. Нәтижесінде 
қатысушыларға сертификаттар табыс етілді.

А.ОРАЗОВА.

Өңделетін шикізат қалаға келетін 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» және 
«Ақшабұлақ-Қызылорда» магистраль-
ды газ құбырының қоймасынан алы-
нады. Сондықтан мұнда газ таусы-
лып қалу жағдайы орын алмайды, 
яғни тұтынушыларға күні-түні қызмет 
көрсетуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар, 
бекет арқылы көліктерге газ құю ұзақ 
уақыт алмайды. Қоғамдық автобустарға 
газ әдетте 20-30 минут уақытта құйылса, 
бұл бекетте газ 8-9 минутта құйылады, 
яғни бір сағат ішінде 30 автобусқа дейін 
қызмет көрсетіледі. Ал жеке жеңіл 
көліктердің әрқайсысына бар болғаны 2-3 
минут уақыт кетеді. 

Мұндай газ құю станциясы еліміз бой-
ынша екі жерде ғана бар, бірі Алматыда 
болса, екіншісі бізде бой көтерді. 

Жобаға шамамен 400 млн теңгеге 
жуық инвестиция тартылған. Мемлекеттік 
қолдау шарасы ретінде аукционсыз 
жер телімі мен «Бизнестің жол кар-
тасы – 2020», «Даму аймағы – III» 
бағдарламалары аясында жеңілдетілген 
несие қаражаты берілген. 

«Газ трейд» серіктестігі алдағы 
уақытта облыс бойынша газ құю 
бекеттерінің санын көбейтуді жоспар-
лап отыр. Сонымен қатар, кәсіпкерлік 
болашақта автокөліктерді газға арналған 
құрылғылармен жабдықтауды да қолға 
алмақшы. 

Бұдан соң қаланың іргесінде салы-
нып жатқан шыны зауытының 
құрылысымен таныстық. Былтыр 
индустриялық аймақта іргетасы 

құйылған нысан толық іске қосылған 
уақытта жылына 197 мың тонна табақша 
шыны шығаруға, өңдеуге қабілетті. 
Сондай-ақ, зауыттың өз жұмысына кірісуі 
400-дей жаңа жұмыс орнының ашылуына 
негіз болады деп күтілуде.

Индустриалдық аймақтың 50 гек-
тарына орын тепкен зауыттың дайын 
өнімдер қоймасының металл құрылымдау 
жұмыстары аяқталған. Сонымен бірге, 
оның сыртқы қабырғалары қаланып жа-
тыр, бұл да аяқталуға жақын. Өнім 
қоймасының ұзындығы 300 метр, ені 
150 метрді құрайды. Зауытқа қажетті 
құрал-жабдықтар әкелу мамыр айына 
жоспарланған. Мамандар пікірінше, зау-
ыт Орталық Азияда теңдесі жоқ жаңа тех-
нологиямен жабдықталмақ. 

– Зауыт 2017 жылы іске қосылады. 

Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары 
жоспарға сәйкес жүргізілуде, – дейді 
«Orda Glass Ltd» ЖШС-ның құрылыс 
жөніндегі директоры Бегалы Тоқаев.

Экспорттық әлеуеті жоғары, сапа-
лы өнім шығаратын зауыттың бас ты 
ерекшелігі – энергия үнемдейтін өнім 
өндіретіндігінде. Оған қажетті шикізат 
қорының басым бөлігі өңірімізде 
жеткілікті. Яғни, кварц құмы, дола-
мит пен әк тасы пайдаланылады. Демек, 
Сыр бойының шынысы сауда нарығында 
жергілікті сапасымен ерекшеленетін бо-
лады.

Сонымен бірге, «Жан-Арай» 
серіктестігінің жанынан құрылған ша-
руа қожалығы қаз асырау ісін қолға алды. 
БАҚ өкілдері шыны зауытынан кейін осы 
қожалықтың инкубатор цехында болды. 

Мұнда Ресейден әкелінген инкубаторлық 
төрт шкаф орналасқан екен. Әрқайсысына 
қаздың 550 жұмыртқасы сыйып кетеді.

– Жобаның бірінші кезеңін жүзеге 
асыру үшін Алматы облысындағы қаз 
өсіретін фермамен келісім шарт жаса-
сып, 2200 жұмыртқа әкелдік. Оларды 
инкубаторларға салғанымызға жиырма 
күндей өтті. Бұйырса, айдың аяғында ба-
лапан жарып шығады. Осы жерде жи-
ырма күн құнарлы жеммен жемдеп, Ай-
дарлы елді мекеніндегі «Сорқұдық» 
көліне жібереміз, – дейді «Жан-Арай» 
серіктестігі бас директорының орынбаса-
ры Қуат Шакизадаев. 

Білікті маманның айтуынша, қаз 
асырау фермасын құрудағы мақсат – 
Қызылорда өңірін құс етімен қамтамасыз 
ету. 

– Мұндай жоба біздің аймақта 
бірінші рет жүзеге асырылып отыр. 
Ал, қазіргі таңда облысымызға құс 
еті сырттан әкелінуде. Осы ретте, 
жергілікті тұрғындардың сұранысын 
қанағаттандыруды мұрат еттік. Бірінші 
жартыжылдықта инкубатордан он мың 
қаз алсақ, жыл соңында ферманың 
алғашқы өнімдерін нарыққа шығарамыз. 
Бір қаздың өзі шамамен 7-8 келі салмақ 
береді, – деді Қ.Шакизадаев. 

Біз аралаған төрт жоба да 
аймағымыздың әлеуметтік-экономикалық 
дамуына оң өзгерістер әкелетіні анық. 

Дәурен ОМАРОВ.

Нақты дерекке жүгінсек. 2011 жылы «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасымен бір «Ибайдуллаев Т» шаруа қожалығы 
мал өсіру бағытында 1 млн. теңге несие алып, бір 
адам жұмыспен қамтылды. Келесі жылы бұл 
көрсеткіш еселене түсіп  3 шаруа қожалығы 
14,5 млн теңге несие иеленді. Оның ішінде 
«Шату» шаруа қожалығы мал өсіру,  
«Мейірман» шаруа қожалығы егін егу 
бағыты бойынша несиені  «Жұмыспен 
қамту -2020»  бағдарламасы бойын-
ша «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қорынан»,  «Прманова» жеке 
кәсіпкерлігі «Сыбаға» бағдарламасы 
арқылы «Агро Несие» АҚ-дан алды. 

2013 жылы округ бойынша 93,5 млн 
теңге несие алынған.  «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасы негізінде 27 адамнан  үш несие 
серіктестігі құрылып, «Байқоңыр» ӘКК ҰК АҚ-
дан, екі жеке кәсіпкер «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қорынан» «Талғат» шаруа қожалығы  «Сыбаға» 
бағдарламасымен  «Агро Несие» АҚ-дан алынған қаржыға  мал 
өсіруді қарқындатты. Осылайша 31 адам жұмыспен қамтылды.

Мұндай игі қадам жыл сайын жалғаса берді. Төгілген 
тер, берілген қаржы желге ұшпады. Ірі қараны асылдандыру 
жобасының қазіргі уақытта нәтижесі көріне бастаса, жылқы басы 
2011 жылмен салыстырғанда 50 пайызға артты. «Рза» АҚ-мен 
әлеуметтік-әріптестік негізде ауыл орталығынан май құю бекеті 
ашылды. «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының 1 бағыты 
бойынша  Бекарыстан би ауылдық мәдениет үйіне күрделі жөндеу 
жүргізілді. Тек өткен жылы ғана  6 жаңа жұмыс орны ашылса, 

биылдың өзінде  БҰҰ-ның өңірлік даму бағдарламасы 
аясында   жеке кәсіпкерлер Төребай Қожақов пен Асқар 
Аймишев жеміс ағаштарының көшеттерін егуге 2,4 млн 

теңге 
н е -

сие  алып, 
кәсіптерін ба-

стап кетті. Сондай-
ақ аталған бағдарламаға «Шағын жылыжай», «Құс өсіру», 
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы аясында  мал 
шаруашылығына өз жобаларын ұсынып отырған тұрғындар 
да бар. Бұл ұсыныстар жуық арада  қаржыландырылады деп 
күтілуде. Сонымен қатар әлеуметтік-әріптестік негізде ауыл 
орталығынан газ құю бекетін ашу жос парлануда. Бұл жоба бой-
ынша «Қызылорда-Газ» ЖШС-мен келісім жасалуда.

Бекарыстандағы берекелі бастамалар  көпшіліктің үмітін 
алға жетелері хақ.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
 Қазалы ауданы,

Бекарыстан би ауылы.

АЙМАҚ ДАМУЫНА
СЕРПІН БЕРЕР ЖОБАЛАР

КЕНЕНІҢ КЕСІРІ КӨП
Т.Жүргенов атындағы шығармашылық үйі жанындағы 

өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте 
облыстық тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті 
басшысының орынбасары Ұлбосын Аханаева Конго-Қырым 
геморрогиялық қызбасының эпидемиологиялық ахуалы 
жөнінде әңгімеледі.

Мамандар тарапынан ағымдағы жылы Конго-Қырым 
гемморагиялық қызбасынан эпидемиологиялық ахуал қолайсыз бо-
лады деп болжануда. Оған себеп қыста ауа райының жылы болуы. 
Осыған орай алдын алу, көктем мезгілінде кенеге қарсы өңдеу, за-
лалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, үстіміздегі 
жылдың эпидемиологиялық маусымына Конго-Қырым геморрагиялық 
қызбасынан қолайсыз деп анықталған 100 елді мекеннің тізімі 
бекітіліп, кенеге қарсы дәрілеу, залалсыздандыру жұмыстары 
қолға алынған. Кене шағуы аса қауіпті жұқпалы аурулар қатарына 
жатқызылғандықтан, көктемгі залалсыздандыру жұмыстары наурыз 
айының 10 жұлдызынан оңтүстік аудандардан бастап жүргізілуде. 
Былтырғы жылы 108 кене шағу оқиғасы тіркелген болса, биыл  146-ға 
жетіп отыр. 

Барлық елді мекендерде ауру шыға қалған жағдайда мамандар 
дайындығы және кенеден сақтану шаралары туралы көшпелі семинар-
тренингтер мен акциялар өткізілуде. 

Сондай-ақ, брифингте Ұлбосын Өмірбайқызы құтырма ауруы бой-
ынша жалпы республика көлеміндегі эпидемиологиялық ахуал жайлы 
айтты.  Қызылорда облысында 2010-2014 жылдар аралығында 8 адам 
ауырып, қайтыс болған. Соңғы құтырма ауруымен ауыру жағдайы 
2014 жылы Сырдария ауданы Қоғалыкөл елді мекенінде және Арал 
ауданы Сексеуіл станциясында тіркелген. Бүгінде облыс көлемінде 
аурудың алдын алу мақсатында  тиісті шаралар жүргізілуде.

Айнұр БАТТАЛОВА.

БЕКАРЫСТАНДАҒЫ
БЕРЕКЕЛІ БАСТАМА ЖҰМЫСШЫЛАР

ЖАЛАҚЫСЫ 
ӨНДІРІЛДІ
Қармақшы аудандық прокуратурасы аудан 

көлемінде еңбек заңнамасының сақталуын, оның ішінде 
жалақының уақытылы төленуін, жұмыстан заңсыз бо-
сату, жұмыс орындарын қысқарту жағдайларына жол 
бермеу мақсатында азаматтардың конституциялық 
құқықтарының қорғалуына ерекше назар аударылып, 
үнемі мониторинг жүргізілуде.

Осының нәтижесінде, «Ақ-Шеген» ЖШС-ның 
жұмысшыларына жалақыдан 806400 теңге қарыз 
екені белгілі болды. Осылайша аталған жұмыс орны  
қызметкерлерінің конституциялық құқықтарының 
бұзылуына жол бергендігі анықталды.

Осыған байланысты, Қармақшы аудандық проку-
ратурасы орын алған заң бұзушылықтардың тез ара-
да жойылуына ықпал жасап, алдағы уақытта қайта 
орын алмау мақсатында жұмысшылардың жалақыларын 
төлеу жөнінде «Ақ-Шеген» ЖШС-ға ұйғарым енгізді. 
Ұйғарымның қаралу нәтижесінде серіктестіктен  қарызы 
толық өндірілді.  

Жұмысшылардың жалақыларын уақытылы төлемеген 
«Ақ-Шеген» ЖШС-ның әрекетінде ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекстің 87-бабында көзделген 
құқық бұзушылық белгісі болуына байланысты 
Қармақшы аудандық прокуратурасымен Қызылорда 
облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасына 
«Ақ-Шеген» ЖШС-ның әкімшілік жауапкершілігін 
шешу жөнінде ұсыныс түріндегі прокурорлық ықпал ету 
актісі енгізілді. Нәтижесінде ұсыныс қаралып, кінәлі деп 
танылған заңды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тарты-
лып, заң бұзушылықтар жойылды.

Кенжетай ҚАйРАҚБАЕВ.

Кішкентай жәндіктің тілін тауып, кәсібін дөңгелеткен 
омарташы Омар Изатовты  жаңақорғандықтар жақсы біледі.  
Кезінде Омардың әкесі де омарташы болыпты. Бұл ісін бала-
сы жалғады.  

Әке аманатын орындап жүрген оның қазіргі кезде 100-
ге жуық ара жәшігі бар. Олардың әрқайсысында бір отбасы 
тұрады.  Әрбір отбасында 90 мыңнан аса ара бар екен. Әңгіме 
арасында Омар талай қызықтарымен бөлісті. Алғашқы кез-

де араға таланып, денесі ісіп, 
қызарып жүрген кездері аз бол-
мапты. Бірте-бірте араның сы-

рына қаныға бастаған. Ол бұл 
кәсіпте бастысы ұқыптылық 

пен  шыдамдылық 
қасиетін  ұстанады екен. 

– Араның тілін табу 
өте қиын. Бір қарағанда 
жеңіл кәсіп б о л ы п 

көр іну і 

мүмкін. Сондықтан қызығушылық танытатындар көптеп 
кездесіп жатады. Бірақ ауырлығын сезіне бастағанда бел орта-
сынан тастап кетеді, – дейді ол.

Ара балы адам денсаулығына өте пайдалы. Емдік қасиеті 
орасан зор. Сол себепті оған сұраныс жоғары. Бірақ оның 
күтімі де ерекше. 

– Қазір бал арасы ауруға жиі ұшырайды, – дейді Омар. – 
Мәселен, инфекциялық, бактериялық және кене ауруымен 
күресіп келеміз. Жылда емдік шаралары жасалады. Бізде дәрі-
дәрмек шығарылмайды. Оны Ресей, Қытай елдерінен алды-
рамыз. Араны аман сақтап қалудың тағы бір амалы –қыстық 
қорын қамдау. Ол үшін бал мөлшерін жеткілікті етіп қалдыру 
керек. Әрбір ұяда кемінде 15 келі бал тұруы қажет. Көбіне 
қыстық қор мен емдік шараларын дұрыс жасамаудың салдары-
нан аралар қырылып қалады. 

Негізінен өнім маусым мен тамыз аралығында  жина-
лады. Жантақ, жоңышқа, шеңгел гүлі –  өнімнің негізгі көзі. 
Араның түрі көп. Омарташының  өсіріп отырған бал ара-
сы  азиялық түрге жатады. Кейбір жандар  шетелден әкеліп 
жатады. Бірақ алдымен зерттеу жасау керек. Олардың біздің 
табиғатқа қаншалықты бейімделе алатынын анықтаған жөн. 
Араның басты қасиеті бір-бірін, яғни өз отбасын иісі арқылы 
таниды. Бір қызығы, әрбір отбасының өз иісі болады. Олардың 
көбеюі де жылдам. Олар ұрықтан 21 күн ішінде араға айна-
лып, ұшып шығады. Сондай-ақ аралар ішімдік ішкен адамды 
жақтырмайды. Жылқының қасына жолай бермейді. 

Омар араның бабына қарай жылына 7-8 рет қоныс аудара-
ды. Себебі күріш орындары, тау бөктерлері, егістік алқаптары 

мен Сырдария жағалаулары  қолайлы орын бола ала-
ды екен.  Соңғы кездері   Байқоңырдан зымыран 

ұшқан сайын аралардың әлсіреп қалатыны 
байқалып жүр. Кейде бұл процес бір аптаға  

дейін барады.  Бұрын 30 жыл бұрын бір күнде 3 келі өнім бер-
се, қазір 1 келі жиналады. 

Омарташы жасанды балмен елді алдайтындардың көбейіп 
кеткеніне алаңдаулы. Көпшілік балды емдік қасиеті үшін 
қолданатындықтан осы мәселеге барынша мұқият болған 
дұрыс. 

Осыдан біршама уақыт бұрын «Бал-Ара»  Қазақстан омар-
ташылары ұлттық одағы  құрылған болатын. Ұлттық одақ 
қазір еліміздің барлық аймағында  омарташы кәсібін жандан-
дыру шараларын қолға алуда.  Балдың құрамын зерттеп, оның 
емдік қасиетін дамытып, іс жүзінде қолданып жатқан елдер 
көп. Соның бірі – Жапония. Онда мектеп қабырғасынан бас-
тап балаларға күніне белгілі бір мөлшерде бал жегізеді екен. 
Сондықтан мұнда өмір сүру ұзақтығы орта есеппен 87 жас бо-
лып саналады. Ал, біздің елде бір адам жылына бар болғаны 
40 грамм бал тұтынады. Ұзақ өмір сүретіндердің 95 пайызы 
омарташылар мен бал өнімімен қоректенетіндер. Соңғы кезде 
ғалымдар ұзақ жасау үшін омарташылықты дамытуды қолдау 
керектігін алға тартып отыр. Бал өндіруден көш бастап тұрған 
елдер – Қытай, Аргентина, Түркия мен Украина. 

Сонымен қатар омарта шаруашылығы егін мен бау-
бақшаға да пайдасы мол. Себебі ара, біріншіден, өсімдіктерді 
тозаңдандырушы, әртүрлі өсімдік ауруларының емшісі. Соңғы 
жылдары елімізде омарта шаруашылығын дамытуға мемлекет 
тарапынан қолдаулар  артып келеді. 

Бастысы, бұл кәсіпке деген қызығушылық болу керек. 
Омар енді алдағы уақытта мемлекет тарапынан омарташыларға  
жасалған мүмкіндікті тиімді пайдаланып, өнімін арттырып, 
ара санын көбейтуді көздеп отыр. 

Сара АДАйБАЕВА.

ОМАРДЫҢ ОМАРТАСЫ

ДӘСТҮРЛІ БАЙҚАУ 
ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ
Облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен  

мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту және көркем әдебиетті 
насихаттауды жандандыру мақсатында көркемсөз оқу шеберлерінің 
Оралхан Бөкей атындағы XVIII облыстық байқауы өтті. Байқауға 
Қызылорда қаласы мен барлық аудандардан 16-22 жас аралығындағы 
17 талапкер қатысып, өзара бақ сынасты. Шара барысында облыстық 
ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Еркебұлан 
Меңлібаев қатысушыларды құттықтап, сәттілік тіледі.      

Талапкерлер О.Бөкейдің шығармашылығымен қоса, басқа 
да белгілі ақын-жазушыларының шығармаларынан, өлеңдерінен 
үзінді оқыды. Қатысушылардың өнеріне Қазақстан Жазушылар 
одағы Қызылорда облыстық филиалының басшысы Қ. Есімсейітова  
төрағалық еткен қазылар алқасы баға берді. Сарапшылар  үміткерлер 
өнерін бағалау кезінде олардың көркем  мәтінді оқу шеберлігіне, да-
уыс мәнеріне және тіл тазалығына, көркем мәтінді таңдау талғамына, 
сахналық киім сәніне баса назар аударды. 

Қорытындысында жаңақорғандық Хамида Тілекова І орынды 
жеңіп алса, қазалылық Гүлбаршын Аманкелді ІІ орынды иеленді. Ал 
келесі орынға қызылордалық Берікбол Қызылбай тұрақтады. Сондай-
ақ, басқа да қатысушыларға «Нұр Отан» партиясының қалалық фи-
лиалы мен облыстық ішкі саясат басқармасының ынталандыру 
сыйлықтары табысталды.

К.БАЛҒАБАйҰЛЫ. 
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Биылғы жылдың 
үлкен датасы – 
Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы. 
Бұл мерейтойдың еліміз 
үшін мәні мен маңызы 
ерекше. Осы орайда 
Тәуелсіздігіміздің тұғырлы 
болуында өзіндік үлесін 
қосқан көрнекті ғалым, 
танымал қоғам қайраткері 
Мырзатай Жолдасбековпен 
елдегі діни ахуал және 
ислам дінінің бүгіні туралы 
әңгімелескен едік.

–  Мырзатай  аға,  биыл  Тәуелсіз дігі
мізге 25 жыл толып отыр. Мағынасы зор 
мерейтой туралы не айтасыз?

–  Біздің  халық  ұзын-сонар  тарихында 
небір  қиын  кезеңдерді  бастан  өткерді. 
Тарихымыздағы  алашапқын  дәуірлерде 
ата-бабаларымыздың  бейбіт  өмір  сүруіне 
мұршасы  болған  жоқ.  Бейбіт  те  бақытты 
өмір  сүру  біздің  буынға  бұйырып,  Қазақ 
елінің  көші  түзелді.  Елбасы  бастаған 
көшіміз  Мәңгілік  елдікке  бет  бұрды. 
Еліміздің  тәуелсіздігін  алу  оңай  болған 
жоқ, ал сол тәуелсіздікті ұстап тұру, баян-
ды ету одан да қиын.

Жалпы,  жауапкершілігі  мен  артар 
жүгі мол бұл  істі Елбасымыз    абыроймен 
атқарып  келе  жатыр.  Мен  осы  орайда 
Елбасының  елордамыз  Астананың 
тұсаукесерінде айтқан сөзін жұртшылыққа 
ылғи  айтып  жүремін.  Сонда  Елбасымыз: 
«Шүкір,  осыған  да  жеттік.  Жылқы 
мінезді  халықпыз  ғой,  тарихта  кешкен 
шырғалаңдарды,  азаптар  мен  қасіретті 
ұмытып  кетпесек  болғаны.  Бағымыз  – 
Тәуелсіздік, дініміз – Ислам, бірақ біз ата 
жолынан,  бабаларымыздың  ақ  жолынан 
таймауымыз  керек»,  –  деген  еді.  Бұл 
елдің шаңырағын шайқалтпай  ұстау  үшін 
өткенімізден  сабақ  алып  отыруымыз 
керектігін білдіреді.

–  Тәуелсіз  еліміздегі  жаңғырып  келе 
жатқан халық руханиятына, оның ішінде 
діни ахуалға берер бағаңыз қандай?

– Тәуелсіздік – Құдайдың берген сыйы. 
Кеңес  дәуірінде  халық  тапқа  жіктеліп, 
дін  қудалауға  түсті.  Мешіттер  қирап, 
қамбаға айналды. Молдаларды сақалынан 
сүйреп,  қудалады  дегенді  де  естігенбіз. 
Ал  бүгінгі  күні  тәуелсіздіктің  арқасында 
руханиятымызға  еркіндік  берілді. 
Халық  дінге  ден  қойды.  Бала  күнімізден 
үлкендерден  дін  жайлы  да,  діндарлар 
жайлы  да  жаман  естімеген  едік.  Дін  – 
кісіні  парасаттылыққа,  адамгершілікке, 
қайырымдылыққа,  төзімділікке,  ұстам-
дылыққа, сыйласуға, ел мен елдің арасын 
жақындатуға,  табыстыруға  қызмет  ете тін 
үлкен  рухани  күш.  Рухани  күштің  құді-
реттілігін  біле  алмасақ  адасамыз.  Мұны, 
өкінішке  орай,  «дұрыс»  дін  іздеп,  ақшаға 
сатылып, шетел  асып жатқан  кейбір жас-
тарымыздың  қате  басқан  әрекеттерінен 
көріп  те,  біліп  те  отырмыз.  Сонда  қалай, 
ата-бабаларымыз  мың  жылдан  астам 
уақыттан  бері  ұстанып,  ислам  дінінен 
алған  иман  нұрымен  ұлдарын  батыр, 

қыздарын  инабатты  етіп  тәрбиелеп 
өсірген  халқымыздың  дәстүрлі  дінімізді 
ұстануы,  бәзбіреулер  айтып  жүргендей, 
қате  болғаны  ма?  Жоқ,  керісінше,  дана 
халқымыздың  рухани  сүзгісінен  өткен 
ислам діні туралы қазақ түсінігін өз басым 
дінді  ұстанудың  саф  көрінісі  дер  едім. 
Мұны,  әсіресе,  дінге  жаңа  бет  бұрып 
жатқан  жастар  мықтап  есте  ұстағандары 
абзал.

Мен өзімнің дінге қатысты ойларымды 
ана бір жылы жарық көрген  «Дін – ұстай 
алсаң  қасиетің,  ұстай  алмасаң  қасіретің» 
деген  мақаламда  айтқан  болатынмын. 
Сондағы  кейбір  ойларымды  тағы  да 
еске  сала  кеткім  келеді:  дінмен  ойнауға 
бол майды,  әйтпесе,  өрт  шығады.  Дінді 
саясатпен  де,  саудамен  де  шатастыруға 
болмайды. Дін  –  күн  көрудің  кәсібі  емес, 
көрін геннің  қолжаулығы  да  емес,  дін  – 
ғылым,  дін  –  тағылым,  дін  –  парасат,  дін 
– ғиб рат, дін – ождан, дін – биік мәдениет. 
Дінге  бару  үшін  үлкен  ақыл,  терең  білім 
керек.  Дін  санаға,  қанға,  сүйекке  сіңуі 
керек.  Өкініші,  біздің  қасиетті  дініміз 
қаруға,  текетірестік,  өштестік  айласына 
айн алды.  Дұрысында,  айналдырды.  Бұл, 
бір  жағынан,  исламға  көлеңке  түсірудің 
амалы.

Сақал  қойғанның  бәрін  –  молда, 
ораза  ұстап,  бес  уақыт  намаз  оқып,  дін 
насихаттап  жүргеннің  бәрін  діндар  деп 
айта  алмаймыз.  Бүгінде  жасына  жетпей 
ата  сақалы  беліне  түскендер,  бесіктен 
белі  шықпай  жатып  уағыз  айтатындар 
көбейді. Жалпы, бұл істі дәстүрлі дінімізді 
ілгерілетумен  күнделікті  айналысып 
жүрген  мешіттегі  дін  мамандарына 
қалдыру керек деп есептеймін.

–  Мырзатай  аға,  сіздің  ел  мұсыл
ман дарының  мақсатмүдделерін  білді
ретін  Қазақстан  мұсылмандары  діни 
басқармасының  төрағасы,  Бас  мүф
ти  Ержан  Малғажыұлымен  кездес
кеніңізді  білеміз.  Сіз  ҚМДБ  тарапынан 
қолға  алынып,  іске  асырылып  отырған 
жұмыстарға  қандай  баға  және  нендей 
ұсыныстар берер едіңіз?

–  Мен  бұрын  Ержан  Малғажыұлын 
танымаушы  едім.  Бір  жағы  танысайын, 
жас та болса жолы үлкен ғой деп, бүгінде 
еліміздегі  діннің  ахуалы  жайында 
сөйлесейін  деп  барған  едім.  Ұзақ 
әңгімелестік.  Айтқандарына,  атқарып 
жатқан істеріне көңілім толды.

Ислам  –  адам  үшін  жаратылған  дін. 
Сондықтан, оны халықтан, оның дәстүрінен 
бөлуге  болмайды.  Мүфтиіміздің  дінді 
дәстүрмен,  ел  тарихымен,  ел  санасымен 
тығыз  байланыста  сабақтастырып  ұстауы 
үлкен көргендік деп білемін.

ҚМДБ  соңғы  екі-үш  жыл  ішінде 
халыққа  қажетті  бастамаларды  көтеріп, 
олардың  бірқатарын  ойдағыдай  іске 
асырып  келеді.  Ұлттық  дүниетаным  мен 
ислам қағидаттарының үйлесімділігін паш 
ету  үшін  2014  жылды  «Дін  мен  дәстүр» 
жылы  етіп  жариялап,  соның  шеңберінде 
көптеген игілікті  іс-шаралар өткізді. Діни 
басқарма  осы  жақсы  дәстүрді  биыл  да 
жалғастырып,  2016  жылды  «Дін  және 
тарих  тағылымы»  жылы  деп  жариялап 
отыр. Меніңше, әр жылды межелеп, соған 
сай мақсатты жұмыстар жүргізіліп отырған 
осы  бастаманы  жалғастыруға  лайықты 
жақсы дәстүр деп білемін.

ҚМДБ қазіргі күнде ел мұсылмандары 
арасында заман талабына сай пайда болып 
отыратын сан түрлі сауалдарға дер кезінде 
жауап  беру  үшін  Ғұламалар  кеңесінің 
жұмысын жандандырды. Бұл кеңес қазіргі 
кезде  түйткілді  мәселелерге  қатысты 
дәйекті пәтуалар шығарып, қоғамымыздың 
рухани тұтастығының сақталуына септігін 
тигізуде.

Мен жоғарыда дінді кім көрінген емес, 
нағыз  мамандар  уағыздасын  деген  ойды 
бекер айтып отырғаным жоқ. Бұл ой – қоғам 
талап  еткен  қажеттіліктен  туындайды. 
ҚМДБ  қазіргі  күні  ел  арасындағы  дін 
ғалымдарының,  имамдардың  бедел-
мәртебесін көтеру, олардың діни біліммен 
қатар  зайырлы  білімді  игеруі  қажеттігі 
жөнінде  бастама  көтеріпті.  Оның  ішінде 
маған қатты ұнағаны – «Қазіргі заманның 
үздік 500 зиялы имамы» атты жобасы. Дін 
жаршысы  болатын  имамдардың  болмысы 
мен келбеті, істеген ісі, жүріс-тұрысы мен 
сөйлеген  сөзі  «имам»  деген  атына  сай 
болуы  керек.  «Имам»  деген  сөз  «иман» 
деген сөзбен бірдей болуы керек.

Жамағат басында тұрған имам тек діни 
емес,  зайырлы  білімді  де  үйреніп,  екеуін 
бірдей  алып  жүруі  керек  деп  ойлаймын. 
Міне,  сонда  ол  нағыз  «қазіргі  заманның 
имамы»  болмақ.  Сөйтіп,  шариғат  талап-
тары мен мемлекет заңдарының үйлесімін 
тауып,  қоғам  азаматтарының  арасында 
туындаған  заманауи мәселелерге қатысты 
дұрыс  шешім  жолдарын  ұсынады.  Сон-
дықтан, Діни басқарманың осы бағыттағы 
істерін құптарлық әрекет деп білемін.

Жалпы,  менің  қоғамда  қозғалған 
пікірлер  мен  айтылып  жүретін  ойларды 
үнемі  ой  елегінен  өткізіп  отыратын 
қашанғы  әдетім  бар.  Қазір  бәзбір 
«әсіредіншілдер» тарапынан дін мен қоғам 
арасына  көпе-көрінеу  жік  салып,  сына 
қаққысы  келетіндей  де  пікірлер  айтылып 
қалып  жатады.  Менің  ойымша,  дін 
ұстанған  адам  қоғамнан  бөлінбеуі  керек. 
Әсіресе,  зайырлы  мемлекетте  өмір  сүріп 

отырған  дін  ұстанушылар  мұны  дұрыс 
түсінсе екен деймін.

Зайырлы  мемлекет  қағидатына  негіз-
делген мемлекеттік жүйе  бүкіл  қоғамның 
мүддесін  басшылыққа  алатындықтан, 
дін  дар  азаматтар  дін  ұстағанның  жөні 
осы  екен  деп  үкіметке  талап  қоя  беру-
ден  алыс  болғандары  жөн.  Мәселен, 
дін  саласындағы  мәселелерді  реттеп 
отырған  қазіргі  «Діни  қызмет  және  діни 
бірлестіктер  туралы»  заң  қабылданған 
кезде  ондағы  «мемлекеттік  мекемеде 
діни  рәсімдерді  өтеуге  рұқсат  бермейтін» 
талап  төңірегінде  бірталай  сыни  пікірлер 
айтылғаны  белгілі.  Сондағы  сыни  пікір 
айтушылар  бұл  талап  азаматтардың  дін 
ұстану бостандығын шектейді деген уәжді 
алға тартатын.

Мен өз басым ондай біржақты пікірлер-
ге сол кезде былай деп ойымды білдірген 
едім  және  әлі  күнге  дейін  сол  пікірімде 
қаламын:  азаматтар  демократияның  жөні 
осы  екен  деп  мемлекеттің  талаптарымен 
те кетіреске  баруына  болмайды.  Мәселен, 
жо ғарыда  айтқан  сыни  пікірдің  еш  негізі 
жоқ екені бесенеден белгілі, өйткені, діні-
мізде    бес  уақыт  намазды  қаза  қылып, 
кейін  оқу деген бар  емес пе? Бар. Демек, 
мем  лекеттік  мекемедегі  діндар  азаматтар 
қыз мет  уақытына  түскен  намаздарын жұ-
мыстан соң қаза қылмай өтей алатыны қи-
сынды.  Қазір  қарап  отырсам,  бұл  мәселе 
уа  қыт  өте  келе  өз  шешімін  байыппен 
тауып,  қоғам  талқысынан  өз-өзінен  түсіп 
қалды.

Байқап  отырсақ,  қоғам  талқысынан 
соңғы  кезде  Білім  және  ғылым  министр-
лігінің  орта мектептердің  оқушыларының 
киіміне  қойылатын  талаптарына  қатысты 
пікірлер  жиі  орын  ала  бастапты.  Мұны 

бәзбір  діндар  бауырларымыз  әдеттегідей 
біржақты  ғайбаттап жатқан  болса,  екін ші 
бір азаматтар бұл талаптың орын ды лығын 
айтып пікір білдіруде.

Осыған  орай  Қазақстан  мұсыл ман -
дары  діни  басқармасының  осы  мәсе леге 
қатысты туындаған пікірлерге бай ланысты 
өз  ұстанымын  анық  әрі  тез  білдіргеніне 
риза болдым. Өз басым Діни басқарманың 
мұсылмандар  мен  ата-аналарды  орта  оқу 
орындарының  мектеп  оқушыларының 
киім үлгі сіне қатысты қоятын талаптарына 
тү сіністікпен  қарауға  және  бұл  мәсе-
лені  ушықтырмауға  шақырған  уә жін 
қолдаймын.  Мен  азаматтар ды  мұны  орта 
мектептерде  киім  үлгі сін  бірізділікке 
түсіру  мақсатында  қабыл данған 
мемлекеттің талабы деп қабыл дауды және 
соған  бағынуға  шақырамын.  Азаматтар 
осы  мәселені  желеу  етіп,  қоғам  ішінде 
жік  тудырғысы  келетін  кейбір  топтардың 
өздерін  арандатуына  жол  бермеуі  керек 
деп ойлаймын.

Бұл  жердегі  ортақ  киім  үлгісі  тек 
мектеп  оқушыларына  қатысты  еке нін 
естен  шығармаған  дұрыс.  Мектеп  сыр-
тында,  басқа  орындарда  киім  кию  ер-
кіндігі  қыздарымыздың  өз  ықтиярында. 
Мемлекет  дінге  немесе  сенім  бос тан-
дығына шектеу қойып жатқан жоқ. Бұлай 
түсінбеуіміз  керек.  Керісінше,  егемендік 
алғалы бері ел ішіндегі медреселер мен көк 
күмбезді  мешіттердің  саны  едәуір  артты 
емес  пе?  Жұма  күндерінде  мешіт  мұ-
нараларынан азан дауысы жарыса шығып, 
жастарымызды намазға шақырып жатады. 
Республика бойынша өңірлерде  «Мәуліт» 
кештері  өтіп  жатады.  Осы  сияқ  ты  іс-
шаралардың барлығы, Құдайға шү  кір, діни 
сенім бостандығының арқа сында.

Дей  тұрғанмен,  әрбір  ұлттың  ғасыр-
лар  бойы  қалыптасқан  өз  киім  үлгісі  бар 
екенін ұмытпауымыз қажет. Біздің кейбір 
қыздарымыз  араб  әйелдерінің  киіміне 
әуес болып жүр. Бағзы заманнан бері хазі-
реттеріміздің,  молдаларымыздың  әйел-
дері  ешқашан  өзге  елдің  киімін  киген 
емес.  Арабша  киініп  жүрген  әлгі  қазақ 
қыздары  тәуелсіз  елімізде  тәуел сіздігінен 
айырылған әлде біреулерге ұқсаңқырайды.

– Мырзатай  аға,  сөз  арасында  зайыр-
лылық туралы тұшымды ой лар айт тыңыз. 
Сіздіңзайырлылық  аясында  дін  туралы 
білім беруге көзқа расыңыз қандай?

–  Бірінші  кезекте  білім  беру  жүйесі 
заман  талабына  сай  әрдайым  дамып 
отыратын,  өмірдің  сұраныстарына  жауап 
бере алатын, өзіне үлкен міндет жүктейтін 
үлкен  үдеріс.  Баспасөз  беттерінен 
оқыған  мәліметтерге  қарағанда  елімізде 
«Зайырлылық және дінтану негіздері» пәні 

енгізілмекші.  Бұл,  менің  ойымша,  дұрыс 
шешім,  оның  бірнеше  пайдалы  жақтары 
бар.

Біріншіден,  зайырлы  мемлекетіміздегі 
зайырлы  оқу  орындарында  діни  ілімді 
уағыздауға  болмайды.  Сол  себепті, 
болашақтың  тұтқасын  ұстайтын  жас 
жеткіншектерге  дін  туралы  зайырлы 
түрде  білім  беретін  пән  қажет. Міне,  сол 
қажеттілікті  өтейтін  пән  –  «Зайырлылық 
және дінтану негіздері».

Екіншіден, қазір ел арасында жас тарға 
дінді  бұрмалап  жеткізгісі  келе тіндер,  дін 
атын  жамылып,  өз  ықпалын  жүргізгісі 
келетіндер  аз  емес.  Сондықтан,  жастарға 
олардың  теріс  пиғылды  ықпа лынан 
арашалайтындай білім беру – мем лекеттің 
және бүкіл қоғамның міндеті.

–  Еліміздің  дін  саласын  реттейтін 
қолданыстағы  заңында  мемлекетіміз 
ханафи  бағытындағы  исламның  ха
лық тың  мәдениетінің  дамуы  мен  руха
ни  өміріндегі  тарихи  рөлін  мойын дай
тындығы  атап  көрсетілген.  Сіздің 
ойыңызша,  ханафи  мазһабының  қазақ 
қоғамындағы рөлі қандай?

–  Еліміздің  жүріп  өткен  жолы,  өзінің 
тозбас  мәдениеті  мен  бай  рухани  мұрасы 
бар.  Ол  мұраға  тікелей  әсер  еткен  –  ис-
ламның  ірі  ғұламасы  Әбу  Ханифаның 
ілімі.  Бұл  бағыт  –  әр  халықтың  өзіне  тән 
қайталанбас мәдениеті мен рухани құн ды-
лықтарын  құрметтеуге  үйрететін  маз һаб. 
Кешегі  біз  білетін  Ясауи,  Абай, Шә кәрім 
осы жолмен жүріп, дана лыққа жеткен.

Ал,  қазіргі  таңда  неше  түрлі  ағымдар 
дінімізді  бұра  тартып  үйретумен  қоймай, 
ұлттық  құндылықтарымызды  да  аяқасты 
етуде.  Тіпті,  кейбір  «мұсылманмын»  деп 
жүргендердің  өзі  ұлттық  дәстүр  жайлы 
ләм-мим  демейді.  Өздері  қазақ  бола 
тұра,  «мұсылманмын»  деп  дінін  айтса 
да,  «қазақпын»  деуге  ауыздары  бар-
майды.  Өз  ұлтының  бай  тарихын,  мұра-
сын  білмейді.  Ондайлар Ұлы Дала  елінің 
ертеңіне  қалай  ие  болады?  Сон дықтан, 
дін  саласында  жұмыс  істеп,  болашақ 
ұрпақтың  тәрбиесімен  айна лысып жүрген 
азаматтарымыз  жас тарымыздың  көкейіне 
ұлтжан ды лықты,  отансүйгіштікті  құйса 
екен деген тілегім бар.

«Дін» деп, «саясат» деп бөлінуге дайын 
тұратындар  –  өз  Отанын  сүй мей тіндер. 
Мұхаммед  пайғамбардың  өзі:  «Біріккенге 
береке  бар,  ыдырағанға  азап  бар»  дейді. 
Яғни,  исламның  да  көзде гені  –  бірлік! 
Сол  себепті,  біздің  діни  ұстанымымыз  – 
ел  бірлігі  болуы  тиіс.  Сонда  ғана  Алаш 
ұшпаққа шыға алады.

Мешіт  –  Алланың  үйі,  бәріміздің 
қасиетті  төріміз,  оны  аяқасты  етуге  бол-
майды. Мешітке  бисмилла  деп  кіру  үшін 
де  сананың  тазалығы, жан,  тән  тазалығы, 
иман тазалығы керек.

Мұсылман болғанымызға мың жыл дан 
асты.  Заман,  қоғам,  адам  өзгерді.  Имам-
дардың  өздері  де,  өресі  де  заманына  сай 
болса деймін.

– Әңгімеңізге рахмет.
Әңгімелескен

Қорғанбек АМАНЖОЛ.
 АСТАНА.

«Егемен Қазақстан», 
7 сәуір 2016 жыл.

ДІН – КӨРІНГЕННІҢ ҚОЛЖАУЛЫҒЫНА 
АЙНАЛМАУЫ КЕРЕК

АНА ҰЛТТЫ ТӘРБИЕЛЕЙДІ
Қазір  елімізде  жаһандану   үрдісімен  бірге  келген   гендерлік  

саясатқа     қатысты   пікірталастар өте   көп. Тарихи деректерге  
үңілсек,    уақыт  алға  жылжыған    сайын    әйел    мәселесі  жаңа  
сатыға   көтеріліп   отырғанын  байқауға   болады.   

Батыс  елдерінде  ХІХ ғасырдың бірінші жартысына дейін 
әйелдер өз  құқықтарын қорғаудың  жаңа  жолдарын қарастыра   
бастады.  Соның  нәтижесінде      «гендерлік  саясат»    ұғымы 
пайда   болды. Алайда,  бүгінгі уақытта бұл саясаттың зардабын 
қатты  тартып  отырған  елдер  саны  өсіп    келеді.  Бала    туу 
көрсеткіштерінің Батыс  елдерінде   күрт азайып кету себептерін 
кейбір  ғалымдар  гендерлік  саясатпен  байланыстырады. 
Жаһандану      үрдістерінің  ықпалымен    Қазақстанда  гендерлік 
саясаттың  орнауы ең  алдымен, салт-дәстүрлерін  қастерлейтін 
қарапайым қазақ отбасына қалай  әсер  етеді?  

Бүгінгі  күні  әйелдер  қоғамымыздың  барлық  салаларында 
да белсенді   күш. Қазақстанда олар қандай қызмет атқарса да, 
аналық  құқықтың,  үлкен  жауапкершілік  пен  сенімділіктің, 
жоғары кәсібиліктің ұйытқысы болуда. Қазір адамды жынысына 
қарап  емес,  қабілетіне  қарай  бағалайтын  заман.  Сондықтан, 
қазақ  әйелдері    де      мұндай    үрдістен    тыс    қалмауы    тиіс. 
Қазақстанның бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуының 
басты    шарты  –  бәсекеге    қабілетті  болу.  Бәсекелестік  іскер, 
белсенді  тұлғаны   «әйел мен еркек» деп ажыратпайды. Және 
бәсекелестік    мемлекеттерден  мәдениет,  білім,  ғылым  деп 
жекелеген    салаларды    таңдап  таразылап  жатпайды  да.  Бәрі 
қабілетіне  қарай.  Бұл    жағдай,    гендерлік    саясат    үшін    өте 
тиімді.

Әйткенмен,  «Әке  баласын  тәрбиелейді,  шеше  ұлтты  тәр-
биелейді»  деген  қазақ  мақалын  жадымыздан  шығармауымыз 
керек.  Қазақстанда  демографиялық  өсімді  қамтамасыз  ету  
күн  тәртібінен    түспейді.    Балалардың      тәрбиесі  мен  отбасы 
құндылықтарын  қорғау  әйелдердің  мойнында.  Күнделікті 
отбасы туралы қамқорлық, өз жанұясы үшін қолайлы   жағдай 
жасау  әрбір әйелдің  абзал міндеті  болып  қала  бермек.  

Қазақстан шикізатқа бай, жері байтақ болғанымен, халқының 
саны аз. Мемлекеттік шекарамыздың әрбір километрін қорғауға  
ер  адамдарымыздың  саны  да   жетпейді  екен. Экономикалық 
белсенді халық  саны   да  аз  деген  сөз.  Әйелдердің үйде отыруы 
демографиялық проблеманы түпкілікті  шеше алмас.  Өйткені,  
жұмыс  пен  отбасындағы    бала  тәрбиесін  қатар  алып  жүрген 
әйелдер    де    жетерлік.  Саналы    ұрпақ    тәрбиелеу  дегеніміз 
жұмыстан  біржола  қол  үзу  деген  емес. Әйел  қауымы  жүрген  
жерден      әрқашан      жауапкершілікті,    жинақылықты,    кәсіби 
білік тілікті  аңғарамыз. Мұндай  сапалық  көрсеткіштер еліміз  
үшін  өте  маңызды.

Десек те, қазақ халқында: «Қызға  қырық  үйден  тыю,   қала  
берді есік    алдындағы күңнен    тыю» деген сөз   бар.   Бұл ескі  
болса да, мағынасын     жоймаған сөз. Халқымыз   қыз   баланы 
құрметтеп  қана  қоймай,  түрлі  қауіп-қатерден    сақтан дырып 
отырғанын  аңғаруға  болады.  Жақында  ғана  теледи дардан 
көрсетіліп,  БАҚ-та  жарияланған  жаңа  туған  нәресте лердің 
өлі    дене лерінің  табылуы бүкіл    елімізді    дүр  сілкіндірді. Бұл 
қыздарымызға  тыйым  жасамай,  тәрбиесінде    олқылық тар  
жіберуі міздің кесірі. Осындай  қадамға барған   қыздар дың  іс-
әрекетіне  аналарының   қатысы  жоқ  деп  қалай айта  аламыз? 
Гендерлік  саясаттың  кейбір  принциптеріне  бой  ұрудан  салт-
дәстүрлеріміз  бен  тыйым дарымыздан  бас  тартып,  шаңы рағы-
мызды  шайқалтып  ұлттық    құндылықтарымызды  жоғалтып 
алмаймыз    ба?  Бүгінде  біздің  қазақ  отбасыларының  арасында 
ажырасу  саны  жылдан-жылға  көбейіп  барады.    Өйткені,  біз 
балаға   отбасында   берілетін тәрбиені   осалдатып   алғанымыз 
да  шындық. 

Кез келген  мәселенің екі  жағы  бар.  Сондықтан   гендерлік   
саясатты    жүргізуде  ұлттық    құндылықтарымызды    естен   
шығар мауы мыз  керек.

Серік ТҰРЫМТАЕВ,
№30 орта мектебінің  тарих пәні мұғалімі.

 Қармақшы ауданы.

Бүгінгі күннің көкжиегінен 
қарағанда – әлем ахуалын және 
қоғамның қажеттілігін дөп басқан 
құжаттар – Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаевтың «Ұлт Жоспары: 100 
нақты қадам» бес институционалдық 
реформасы мен «Қазақстан 
жаңа жаһандық ахуалда: өсу, 
реформалар, даму» Жолдауы. 
Еліміздің дамуы тығырыққа тірелмей, 
экономикасы дағдарысқа дес 
бермейтін қарқынмен жалғасуы 
үшін жарияланған осы құжаттарда 
Мемлекет басшысы салықтық 
және кедендік әкімшілендірудің 
бірқатар жаңа бағыттарын белгіледі. 
Елбасының сөзімен айтқанда «аяқ 
астынан келмеген бұл дағдарысқа» 
біздің қарсы қояр қаруымыз осы 
бағдарламалар. Бір-бірінің қисынды 
жалғасы болып келетін инновациялық-
индустриялық даму бесжылдықтары, 
«Нұрлы жол» инфрақұрылымдық 
даму бағдарламасы, «100 нақты 
қадам» экономиканың әр саласының 
бір бағытты бетке алып, бір биікті 
бағындыруға жасалған қадамы. 

«Нұрлы жол» инфрақұрылымдық бағдарламасы 
тұсында  ауқымды  құрылыстар  жүріп,  біздің 
экономикамыздың  дамуын  тоқтатпады,  қайта  алға 
жетеледі.    Және  ол  кезде  Ұлттық  қор  қаржысы 
пайдаланылды. Алайда, Елбасы тапсырғандай, «біз 
Ұлттық қор есебінен емес, қаржылық мүмкіндігіміз 
шектеулі  кезде  де  экономиканы  дамыта  білуіміз 
керек».  Қазірде  қазақстандық  кәсіпорындармен 
бірлесіп  жұмыс  жасауға  ынталы  шет  елдік 
серіктестермен  біріккен  инвестициялық  жобалар 
бастау алуда. 

Индустрияландырудың  екінші  бесжылдығы 
аясында  (2015-2019  жылдар)  облыс  аумағында 
жалпы  құны  467  млрд.  теңгенің  41  жобасын  іске 
асыру жоспарланған. Соның ішінде, республикалық 
индустрияландыру  картасы  шеңберінде  жүзеге 
асатын  «Қызылорда  қаласындағы  шыны 
зауытының» құрылысын айтуға болады. Көктемнің 
аяғына  қарай  зауытқа  қажетті  қондырғылар  мен 
жабдықтар  келе  бастайды  деп  күтілуде.  Өндіріске 
қосылуы  2017  жылға  жоспарланған  бұл  зауыттың 
қуаттылығы – тәулігіне 600 тонна дайын өнім. Және 
бір айта кетерлігі, кварц құмы, әк тасы сияқты қажетті 
шикізаттың 95 пайызы өз облысымызда өндіріледі. 
Сонымен қатар, Арал қаласында кальцийлендірілген 
сода  шығаратын  зауыт  құрылысы  басталмақшы, 
яғни    шыны  өндірісіне  қажетті  тағы  бір  маңызды 
компонент  өз  өңірімізде  өндірілетін  болады.  2016 
жылы инвестиция көлемі 500,4 млн. теңге құрайтын 
4 жобаның іске қосылуы күтілуде. Олар: Қызылорда 
қаласында газбен жабдықтау станциясы, Сырдария 
ауданында  «Дәулет»  кірпіш  зауыты  (кеңейтілген), 
Арал  ауданында  «Ет  және  ет  өнімдері,  түшпара 
цехы», Шиелі ауданында «Құрылыс материалдарын 
өндіру зауыты». 

Дәл  осы  орайда  жетілдірілуі  күн  тәртібінен 
тұрақты орын алатын  бірден-бір бағыт – бизнестің 
дамуы  мен  салық  төлеуі  үшін  қолайлы  да  тиімді 
жағдай  жасау.  Мемлекет  табысының  басты  көзі 

болып  табылатын  салықты  сапалы  басқара  білу 
талап  етіледі.   Демек,  салықтық бақылауды жетіл-
діру  арқылы  көлеңкелі  экономикамен,  салықтан 
жалтарушылармен  және  жалған  кәсіпкерлікпен 
күресеміз.  Құқыққорғау  органдарын  жаңғыртудың 
кезекті  кезеңінде,  Қазақстан  Республикасы Қаржы 
министрлігінің  Мемлекеттік  кірістер  комитетінің 
құрамына  құқыққорғау  қызметіне  құзыретті 
Экономикалық  тергеу  қызметі  кірген  болатын. 
Аталған    қызметтің  басты  міндеті  –  «көлеңкелі» 
экономика  жағдайындағы  ахуалды  жақсарту, 
бюджетке  келтірілген  залалды  қайтару,  төленетін 
төлемдердің  толықтығын  қамтамасыз  ету  және 
экономикалық қылмыстардың алдын алу.

Ел  экономикасына  айтарлықтай  залал  келтіріп 
отырған  заңсыздықтардың  үлкен  бір  бөлігі  – 
жалған  кәсіпкерлікпен  байланысты.  Бұл  дегеніңіз 
–  қыруар  қаражатты  заңсыз  айналымға  шығарып 
отырған  жүйе.  Департаменттің  экономикалық 
тергеу  қызметі  өткен  2015  жылы  осы  санаттағы 
64  қылмысты  анықтады,  олардың  32-сі  тергеу 
өндірісімен  аяқталды,  яғни  қисынды  соңына 
жеткізілді.  Жалған  кәсіпорындардың  қызметі 
арқылы  мемлекет  бюджетіне  7,4  млрд.  теңге 
көлемінде  залал  келтірілген.  Салықтан  жалтару 
бағытында келтірілген 4,4 млрд.теңге залал қалпына 
келтірілді.  Сот  үкімімен  жалған  кәсіпорындардың 
контрагенттерінен  228  млн.  теңге  салықтар  бюд-
жетке өндіріліп, 19 млн.теңгені құрайтын тауарлар 
мемлекет  пайдасына  тәркіленді.  Сот  шешімімен 
20  тұлға  2  жылдан  4  жылға  дейінгі  мерзімдерге 
бас  бостандығынан  айрылды,  оның  ішінде  4 
тұлға  жалпы  сомасы  16  млн.теңгенің  айыппұлына 
жазаланды.  Сонымен  қатар,  есеп-шот  жазып  беру 
кезінде,  яғни қылмыс барысында 2  тұлға  ұсталып,  
сотталды. 

Салық  –  бұл  жаза  емес.  Мал-мүлкі  үшін, 
шабындық және жайылым жері үшін, керуен артып 
жасаған саудасы үшін салық пен баж төлеу бұрынғы 
заманнан  бар  заң.  Қазіргі  камералдық  бақылау, 

салық төлеушінің ерікті түрде, кем көрсеткен табыс 
көлемі  үшін  салығын  төлеуге  мүмкіндік  береді. 
Алдымен  бақылау  барысында  көрінген  кем  түсім 
салық  төлеушіге  хабарланады,  орындалмаған 
жағдайда  ғана  тексеру  тағайындалады.  Мысалы: 
өткен  жылы  275  кешенді  және  тақырыптық  
тексерулер бойынша 15,7 млрд.теңге салықтар мен 
төлемдер  қосымша  есептелінді  (республикалық 
бюджетке - 7 687,8 млн.тенге, жергілікті бюджетке 
- 8 022,8 млн.тенге). 2015 жылдың маусым айында 
басталған хронометраждық зерттеу науқанына жыл 
соңына  дейін  біздің  облыста  85  нысан  тартылды.  
Нәтижесінде    салық  төлеушілердің  бір  күндік 
табысы 9,2 есеге дейін,  жекелеген салық төлеушілер 
бойынша 3 еседен 30 есеге дейін өсіп, жұмысшылар 
саны 116 адамға көбейді.

  Өткен  жылдың  1  шілдесінен  бастап  алкоголь 
өнімдерін,  бензин  сатушылар  үшін  деректерді 
беру  функциясы  бар  бақылау-касса  машиналарын 
қондыру  талабы  қойылған  болатын.  Қазақстан 
Үкіметінің  30.12.2015ж.  №1179  Қаулысымен 
осындай  бақылау-касса машиналарын пайдалануға 
міндетті  қызмет  түрлері  кеңейіп,  бекітілді. 
Электронды  шот-фактураларды  ендіру  де,  осы 
сияқты,  қаражат  айналымын  бақылауға  алуға 
бағытталған  шаралар.  Яғни,  экономиканың 
көлеңкеге  кетуіне  тосқауылдардың  бірі.  Жалпы 
Қызылорда  облысы бойынша мемлекеттік  кірістер 
департаментінің  өткен  2015  жылдың  қорытынды 
көрсеткіштері  бойынша,  мемлекеттік  бюджетке 
76,4 млрд.теңге түсіріліп, болжамды жоспар  106,6% 
орындалды. Оның ішінде  жергілікті бюджетке  түсім 
көлемі  38,7  млрд.теңге,  тапсырманың  орындалуы  
103,9  пайызды  құрап,  1,4  млрд.тенгенің  артық 
түсімі  қамтамасыз  етілді.    Облыстық  бюджеттің 
жылдық  жоспары  124,6  пайызға  немесе  1,3  млрд.
теңгеге артығымен орындалды, нақты түсім көлемі  
6,8 млрд.теңгеге тең. 

Елбасы  «100  нақты  қадамды  іс  жүзінде 
қамтамасыз  ету  үшін  80-нен  аса  заңнамалық 
құжаттар  қабылданады»  деген  болатын  өз 
Жолдауында.  Биылғы  жыл  басынан  бастап 
мемлекеттің, экономиканың және қоғамның дамуын 
құқықтық  жағынан  реттеуге  бағытталған  59  түрлі 
заңдар  өзгерістермен,  толықтырулармен  күшіне 
енді.   Мемлекетті  басқару  тетіктерімен  қатар,  осы 
заңдардың  бірқатары  кәсіпкерлікке  кедергілерді 
азайту,  салықтық  және  кедендік  әкімшілендіруді 
жетілдіруді көздейді. Жолдау жарияланған күні – 30 
қарашада – Қазақстанның Бүкілдүниежүзілік сауда 
ұйымына  кіруі  туралы  да  ресми  хабарланды.  Бұл 
оқиға да еліміздің сауда-экономикалық серіктестерін 
көбейтіп,  экспортерлар  мен  инвесторларға  жаңа 
мүмкіндік береді. 

Мемлекет  басшысы  дағдарысқа  қарсы  тұру 
мен  жаңа  мүмкіндіктерді  ашудың  бес  бағытын 
айқындады.  Бұл  –  қаржы  секторын  тұрақтандыру, 
бюджеттік саясатты оңтайландыру, жекешелендіру 
және  экономикалық  бәсекелестікті  ынталандыру, 
жаңа  инвестициялық  және  әлеуметтік  саясат. 
Бюджеттік  саясатты  оңтайландыру  тарауы 
жүктеген  нақты  міндеттер    мемлекеттік  кірістер 
органдарының алдына да бірқатар жаңа тапсырмалар 
қойды. «Көсілетін көрпеңнің» шамасын пішудің бір 
принципі – «салықтың үш деңгейін ғана қалдырып, 
салықтық режимдерді оңтайландыру» деп белгіледі 
Елбасы.  Салық  және  кеден  жүйесін  біріктіру 
арқылы салық салу мақсатында тауарды Қазақстан 

аумағына кірген кезеңнен бастап оны сатқанға дейін 
қатаң  бақылауға  алу  жүйесі  құрылатын  болады. 
Импорт  кезінде  тауарлар  мен  көлік  құралдарына 
ілеспе  жүк  құжаттарын  ресімдеу  арқылы  бақылау 
қою,  біртіндеп  бұл  құжаттарды  электронды 
форматқа  көшіру.  Салық және  кеден  саласындағы 
тексеру  амалдарын  біріктіріп,  құжаттар  нысанын 
азайту. 

Жалпыға  бірдей    табысы  мен  шығынын 
декларациялауды ендіру де осы мақсатты шараның 
бірі.  2017 жылдан  басталып,  екі  кезеңді  қамтитын 
бұл  науқаннан  соң  азаматтардың  қай  елде,  қай 
банкте  болмасын,  табысының  төркінін  анықтау 
басталады.  Басқа  елдердегі  мүлкі  мен  сырттағы 
щоттарда  жатқан  қаржыларды  жария  ету  акциясы 
2016 жылдың  аяғына  дейін  ұзартылды.  Бұл жария 
етудің    барлық  мәліметтерін  құпия  сақтауға 
және  әлдебір  құқықтық  қудалаудан  қорғауға 
кепілдік  бере  отырып,  елімізден  тыс  жерлердегі 
қаржыны  қайтарудың  бір  тетігі  ретінде  ұсынып 
отыр  Елбасымыз.  2017  жылдан  бастап  сатудан 
түсетін салықты ендіру мүмкіндігі қарастырылуда. 
Бюджеттің кіріс базасын ұлғайтудың тиімді тетігінің 
бірі ретінде қаралып отырған жалпы сатудан түсетін 
салықты  енгізудің  артықшылықтары,  біріншіден, 
оның қарапайымдылығында. Қосымша құн салығы 
есеп  үшін  өте  күрделі  салық. Мәселенің  бір  қыры 
экспорт кезіндегі  қосымша құн салығын қайтарумен 
байланысты.  Сатудан  түсетін  салық  бизнестің  тек 
шығыны  мен  пайдасын  есептейді,    оның  соңғы 
тұтынушымен  байланысы  жоқ.  Мемлекеттік 
кірістер  органдары  да  тек  салық  салынатын  және 
салықтан босатылған жеткізілімдерді анықтау үшін 
мұқият  тексеру  жүргізетін  болады.  Екіншіден, 
әлеуметтік  әділеттілік  болады.  Тауарды  көбірек 
сатқан тұлға салықты көбірек төлейді.

Мемлекеттің кірістері мен шығындары жүйесін 
қайта қарауды тапсырғандағы Президенттің қойған 
мақсаты – салық саласының ашықтығын қамтамасыз 
ету.    Әрбір  кәсіпкерлік  субъектісі  салықтық 
міндеттемесін  орындауға  ынталы  болуы  керек. 
Сондықтан да, мемлекеттік кірістер органдарының 
жұмыс  бағыты  белгілі,  заңнамалық  тұғыр  мен 
ақпараттық жүйелер жетілдірілуде. Экспорт-импорт 
операцияларын оңайлату, салықтар мен төлемдердің 
дұрыс  есептелуі  мен  уақытылы  өндірілуін 
бақылауды  күшейту  талап  етіледі.  Экономикалық 
тергеу  қызметі,  өз  кезегінде,  құқықбұзушылықтың 
алдын  алу  шараларын  белсендіріп,  салықтар  мен 
төлемдер  бойынша  бюджетке  келтірілген  залалды 
қайтаруға жұмыс жасайтын болады.

Мемлекеттік  қызмет  сапасын арттыра отырып, 
бизнеспен  қолайлы  ынтымақтастық  жүйесін 
ұстана  отырып,  мемлекеттік  басқарудың  бір  тетігі 
–  мемлекеттік  қызметшіге  қойылатын  талаптар 
үдесінен шығатын боламыз. «Шеберліктің шыңына 
жете  білсеңдер мамандықтың  бәрі жақсы. Ерінбей 
еңбек  еткен,  талмай  ғылым  іздеген,  жалықпай 
техника  меңгерген  адам  озады»  деген  Елбасымыз 
Жолдауында. 

Біздің міндетіміз – мінсіз қызмет, адалдық және 
қызметімізді жетілдіру жолындағы белсенділік.

Серік МҰСТАФАЕВ,
 Қызылорда облысы бойынша

мемлекеттік кірістер департаментінің 
басшысы.

САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАРЫНША АШЫҚ, 
ӘДІЛ ӘРІ ТҮСІНІКТІ БОЛУЫ КЕРЕК



Кім-кімге де кір жуып, кіндік қаны тамған жері 
қымбат. Заманында ақ бас толқындары жағаны 
ұрғылап, көк жүзінде ақ шағалалары шаңқыл қағып, 
қаязы мен бекіресі сылаңдай жүзіп жүретін Аралдың 
жері киелі, елі кемел, қойнауы қазынаға толы қасиетті 
мекен. Аты әлемге әйгілі Аралдың қасиетті топырағынан 
қара қылды қақ жарған Жетестей би мен шешендер, 
Қазанғаптай күй күмбірлеткен күйшілер, Нұртуған 
мен Зейнолладай дарындар, Әбдіжәмілдей қара сөзге 
қаймақ тұрғызған қаламгерлер, Отан үшін кеуделерін 
от пен оққа төсеген батырлар, еңбек десе ішер асын 
жерге қоятын еңбек ерлері нәр алған. Заманында топ 
бастаған текті тұлғалар ешқашан тасада қалған емес. 
Өміріңнің бағытын бұрып, сара жолға салып жіберетін, 
оқығаны мен тоқығанынан ғұмыр бойыңа жетерлік нұр 
құйып беретін текті әулеттің бір тұяғы Дәуренбек есімді 
ақсақал болатын. Кезінде еменнің иір бұтағындай дара-
боз тұлғаның ақ батасын алғанымды шексіз бақытқа ба-
лаймын.
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тұлға
Жалпы түркі халқы үшін абыз киелілік дәcтүрінің 

институты саналады.    Ертеде көшпелі тірлік кеш-
кен қазақта есепші,  ақылман, сәуегей, көріпкел, 
жұлдызнамашы,  шешенді  абыз атаған екен. Қалай 
болғанда да абыз ерекше түйсік иесі, ал абыздық – 
дәстүр әрі білім  мектебі, рухани құндылық өзегіне 
айналған  ерекше құбылыс. Осы киелілік дәстүрі 
бүгін сақталды ма?  Қалталыны қадір тұтып, 
байлықты бітпес бедел санайтын қазіргі қоғамда 
осы киелілік институты сақталды ма? Осындай 
дәстүр мектебінің басында тұрар дара тұлғалар бар 
ма? Қоғамдық құбылыстар қайшыласып жатқан 
алмағайып сәтте елге, жерге деген адалдығынан 
айнымаған, ізгі ниетке жұмылған жұртының алды-
на шыққан ардақты кім? Осы сәтте менің ойыма ең 
алдымен Әбіш аға Кекілбаев оралады. 

Әбіш ағамен таныстығымыз сонау сексенінші 
жылдардан басталған еді. Жоғары оқу орнын бітіріп, 
жолдамамен Маңғыстауға бардық. Әбекеңнің ұлы 
Әулетпен қатар қызмет жасадық. Ешкімді алаламай-
тын алыптың телегей мейіріміне еркін шомылдық. 
Осылайша Әбіш әлеміне еніп жүре бердік. 

Қазақы жолмен келгенде мен Адай жұртына, 
Әбекеңе күйеу болып келемін. Бірақ мен үшін ол 
кісінің «Айналайын, Ғалымжан» деген бір ауыз 
сөзінен артық құрмет жоқ еді. Жастау кезімнен 
тылсымы мол киелі Маңғыстаудан түлеген Әбіш 
ағаның маңғаз тұлғасын толық таныдым десем 
күпірлік болар еді, ол кісінің көңіліндегі көл дария-
сынын қанып ішкен кезім кейініректе ғой. 

Бір қызығы, жақынырақ таныса бастағанда 
мен Әбіш ағаны бір күш желеп-жебеп, өмір жолын 
әдемілеп қиюластырып тұрғанын сезінгендей едім. 
Осы құбылысқа таңырқап жүргенде тағы бір қадірлі 
ағам Қомшабай Сүйенішов айтқан мына бір оқиға 
көңілді осы тылсымға сендіре түсті. 

1995 жылдың орта тұсы. Қызылорда әуежайынан 
досы Қалихан Ысқақовты шығарып салуға келіп 
тұрған Қомшабай аға Сүйенішовті көріп қалдым. 
Өзіне де, өзгеге де қояр талабы мен талғамы аса 
кіді Қомшекеңнің бір әдеті – жақсы көрген адамын 
қолтықтап, жанаса жүріп сөйлейтіні. Бұл жолы да 
солай болды. Мені қолтықтаған күйі «Ғалым, осы 
сенің Әбіш ағаң көп ұзамай бір қызметке барады-ау. 
Мен осыны айтып оған хат жаздым» деді. Сөйтсем, 
Қомшекең түс көріпті. Түсінде дариядан жалаң 
қолмен-ақ жеңдібілектей сары сазан ұстап алады 
ғой. Өзіне тән сырбаздықпен олжасына көз салғанда 
балықтың бүйірінен «Әбіш» деген жазуды оқиды. 
Кәдімгі тайға таңба басқандай ап-анық көрініп 
тұр дейді. Ояна сала түсін жақсылыққа жорыған 
Қомшекең Әбіш досына хат жазады ғой. Көп ұзамай 
Әбіш аға республиканың Мемлекеттік хатшысы бо-
лып тағайындалды. Кейін осы жайды Әбекеңе айт-
тым. Абыз «Қомшекең нағыз әулие ғой» деді де ой-
ланып қалды. 

Екімыңыншы жылдардың басында Айсәуле ана-
мыз дүние салды. Болған жерден шыққан, толған 
жерге түскен, күллі Қазақстанға «Әбіштің ана-
сы» деп танылған жан ғой жарықтық. Бар тілегі 
үш қыздың ортасындағы Әбішінде болыпты, тіпті 
қияметі көп мемлекеттік қызметтің бітіп болмайтын 

қарбаласынан үйге кеш қайтатын ұлын кірпік ілмей 
күтіп отыратынын айтсаңызшы...

Анамыздың қазасына көңіл айтуға 
Үкімет басшысының орынбасары Иманғали 
Тасмағамбетов, қаламгерлер Шерхан Мұртаза 
мен Фариза Оңғарсыновалар келді. Әбіш ағаның 
құрдасы, ҚР Парламенті Сенаты төрағасының 

орынбасары Өмірбек Байгелді «Әбіштей ұл туып, 
оған жел соқса – ық, күн түссе – көлеңке болып 
жүріп өсірген,  сөйтіп жүріп ұзақ жасаған Айсәуле 
анам мен үшін нағыз ердің ері» деген мағыналы 
сөз айтты. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
белгілі азамат Сайын Назарбек «Тентектікпен аты-
мыз шыққан ел еді, Айсәуле анамыз бізден де 
дана туатынын дәлелдеді» деп тебіренді. Ұзақты 
күнге қабағын бір ашпаған Әбіш ағам осы сәт сәл 
серпілгендей болды. Бұл елдің қадірлісінің қазасын  
өз қайғысындай қабылдайтынының айғағы еді. 

Жалпы бұрын мән бермейді екенбіз, қазақта 
дәстүр де мол, салт та көп екен ғой. Кейде тұрған 
жеріне қарай ол дәстүрлер тағы көбейіп, тармақталып 
жатады. Мысалы, Маңғыстауда «тамбайғазысы» де-
ген болады. Айсәуле анамыздың басы қарайғанда біз 
сол тамбайғазысына баруға жинала бастадық. Бұл 
кезде Әбіш ағам сол тұстағы Қарағанды облысының 
әкімі Камалтин Мұхаметжанов, Оралбай 
Әбдікәрімов сынды қайраткер азаматтардың «көңіл 
шайға» шақыруымен Жезқазған, Ұлытау жақта жүр 
еді. Дәм татырмақ болған біздің ұсынысымызға 
орай Маңғыстауға Қызылорда арқылы ұшатын бол-
ды да, Жезқазғаннан бері тікұшақпен шықты. Сәмит 
аға Далдабаев, Қорқыт ата атындағы ҚМУ ректо-
ры Қылышбай Бисенов үшеуміз ағаны шекарадан 
күтіп алатын болдық. Уәделескен күні шекараға 
жеттік, күткен тікұшағымыз да қонды. Камалтин 
Мұхаметжанов біздің сыбағамызды беріп жіберген 
екен, тікұшақтың ішінде Сәмит ағаға бас ұстатып, 
кәделі ас берді. Әбіш ағамды шығарып салуға кел-
ген Қойшығара Салғарин, Ақселеу Сейдімбеков 
ағалар көшелі әңгіме айтты. Біз де Сәмит ағаның 
ақылымен мұздатылған етті табаққа жасап 
шыққанбыз. Сол былқылдап, бабына келіп тұр екен. 
Қарағандылықтарға Сырдың дәмін татқызып, жолға 
шықтық. Қалаға келіп, ескі әуежайдан «Алматы-
Қызылорда-Ақтау» бағытындағы ұшаққа міне 
бергенімізде: «Әй, Әбіш, Қызылорданың қауын-
қарбызына жалғыз тойып, ұшақты кідірткен сен 
екенсің ғой» деген дауыс шықты. Жалт қарасақ, Фа-
риза апа отыр жарқырап. Әбіш ағам мол денесімен 
төңкеріле барып, ақынды құшаққа алды.  

Ақын апамның осы сөзін жерде қалдырмайын 

деп көп ұзамай Астанаға,Әбіш ағама сәлемдеме 
ретінде қауын-қарбыз жібердім. Қолындағы жар-
ты дәнді де Фаризамен бөлісіп жейтін ағам ақынға 
Сырдың дәмін татқызыпты. Кейіннен Астана барған 
сапарымда Фариза апамнан «Кейбір азаматтарға 
жерде айтқан сөзің жерде қалады, ал мына Ғалым 
бауырым аспанда айтылғанның өзін қағып алып, за-

матында орындады ғой» дегенді естіп марқайғаным 
бар.  

Қош, сонымен тамбайғазысына оралайық. Осы 
сапарда Сайын Назарбек,  «Қазақ Ойл» ұлттық 
компаниясының вице-президенті Жақсылық 
Жанғазиев, Жауғашты Нәбиев, Марал Ысқақбаев 
секілді елге белгілі азаматтармен дәмдес болдық. 
Мағыналы әңгімелерін тыңдадық. Ас соңында жан-
жақтан жиналғанғандарға шапан жабылып, біреуі 
маған бұйырды. Жолы да, жасы да үлкен басқалар 
тұрғанда маған көрсетілген мұндай құрметке бәрі 
таңырқап қалған сияқты. Бәрі тарап, өзіміз оңаша 
қалғанда Жақсылық ағам осының себебін сұрады. 
Әбекең сәл ырғалып: «Жақсылық, басқа күйеулерді 
түгендеп алсаң да аз олжа емес. Ал Ғалым жеті 
өлікке жан берген Мүсірәлі бабаның ұрпағы емес 
пе? Мен осыны ескердім»  деді. 

Жалпы қазақ халқы 46 ірі рудан тұрады деген де-
рек бар. Осылардың ішінде Кіші жүз құрамындағы 
іргелі елдің бірі – Керейт руы. Жеті өлікке жан бер-
ген Мүсірәлі осы рудан, біздің бабамыз. Сыр ақыны 
Шоңбайдың «Шежіресінде»:

Жан берген жеті өлікке Мүсірәлі,
Көрсеткен көп ішінде кәраматты.
Үш жүздің кеңесінде Күлтөбеде,
Шешімін Тәуке ханның ел ұнатты.
Кіші жүз Әйтеке би қасына алып,
Пір болып Қаракесектен дәмін татты.
Керейттен шыққан пірдің күмәні жоқ,
Нандырған нәмі қазақ уәләятты, -деп сурет-

телетін, тылсым қасиетімен көпті баурап, үш жүзге 
пір атанған баба жайлы ең алғаш «Үркер» романы 
арқылы көркем әдебиетте қалам тербеген Әбіш ағам 
еді. Тәуелсіздік алған соң «Үш пайғамбар» атты 
еңбегі арқылы да әйгілі тақуа тұлғасын биіктетті. 
Сол бабаның тұқымы деп мені елеп-ескеруі де Әбіш 
ағамның  жөн-жобаға жүйрік екенін көрсетті. 

Тоқсаныншы жылдардың соңында Әбіш ағам 
әйгілі «Абылай хан» пьесасын жазды. Заман қиын, 
бірақ ел алдан әлдебір жақсылықты елеңдей күткен 
кезең еді. Қойылымның тұсаукесері болатын күні  
билет таба алмай босып жүргендердің талайын 
кездестірдік. Біз жастарды мәдени орынға  бармай-
ды деп бекер жазғырады екенбіз. Кассаның алды 

толған студент.  Әкемтеатр 
сахнасында жарқ етіп 
шыға келген Абылайдың 
көрерменге әсерін ауыз-
бен айтып жеткізу қиын. 
Бар өмірін ат арқасында 
өткізіп, елі үшін тебінгісін 

терге шіріткен Абылай атой 
салғанда зал бір көтеріліп 
басылғандай болды. Бізге 
бұл сурет рухы оянған 
жұрттың жолы боларының 
белгісіндей болып көрінді. 
Қойылымды тамашалауға 
келгендердің қақ ортасын-
да қасқайып отырған Әбіш 
ағамның жүзінен ауыр бір 
ойдың белгісі тұрды осы 
сәт.  

Харизма деген ұғым бар 
ғой. Оны қазақшалағанда 
қандай да бір тұлғаның 
айналадағыларға қисынмен 
түсіндіруге келмейтін әсер 
ету мүмкіндігі дегенге саяды 
екен.  Әбіш ағамның бойында осы қасиет молынан 
бар еді. Және ол кісінің маңайына тағдыры бөлек 
жандар топтасып жататыны да қызық құбылыс бола-
тын. Әбекеңнің «Даңқтың жолы даңғыл, абыройдың 
жолы арналы болмайды» дейтіні бар емес пе? Құдай 
шебер осындай жандардың жолын шеберлікпен 
қиыстырып қойғанын айтсаңызшы... Ал олардың 
әңгімесін тыңдау, басынан өткен жағдайларды өз 
аузынан есту енді бір  ғанибет. Бір асым ет қайда да 
табылады ғой, менің абыз ағаның қасында жүргенде 
жиған байлығым – есті әңгіме, арналы сөз болды. 

Шығармашылықта әлемдік деңгейдегі ірі ти-
тандармен қатар тұрған Әбіш ағамның аңғалдығы 
өз алдына бөлек әңгіме. Оңалбек Сәпиев айтқан 
мына бір әңгіме есте қалыпты. Бірде Әбіш ағам, 
Оралбай Әбдікәрімов пен Мырзатай Жолдасбе-
ков бір кештен қатар шығып, алдымен Әбекеңді 
үйге жеткізіп салмақ болады ғой. Әбіш ағам өмірі 
үйдің, пәтердің нөмірі дегенге назар аудармайтын 
адам. Телефон нөмірін жаттау, үйдің кілтін алып 
жүру  секілді бәрімізге қажетті тұрмыстық шарт-
тарды да артық азап санайтыны тағы бар. Сонымен, 
үйді табады. Пәтердің нөмірін де жабылып жүріп 
еске түсіреді. Бірақ, Әбіш ағада кілт жоқ.  Әйтеуір, 
Мырзекең Клара жеңгейге хабарласып,   Әбекеңді 
пәтеріне кіргізеді. Осы оқиғаны айтқан Оңқаң 

«Ағаң таза әулие екен ғой» деп ұзақ күліп еді. Әбіш 
ағам Жоғарғы Кеңес төрағасы, Мемлекеттік хатшы 
қызметінде жүргенде «Өз халқымнан қорғана ал-
маймын» деп жанына оққағар ертпеген адам ғой. 
Әбекеңнің мұнысын әркім әрқалай қабылдайды. 
Мұны мен азамат ретінде Алашының алды-
на шыққан, қазағы үшін қайрат көрсетіп қызмет 
қылған ағамның жанының тазалығы дер едім. Мыр-
затай аға Жолдасбеков: «Маңғыстауда ежелден 362 
әулие бар еді, 363-ші әулие Әбіш Кекілбаев шығар», 
– дегенді тегін айтты деймісіз...

Осыдан 5-6 жыл бұрын мерейтойыма бай-
ланысты жанашыр жігіттер алғаш рет деректі 
фильм түсіріп берді. Сол фильмде Әбіш ағам да 
«Қазақ баласына Сыр өңіріндегі мал, егін, балық 
шаруашылығы таңсық емес, мұнай саласы таңсық. 
Ғалым сол таңсықты алғаш бастап берген инженер» 
деп сұхбат беріпті. Мен үшін үлкен баға осы. 

Абыздың арамыздан алыстағанына да айлар 
өтіпті. Жүз күндігіне орай қаламгер інісі Жұмабек 
Мұқанов «Жүзкүндік жалғыздық» деген кітап та 
шығарды. Осылайша ұлттық руханияттағы алып 
бәйтерегіміздің екінші ғұмыры – Кекілбаев дәуірі 
басталды. 

Ғалым БАЙМАНОВ,
инженер-мұнайшы.

Дәукең заманында балық колхозы басқарма бастығының 
орынбасары, балық зауытының партком хатшысы, ауылдық 
кеңестің төрағасы қызметтерін атқарып, артында өшпес іс, өлмес 
мұра қалдырды. Ал жұбайы Ақбөпе отбасы, ошақ қасында жүріп, 
92 жыл ғұмыр кешіп, бұл өмірге төрт ұл, ұш қыз әкеліп, ұлдарын 
ұяға, қыздарын қияға қондырады. Дәуренбек ақсақалдың қасиетті 
де киелі шаңырағы –  тұнып тұрған шежірелі шаңырақ болатын. 
Осы шежірелі шаңырақтың Шыңғысы сексен жастың сеңгіріне 
шығып отырған жайы бар. Дәуренбек ақсақалдың Кішкенесі 
мен Жақауы да ел таныған азаматтар. Кішкене Айбосынов пар-
тия, кеңес органдарында басшылық қызметтер атқарып, бүгінде 
бейнетінің зейнетін көріп отыр. Жақау Дәуренбеков қарымды 
қаламгер, көрнекі жазушы. Ендігі сөз кезегін осы жазбамыздың 
басты кейіпкері Шыңғыс аға Айбосыновтың өмір өткелдері мен 
көрген, көңілге түйгендеріне берелік.

Шыңғыс Дәуренбекұлы Айбосынов Арал теңізінің 
батысындағы «Yшкөл» аталатын балықшы ауылында 1936 
жылдың мамыражай мамыр айында дүниеге келіпті.

– Біздің ауылдың үш жағында үш көл болатын. Содан болуы 
керек, менің туған ауылым «Үшкөл» атауын алыпты. Ауылымыз 
ақ бас толқындары жағаны ұрғылап жататын теңіз жағасына қоныс 
тепкен. Сол тұста «Сарыбасат» атты балық зауыты болатын. Таң 
білінер-білінбесте толқынды теңіздің төскейіне ескекті қайықпен 
кеткен балықшылар кешқұрым қап-қап балықты зауытқа тап-
сырып несібесін табатын. Балалық бал дәурен-ай... Біз сол теңіз 
толқындарымен алысып, яғни көк теңізге шомылып өстік қой.

Шәкең ауылдағы төртжылдық бастауыш мектепті тәмамдаған 
соң әкесі Дәуренбек Сексеуіл станциясындағы Күлшай атты 
қызына өз қолымен тапсырады. Осындағы №423 орта мектеп-
тен дәріс алған ол Қызылорда қаласындағы Н.В.Гоголь атындағы 
педагогикалық институтқа оқуға түседі. Әкесі Дәукеңнен тәлім-
тәрбие алып өскен Шәкең ерте есейеді. Еңбек жолы Сексеуіл 
станциясындағы №423 орта мектепте ұлағатты ұстаздық жолының 
соқпағынан бастау алады.

– Әлі есімде, – дейді Шәкең әңгіме үстінде, – бірде сол кездегі 
Арал аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Тәкей Есе-
товтен шақыру келді. Бірінші хатшы мені аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы қызметіне қолай көріп отырғанын айт-
ты. Сонымен 1965 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін 
партия, кеңес органдарында жауапты қызметтер атқардым.

Салмақты, сауатты, білікті де білімді Шәкең қызмет 
баспалдағын жаза баспай, биік белестерге сатылап өрлей түседі. 
Аудандық партия комитетінде бар-жоғы бір жыл қызмет ет-
кен соң-ақ Алматы қаласындағы жоғары партия мектебіне оқуға 
жіберіледі. 1968 жылы оқуды тәмамдаған ол алдымен аудандық 
партия комитетінің ұйымдастыру бөліміне нұсқаушы, содан соң 
ағарту  кабинеті меңгерушісі қызметіне тағайындалады.

Шәкеңнің аса зор ұйымдастырушылық қабілеті мен 
көрегендігі, ел-халқы үшін жасаған жасампаз еңбегінің шырқау 
шыңы 1973 жылдың желтоқсан айының жетісі күні бастау ала-
ды. Яғни, ол облыстық партия комитетінің ұсынысымен Жалағаш 
аудандық партия комитетінің ұйымдастыру бөлімі меңгерушісі 
қызметіне тағайындалады. Шыңғыстың қызмет бабында 
шыңдалуына кезінде «хатшылардың классигі» атанған Қонысбек 
Төрешұлы Қазантаевпен он жыл бойы бірге қызметтес болуы да 
барынша ықпал еткен. 

– Тәкей Есетов ағамыз алғашқы ұстазым ретінде өз тәрбиесіне 
баулыды. Оның қарамағында қызмет атқарған жас жігіттер одан 
көп нәрсені үйрендік. Ол кісі бюро мәжілісін басқарған кезде зал-
да шыбынның ызыңы естілместей тыныштық орнайтын. Сол сәтте 
жиналғандардың бәрі хатшының аузына қарап отыратын. Қандай 
да бір мәселелерді қараған кезде жұлмалап жүнін шығармай, 
орайына келтіре шешіп отыратын. Орынсыз ой тастаушыларға 
жол бермейтін. Өз басым мінезге бай Тәкең бюро басқару кезінде 
біреуге жекіріп, болмаса бастырмалата сөз бергенін көрген 
емеспін. Қоңыр даусымен салмақтап айтқан сөздері тиісті адамға 
балғамен дөптеп ұрғандай тиіп жататын. Талқылауды ұзаққа соз-
бай, нақтысын ғана айтатын. Біздер, аппарат қызметкерлері, ол 
кісінің жүріс-тұрысына, киіну мәнеріне қызыға қараушы едік. 
Өзіміз де соған қарай бой түзеуге тырыстық. Тіпті ол кісінің жазу 
үлгісі, қойған қолы ерекшелігімен еріксіз назар аудартатын. Бір 
сөзбен айтқанда, қай кезде де мінезі байсалды Тәкең өзгелерден 
ерекше тұлға екендігін айтпай-ақ аңғартып тұратын.

Ал Жалағаш ауданының партия ұйымында еңбек еткен 
кезімде ұстаздық тәліміне бөлеген Қонысбек Қазантаев туралы 
да көңілімізде жүрген ыстық ілтипатымызды айту бізге парыз. Ол 
өмірінде кейінгі ұрпаққа үлгі боларлықтай іс жасады. Оның бой-
ында адалдық, адамгершілік, жүктелген іске жауапкершілікпен 
қарайтын ізгі қасиеттер үйлесімді ұштасып жататын. Қонекең 
бітім-болмысы бөлек, парасат-пайымы ерекше жан болатын. Ту-
мысынан турашыл, ақиқатты ғана мұрат тұтушы еді. 

Қонекеңнің сол кезде айтқан: «халық құдайдан бір-ақ елі 
төмен. Содан да халыққа қал-палсыз қызмет ету – сіздер мен 
біздерге парыз» деген тоқтам сөзі жүрегіме жазылып, күні бүгінге 
дейін құлағымда күмбір қағумен тұр.

Шәкең іскер де талапшыл хатшының сынынан сүрінбей 
жүріп, аудан ахуалын жақсартуға қомақты үлес қоса білді. Қос 
тілді қоса меңгерген саяси сауатты сарабдал жігітке Қонекеңнің 
артқан жүгі де жеңіл болмаса керек. Аудандық партия комитеті 
бюро мәжілісінің қаулысын, пленумдарда хатшының баяндама-
сын, облыстық алқалы жиындарда сөзін, қайсыбірін санамалап 
айтарсың, жауапты құжаттарды дайындау он жыл бойы тек қана 
Шәкеңнің сүзгісінен өтіп отырған. Шаршау дегенді білмейтін. 
Тәртіпті ту етіп ұстады. Ол әр күнін, әр сағатын қолмен қойғандай 
жоспарлы өткізумен өмір кешіп келеді.

Шәкең 1988-1998 жылдары Жалағаш кенті әкімі, ал 1998-2003 

жылдары «Жалағашмұнай» АҚ-ның президенті 
қызметтерін абыройлы атқарды.

Шыңғыс ағамыздың шыңдалып, еңбек 
абыройына бөленуіне текті тұлғалар Мөрәлі 
Шәменов, Ұзақ Еспанов, Сұлтан Аманов, 
Қаһарман Табынбаев, Сейілбек Шаухама-
нов, Нәзтай Сермаханова, Сәмит Далдабаев,  
Сейтнәби Мұқашов, Мақсұт Әбдіразақов, 
Ермағанбет Тұрабаев,  Нағымар Назмаха-
нов, Төлеген Сүлеев, Молдағали Сариев, 
Тынарбай Төлегенов, Асанбек Оспанов, 
Оңалбек Сәпиевтермен, т.б. қызметтес, 
тұз-дәмдес болуы өз септігін тигізген 
де болар. Содан да Шыңғыс 
ағамды жапырағын жан-жаққа 
мол жайған емен ағашындай 
сезінемін. Бүгінде сексен 
жастың сеңгіріне мінген 
қайырымы мен парасаты 
мол аға кейінгі ұрпақтар 
үшін ұлағатты сөз айтып, 
олардың келешегі кемел 
болуы үшін де үлес қосып 
келеді. Ендігі сөз кезегін 
Шәкеңнің екінші бір бітім-
болмысына бергім бар.

Ағамыздың өзгеше 
өнеге ретінде айта-
тын тағы бір қасиеті – 
қарымды қаламгерлігі. 
Өмір – тәтті, миуа шекер, гүл мен бақыт бағы. Содан да өмірді 
сүю керек, сүйіп қана қоймай, әлпештеп, әспеттеу керек. Шәкең 
өмірдің асылын, миуа-жақұттарын, береке-құтын адам өмірін 
әрлендіруге, нұрландыруға бағыштаған жүрек жазбаларын 
қалам ұшымен ұрпақтарға ұлағат етіп жүр. Сонау 1959 жылы 
қолына алған қаламы мұқалған жоқ. Қайта ұшталып келеді. 
Зейнеткерлікке шығысымен көргендері мен көңілге түйгендерін 
ақ қағаз бетіне түсіріп, оқырмандарға тарту жасады. Атап ай-
тар болсақ, оның «Қазантаев мектебі», «Тынарбай Төлегенов», 
«Сыр елінің қайраткер қызы», «Балықшы қыз», «Қаламгерлік», 
«Зейнеткерлік», «Егемендік» атты кітаптары оқырмандар 
жүрегінен жылы орын алған тұщымды туындылар десек, асыра 
айтқандығымыз болмас.

Шәкеңнің Алматыдағы «Ана тілі» баспасынан жарық көрген 
«Қазантаев мектебі» кітабына алғы сөз жазған қоғам және мемле-
кет қайраткері Сейілбек Шаухаманов:

– Қонысбек Төрешұлы Қазантаев  жайлы кітап жазу екінің 
бірі, егіздің сыңары түгілі мыңның бірінің де қолынан келе 
бермейтін, құлашы жетіп құшағына, уысына сия бермейтін, не 
бір мықтылардың да тәуекелі жете бермейтін аса жауапты, қиын, 
мәртебелі де, абыройлы жұмыс...

Қонекеңтануды әрі қарай жалғастыру тарихқа, уақытқа, 
халыққа, азаматтарға, бәрімізге аманат. Осы бағытта ізгі, игілікті 
қадам жасап отырған, Қонекеңді жақсы білетін, жақсы көретін, 
пір тұтатын, алғыр, талантты шәкірттерінің бірі, бірегейі Шыңғыс 
бауырымызға сәттілік тілейік, – дейді.

– Өткеннің куәгері – уақыт. Шынымды айтсам, жауапты 

қызмет атқарып жүрген кезімізде білмей істеген пендешілігіміз 
де болған шығар. Демек, өмірден көргеніміз бен көңілге 
түйгенімізді кейінгі ұрпақтарға ұлағат ету – бізге парыз. Содан 
да Жалағаш өңірінде өмір сүріп, елі үшін ересен еңбектің үлгі-
өнегесін дарытқан тұлғалар жайлы жазбаларымды үш томдық 
етіп жарыққа шығардым. Сөйтіп, мойнымдағы азын-аулақ 
қарызым мен парызымды өтегендеймін, – дейді Шыңғыс аға.

Шәкеңнің осы үш томдығының «Қаламгерлік» атты 
алғашқы кітабы 2013 жылы жарық көрген.

Бес бөлімнен тұратын бұл туынды соңғы елу жылда 
Жалағашта өмір сүріп, еңбек еткен тұлғалар, қаламдастар 
мен замандастары жайлы сыр шертеді. Сондай-ақ, адам, 
қоғам жайлы, бүгінгі өмірдің түйткілдері, қоғамның қағажу 
қалтарыстары хақындағы жазбалары мен философиялық ой-
лары да құнды.

2014 жылы жарыққа шыққан «Зейнеткерлік» атты екінші 
кітабында бұрынғы мен бүгінгінің бейнесін көз алдыңызға 

әкеледі.
«Әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» деп 

атам қазақ айтқандай, Шәкең әкесі Дәуренбектің 
ұстанымын жалғастырып келеді. Марқұм Дәукеңнің 
қолынан жасы 95-ке келсе де газет-журнал, кітап 
түспеген екен. Әке жинақтаған кітап Шыңғыс 
мұрағатында сары майдай сақтаулы тұр.

– Кезінде, – дейді Шәкең, – біздің әкеміздің үйі 
кітапхана болатын. Сол кездері кітап оқуға құмар 
ауылдастарымыз біздің үйге ағытылып келіп жату-
шы еді. Әке ұстанымын жалғастырып, кітап қорын 
жинауды біз де тұрмысымызға ендірдік. Қазір 
жеке кітапханамда 3 мыңға жуық әдеби және сая-
си тақырыптардағы кітап қоры бар. Біздер «кітап 
– жан азығы» деген қанатты сөзді құрметтеп өскен 
ұрпақпыз ғой.

Шыңғыс ағамыздың жапырағын жан-жағына 
мол жайған емен ағашы еткен Ауагүл жеңгеміз де-
сек, асыра айтқандығымыз болмас. Олар бүгінде 

ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған қара 
шаңырақтың қос бәйтерегі. Yлкен ұлдары Сәкен құрылыс 
саласындағы белгілі кәсіпкер, Пұсырман облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасында бөлім меңгерушісі болса, Айгүл, 
Айнұр, Жанат ұстаздық жолында. Ал кенжелері Жошы –Жалағаш 
аудандық ішкі саясат бөлімінде бас маман. 

Айта кету керек, Шыңғыстың қай салада еңбек етсе де ере-
сен еңбегі ескерусіз қалған емес. 1976 жылы оның кеудесіне 
«Құрмет белгісі» ордені тағылып, оған қоса сол кеңестік 
кезеңнің еңбек адамына көрсетілер біраз марапатын иеленді. 
Ел ағасы бүгін де құрметке бөленіп отыр. «ҚР Тәуелсіздігінің 
10 жылдығы», «ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» медальда-
рымен қатар Елбасымыздың «Алғыс хатымен» марапатталды. 
Шәкең – Жалағаш ауданының құрметті азаматы.  Сондай-ақ, ол 
– Халықаралық Жазушылар одағы мен Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі. 

Қартаю – өмір заңы. Қарттықтың жауапкершілік жүгі ауыр. 
Қарттықтың болғанынан не пайда, егер ойы – дария, сөзі салмақты 
болмаса. Шынын айту керек, қарияларды өсіретіндігі – кісілігі, 
кішілігі, ал өшіретін – пендешілігі. Айтса айтқандай, біздің 
Шәкең бүгінде өзінен үлкенге ілтипатты іні, кішіге риясыз аға бо-
лып, қан туыстығын емес, жан туыстығын іздеген қария атанып, 
шежірелі шаңырақтың шыңына шықты. Ол кемеліне жетіп, ақылы 
мен парасаты арқасында айналасын жан шуағына бөлеумен жүріп 
келеді... 

Еркін ӘБІЛ,
Халықаралық Жазушылар одағының мүшесі.

ШЕЖІРЕЛІ ШАҢЫРАҚТЫҢШЕЖІРЕЛІ ШАҢЫРАҚТЫҢ
ШЫҢҒЫСЫ

АБЫЗБЕН 
ЖҮРГЕН СОЛ КҮНДЕР

мерей
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«2016-2018  жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 
Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы 

№ 325 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 

желтоқсандағы кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 325 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5269 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 29 желтоқсанда «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның 

ішінде 2016 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 161 951 389,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 225 618,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 686 266,0 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 157 031 205,9 мың теңге;
2) шығындар – 160 436 541,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 995 716,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 8 583 414,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 587 698,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 2 829 165,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 2 829 165,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 310 032,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 310 032,7 мың теңге.»;
4-тармақтың 14) тармақшасы алынып тасталсын;
5-тармақ жаңа мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын;
«9) жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді және өңірлердің экономикалық 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге;»; 
8-тармақ жаңа мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын;
«2) жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылысына;»;
жаңа мазмұндағы 9-2 тармақпен толықтырылсын:
«9-2. Автомобиль жолдарының ұстау шығындарын аудандық коммуналдық меншіктен 

облысқа берілуіне байланысты 2016 жылға арналған облыстық бюджетте Арал, Сырдария, Шиелі 
және Жаңақорған бюджеттерінен сомасы 37 586 мың теңге трансферттердің түсімі қаралсын.»; 

аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға 
жатады. 

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс  

2-сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

хатшысы

Р. Ысқақова Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы «1» сәуірдегі 2-сессиясының № 9 шешіміне қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2015 жылғы «10» желтоқсандағы 42 сессиясының № 325 шешіміне 1-қосымша 

2016 жылға арналған облыстық бюджет
Санаты 

Сомасы, 
мың теңге

 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы
   1. Кірістер 161 951 389,9
1   Салықтық түсімдер 3 225 618,0
 01  Табыс салығы 2 010 783,0
  2 Жеке табыс салығы 2 010 783,0
 03  Әлеуметтiк салық 1 195 053,0
  1 Әлеуметтік салық 1 195 053,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 19 782,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер 19 782,0
2   Салықтық емес түсiмдер 1 686 266,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 203 706,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 12 000,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 

кірістер 16 000,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 

сыйақылар 175 706,0
 03  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  

мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 087,0

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

2 087,0

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

635 200,0

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

635 200,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 845 273,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 845 273,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 300,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 8 300,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 8 300,0
4   Трансферттердің түсімдері 157 031 205,9
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 4 340 542,9
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 4 340 542,9
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 152 690 663,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 152 690 663,0

Функционалдық топ

  Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бюджеттік бағдарлама
   Атауы

   1. Шығындар 160 436 541,6
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 606 772,1

110  Облыс мәслихатының аппараты 49 492,0
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 49 492,0
120  Облыс әкімінің аппараты 1 809 215,1
 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 1 600 052,2
 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 54 073,8
 007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

және ұйымдарының күрделі шығыстары 19 186,1
 009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 

кенттер дің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды 
қамтамасыз ету және өткізу

15 972,0

 013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
қамтамасыз ету 117 524,0

 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 2 407,0

257  Облыстың қаржы басқармасы 3 029 498,0
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 

меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

119 453,0

009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 

2 350,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 2 907 695,0

258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 161 769,0

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

161 769,0

263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 153 889,0
 078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 153 889,0

282  Облыстың тексеру комиссиясы 210 890,0
001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 210 835,0
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 55,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 67 089,1
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

67 089,1

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 50 593,4
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

50 593,4

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің “Байқоңыр” 
кешенін дегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамсыз ету 
басқармасы

48 748,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің “Байқоңыр” 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамсыз ету 
жөніндегі қызметтер

48 748,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 25 588,5

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 25 588,5
02   Қорғаныс 1 128 006,0

 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 128 006,0
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласын-

дағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

53 725,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 18 313,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 946 387,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 109 581,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 4 505 887,0

120  Облыс әкімінің аппараты 25 876,0
  015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлім-
дерінің штат санын ұстауға берілетін ағымдағы 
нысаналы трасферттер

25 876,0

252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 4 480 011,0

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті 
сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

4 105 192,0

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 
көтермелеу 2 449,0

006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 262 575,0
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері 40 891,0
014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 

ұйымдастыру 49 374,0
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 11 182,0
024 Дағдарыстық жағдай қауыпы төнген және туындаған 

кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу 8 348,0
04   Бiлiм беру 20 284 201,3

253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 481 999,0
003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 60 830,0
043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау 421 169,0
261  Облыстың білім басқармасы 16 233 627,0

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 101 941,0

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 928 014,0

004 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім 
беру жүйесін ақпараттандыру 10 065,0

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу 

11 743,0

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 702 386,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен 
тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 197 125,0

012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 256 733,0

024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 3 295 242,0

025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 2 849 288,0

027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 855 483,0

029 Әдістемелік жұмыс 59 641,0
050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын білім беру 
объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

319 161,0

054 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде 
білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 588 104,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 284 076,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 774 625,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 079 658,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша 

білім беру 1 805 780,0
  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 

спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 273 878,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 1 488 917,3
  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 

және реконструкциялау 585 229,0
  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 

объектілерін салу және реконструкциялау 903 688,3
05   Денсаулық сақтау 38 324 509,8

253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 32 497 898,6
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 152 634,7
004 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық 
сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті 
қоспағанда, бастапқы медициналық-санитариялық 
көмек және медициналық ұйымдар мамандарын 
жіберу бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің 
стационарлық және стационарды алмастыратын 
медициналық көмек көрсетуі

37 860,0

005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, 
оның құрамдауыштары мен препараттарын өндіру 393 441,0

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 136 627,0
007 Салауатты өмір салтын насихаттау 173 582,1
009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс 

және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде 
психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға 
байланысты, зардап шегетін адамдарға медициналық 
көмек көрсету

6 121 330,8

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

1 316 268,0

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 53 500,0
014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық 

деңгейде дәрілік заттармен және балаларға арналған 
және емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен 
қамтамасыз ету

747 083,0

016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін 
тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 25 463,0

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

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер 20 871,0

019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге 
қарсы препараттармен қамтамасыз ету 347 182,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету 185 469,0

021 Онкогематологиялық науқастарды химия 
препараттарымен қамтамасыз ету 85 402,0

022 Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі 
бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, 
иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ 
ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды 
дәрілік заттармен қамтамасыз ету 

417 575,0

026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту 
факторларымен қамтамасыз ету 343 320,0

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін 
вакциналарды және басқа медициналық иммундық 
биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу және сақтау

1 564 508,0

028 Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін 
ұстау 68 301,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 30 539,0
030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі 

шығыстары 141,0
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 789 015,0
036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды 

тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету 9 690,0
038 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде скринингтік зерттеулер  жүргізу 178 611,0
039 Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық 

сақтау субъектілерінің медициналық көмекті және 
амбулаториялық-емханалық көмекті халыққа тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде көрсетуі

17 830 792,0

045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен 
амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген 
жағдайда  қамтамасыз ету

432 744,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
медициналық көмек көрсету 

1 034 699,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 826 611,2

  038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 5 815 778,2

  083 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде 
ауылдық елді мекендерде орналасқан дәрігерлік 
амбулаториялар және фельдшерлік-акушерлік 
пункттерді салу

10 833,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 767 596,6
256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3 451 479,6
 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз 

ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

111 196,6

 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

262 111,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 334 730,0
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 609,0
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді 

есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу

6,0

013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекеме-
лерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулармен 
ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету

563 675,0

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 
оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету 

524 819,0

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызмет тер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық 
патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

440 727,0

017 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне арнаулы әлеуметтік қызметтер 
стандарт тарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

922,0

018 Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 140 395,0

  044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 5 548,0
  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектер-
дің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

226 006,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

4 831,0

  047 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
қаржы лай көмекті енгізуге берілетін ағымдағы нысана-
лы трансферттер 

22 248,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессор-
ларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 32 602,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 32 390,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы 
трансферттер 748 664,0

261  Облыстың білім басқармасы 200 905,0
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 153 104,0
037 Әлеуметтік сауықтандыру 47 801,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 35 793,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

35 793,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 16 424,0

  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектер-
дің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі  2012-2018 жылдарға 
арнал ған іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

16 424,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 62 995,0
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

62 995,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 819 357,4
279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 2 784 486,4
001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

90 495,7

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

2 306 128,0

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 77 863,5
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 

нысаналы трансферттер 309 999,2
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 9 034 871,0
  014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын 
үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, реконст-
рукциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

257 591,0

  034 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұ-
рылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жай-
ластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 777 280,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 730 658,0
263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 045 345,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 209 362,0

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 123 130,0
007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер 616 166,0
010 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да 

тiлдерін дамыту 17 725,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

және ұйымдарының күрделі шығыстары 1 055,0
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 

нысаналы трансферттер 77 907,0
 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасы 1 552 191,0
  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

80 850,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 174 491,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 302 733,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 545 638,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету 169 847,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 225 163,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

және ұйымдарының күрделі шығыстары 11 535,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 

нысаналы трансферттер 41 934,0
 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 789 344,0
001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

268 896,0

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 88 079,0
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының мүшелерін дайындау және 
республикалық және халықаралық спорт жарыстарына 
қатысуы 

962 637,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің 
және ұйымдардың күрделі шығыстары 13 854,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 455 878,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 11 723,0
  010 Туристік қызметті реттеу 11 723,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 332 055,0
  018 Мұрағат объектілерін дамыту 51 814,3
  024 Cпорт объектілерін дамыту 179 720,7
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 100 520,0
09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 821 236,5

279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 821 236,5

007 Жылу-энергетикалық жүйесін дамыту 26 949,0
071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 591 148,5

 081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын 
ұйымдастыру және жүргізу

203 139,0

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

9 660 219,2

251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 42 476,0
 001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

42 476,0

254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы 1 279 305,2

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

88 022,0

003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 18 382,2

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 724 965,0
006 Жануарлар дүниесін қорғау 16 226,0
008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 426 710,0
022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 5 000,0

255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 7 958 855,0
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 146 614,0
002 Тұқым шаруашылығын қолдау 131 416,0
014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су 

жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын 
субсидиялау

413 452,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 1 899,0
019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі 

қызметтер 57 983,0
029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 

организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 35 210,0
  041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге 

өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы 
дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, 
биоагенттердің (энтомо фагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

333 258,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың 
сорттық және себу сапаларын анықтау 23 391,0

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

6 227,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 1 439 315,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін 
өтеу

2 033 876,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 16 103,0

  053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және 
сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды субсидиялау

2 408 242,0

  054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы 
ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде 
бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын 
субсидиялау 

1 200,0

  056 Кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың және 
ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

910 669,0

 725  Облыстың жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 58 513,0

  001 Жергілікті деңгейде жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

58 513,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 321 070,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 44 795,0
  028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық 

препараттарды тасымалдау бойынша көрсетілетін 
қызметтер

5 963,0

  030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилак-
тикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық 
препараттарды, олардың профилактикасы мен диагнос-
тикасы жөніндегі қызметтерді орталықтан дырып сатып 
алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы орган-
дарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

167 896,0

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

102 416,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 349 520,0

 724  Облыстың  мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 64 744,0

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

64 744,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 284 776,0

  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

284 776,0

12   Көлiк және коммуникация 7 375 561,8
268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 7 375 561,8
001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласын-

дағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

64 632,8

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2 852 837,0
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету 128 593,0
005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 

қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
субсидиялау

17 682,0

007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюд-
жеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

2 349 030,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 1 052 973,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 909 814,0

13   Басқалар 23 278 758,2
120  Облыс әкімінің аппараты 417 024,0

008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 417 024,0

257  Облыстың қаржы басқармасы 16 605 416,2
012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 98 398,0

 048 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюд-
жеттерiне мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбек-
ақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

819 989,0

 055 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттерiне жергілікті бюджеттерден қаржылан-
дырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 
жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар 
оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 836 316,0

 056 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) 
бюджеттеріне жергілікті бюджеттердің шығыстарын 
өтеуді және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

1 850 713,2

258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 547 381,0

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемле кеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның 
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжат-
тамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сарап тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жеке шелік 
әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу

547 381,0

279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 3 046 598,0

 024 Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

2 350 461,0

  037 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 
шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту 696 137,0

 280  Облыстың индустриялдық-инновациялық даму 
басқармасы 122 379,0

  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық 
қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

122 379,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 048 942,0

  051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

1 048 942,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 491 018,0
  005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке 
кәсіпкерлікті қолдау

19 000,0

  006 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 
субсидиялау

1 286 668,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 5 350,0
  015 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын 
және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

170 000,0

  016 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
бизнесті жүргізуді сервистік қолдау

10 000,0

14   Борышқа қызмет көрсету 6 589,0
257  Облыстың қаржы басқармасы 6 589,0

016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де 
төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6 589,0

15  Трансферттер 28 777 668,7
257  Облыстың қаржы басқармасы 28 777 668,7

007 Субвенциялар 28 599 752,0
011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

трансферттерді қайтару 155 572,8
  053 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық 
бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел 
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын 
қайтару

22 343,9

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 6 995 716,0
   Бюджеттік кредиттер 8 583 414,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 761 260,0
255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 761 260,0

  037 Жұмыспен қамту-2020 жол картасы шеңберінде 
ауылдағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

1 761 260,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 785 924,0
279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 4 785 924,0

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

4 785 924,0

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

1 336 230,0

255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 336 230,0
025 Мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске 

асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін 
бюджеттік кредиттер

1 336 230,0

13   Басқалар 700 000,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 700 000,0
  007 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелеу 500 000,0

13 279 069 Моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді 
мекендерде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 
кредит беру

200 000,0

   Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 587 698,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 587 698,0

1  Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 1 587 698,0

03 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті  атқарушы органдарына облыстық 
бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 377 698,0

06 Қарыз алушы банктерге жергілікті бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 210 000,0

   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 2 829 165,0
   Қаржы активтерін сатып алу 2 829 165,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 308 665,0
 279  Обылыстың Энергетика және тұрғын үй - 

коммуналдық шаруашылық басқармасы 308 665,0
  047 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына 

және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде аудандардың 
( облыстық маңызы бар қалалардың) жарғылық 
капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

308 665,0

13   Басқалар 2 520 500,0
257  Облыстың қаржы басқармасы 1 260 500,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 1 260 500,0

 279  Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 900 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 900 000,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 360 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 360 000,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 

түсімдер  
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -8 310 032,7
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) 8 310 032,7
7   Қарыздар түсімі 8 083 414,0

  Мемлекеттік ішкі қарыздар 8 083 414,0
2  Қарыз алу келісім-шарттары 8 083 414,0

  02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың жергілікті атқарушы органы алатын 
қарыздар

8 083 414,0

   Қарыздарды өтеу 1 577 698,0
  Қарыздарды өтеу 1 577 698,0
257  Облыстың қаржы басқармасы 1 577 698,0

015 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу 1 577 698,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 1 804 316,7
  Бюджет қаражаты қалдықтары 1 804 316,7
1  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 804 316,7
1 01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 804 316,7
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«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама 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
2 Құрылымдық бөлімшелердің 

атауы
Көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы 
және олардың сипаттамасы

өтінішті тіркейді өтінішті
 қарайды

өтінішті қарайды 
және анықтама 

дайындайды 

анықтамаға 
 қол қояды

анықтаманы
тіркейді

4 Келесі рәсімді іс-қимылды) 
орындауды бастау үшін негіз 

болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім (іс-

қимыл) нәтижесі

өтінішті 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

өтінішті көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін қызметті 
берушініңбасшысына 

ұсынады

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 

5 Орындалу мерзімі 5 минуттан аспайды 5 минуттан аспайды 10 минуттан аспайды 5  минуттан 
аспайды

5  минуттан 
аспайды

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру»мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) нөмірі 1
2 Құрылымдық бөлімшелердің атауы Мемлекеттік корпорация  қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) атауы және олардың сипаттамасы өзінің ЭЦҚ-сы арқылы порталда көрсетілетін қызметті алушының 

деректерін тіркейді немесе құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы 
қолхат береді

4 Келесі рәсімді  (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

анықтаманы  басып шығарады  және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 30 минуттан аспайды

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  3- қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 29 АҚПАНДАҒЫ № 373 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 04.04.2016 ЖЫЛЫ № 5438 ТІРКЕЛГЕН

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

9 қыркүйектегі № 151 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін 
бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 
қыркүйектегі № 151 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5150 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 3 қазанда 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген «Жеке қосалқы шаруа-
шылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының
             әкімі                                                         Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «29»ақпандағы № 373 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015жылғы «9»қыркүйектегі №151қаулысымен бекітілген

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы  ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: кент, ауылдық 
округтер әкімдері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижелерін беру: 

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

коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация);

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

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі -жеке қосалқы 
шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама(бұдан әрі - анықтама). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін қағаз 
жеткізгіште алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
жағдайда, мемлекеттіккөрсетілетін қызметтің нәтижесі электрондық 
нысанда рәсімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының мөрімен және қолымен куәландырылады.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жолданады. 

4.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны: 
электрондық және (немесе) қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының не сенімхат 
бойынша оның өкілінің (бұдан әрі - оның өкілі)көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға «Мал шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандартын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 28сәуіріндегі №3-2/378 бұйрығымен(нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11284 болып тіркелген)
бекітілген «Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы 
анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан әрі - стандарт) 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш 
ұсынуы немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы өтініш 
жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушініңкеңсе қызметкері өтінішті 
тіркейдіжәне көрсетілетін қызметті берушінің  басшысына ұсынады (бес 
минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушініңбасшысы өтінішті қарайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды (бес 
минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы өтінішті 
қарайды, анықтама дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады  (он минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушініңбасшысы анықтамаға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (бес минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік  қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсеті-
летін қызметті берушінің  құрылымдық  бөлімшелері (қызметкерлері) 
мен өзге ұйымдардыңтізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушініңкеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушініңбасшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы;
4) Мемлекеттік корпорация қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимыл тәртібі реттілігінің толық 

сипаттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
Мемлекеттік корпорациямен және өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 
5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

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

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

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы  

10. Мемлекеттік корпорацияғажәне (немесе) өзге де көрсетілетін 
қызметті берушілерге жүгіну тәртібінің сипаттамасы, көрсетілетін 
қызметті алушының өтінішін өңдеу ұзақтығы, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін Мемлекеттік корпорацияарқылы алу 
процесініңсипаттамасы,оның ұзақтығы:

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

   жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру 
үшін талап етіледі); 

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді 

Мемлекеттік корпорация қызметкері тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады;

көрсетілетін қызметті алушыданақпараттық жүйелерден 
алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге жол берілмейді;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация 
арқылы алған кезде көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мәліметтерді пайдалануға жазбаша келісім береді;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері өзінің электронды 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі –ЭЦҚ)  арқылы порталға көрсетілетін 
қызметті алушының деректерін тіркейді, анықтаманы басып шығарады 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді,көрсетілетін 
қызметті алушы не оның өкілі стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттардыңтолық емес топтамасын ұсынған жағдайдаМемлекеттік 
корпорация қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және 
стандарттың 3-қосымшасына сәйкес құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді(отызминуттан аспайды).

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

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рәсімдерінің (іс-
қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

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

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

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

4) көрсетілетін қызметті алушы «Жеке қосалқы шаруашы-
лықтың бар екендігі туралы анықтама беру» қызметін таңдайды, осы  
кезде экранғақызмет көрсету үшін электронды сұраныс нысаны шығады 
және көрсетілетін қызметті алушы оның құрылымы мен форматтық 
талаптарын ескере отырып, берілген нысанды толтырады (деректерді 
енгізу);

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

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

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

8) мемлекеттік көрсетілетінқызмет нәтижесінің жауабы 
- анықтама немесе электронды реестрде мәліметтердің жоқтығы 
жөніндегі көрсетілетін қызметті берушіге жүгіну туралы өтініші бар 
жауапқалыптастырылады және көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің «жеке  кабинетіне» жолданады. 

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік 
корпорацияға жүгінген кезде: 

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі 
туралы анықтама беру»  мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет  регламентіне 4-қосымша

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

«Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызметкөрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде: 

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді аттестаттау»
 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

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

 Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Аттестаттау 
комиссиясы

3 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды тіркейді 
және көрсетілетін 

қызметті алушыға не 
оның өкіліне өтініш 
көшірмесін береді

құжаттарды 
қарайды

құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған 
құжаттардың толық еместігі фактісі анықталған  

жағдайда өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды, 
құжаттардың толық топтамасы ұсынылған 

жағдайда құжаттарды аттестаттау комиссиясының 
қарауына ұсынады

өтінішті 
қараудан бас 

тартуға
 қол қояды

өтінішті қараудан 
бас тартуды 

тіркейді

құжаттарды
 қарайды

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

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 

ұсынады

кұжаттарды 
көрсетілетін 

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 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

 жерге бара отырып, 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыны 
Қағидалар 

талаптарының 
сәйкестігіне тексеру 

жүргізеді 
5 Орындалу мерзімі 20 минуттан аспайды 20  минуттан 

аспайды
2 жұмыс күні

 ішінде
20 минуттан 

аспайды
20 минуттан 

аспайды
10 жұмыс күнінен 

аспайды 

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
нөмірі

7 8 9 10 11

2 Құрылымдық бөлімшелердің 
атауы

Аттестаттау 
комиссиясы

Аттестаттау 
комиссиясы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

көрсетілетін қызметті 
алушының Қағидалар 

талаптарының 
сәйкестігіне тексеру 
нәтижелері бойынша 

тексеру актісін 
жасайды

аттестаттау туралы куәлікті 
беру не беруден бас тарту 

туралы шешім қабылдайды 

аттестаттау комиссиясының шешімі негізінде  
жергілікті атқарушы орган қаулысының 

жобасын дайындайды және оның 
бекітілуін қамтамасыз етеді, қаулы 

бекітілгеннен кейiн аттестаттау туралы 
куәлікті немесе  дәлелді бас тартуды 

дайындайды 

аттестаттау туралы 
куәлікке немесе 

дәлелді 
бас тартуға 
қол қояды

аттестаттау туралы 
куәлікті немесе дәлелді

бас тартуды тіркейді

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

мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-қимыл) 

нәтижесі

 комиссия
отырысының хаттамасын 

көрсетілетін қызметті 
берушіге жолдайды

көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне береді

5 Орындалу мерзімі 1 жұмыс күні
 ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

5 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан
 аспайды

20 минуттан 
аспайды

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді аттестаттау»
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның 

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

3 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді  

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды 

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды 
қарайды

құжаттардың толықтығын 
тексереді, ұсынылған құжаттардың 
толық еместігі фактісі анықталған 

жағдайда өтінішті қараудан бас 
тартуды дайындайды, 

құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылған жағдайдақұжаттарды 

аттестаттау комиссиясының 
қарауына ұсынады

өтінішті 
қараудан

 бас тартуға қол 
қояды

өтінішті
қараудан бас

тартуды
тіркейді

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 
құжаттарды 

қабылдау
немесе 

бас тарту 
туралы 

қолхат береді 

кұжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

кұжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінішті қараудан бас тартуды 
көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

өтінішті қараудан 
бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

Мемлекеттік 
корпорацияға

жолдайды

өтінішті 
қараудан

бас тартуды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға 
не оның 
өкіліне
береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

(1 жұмыс күні 
ішінде, құжаттарды 

қабылдау күні 
мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне 
кірмейді)

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

2 жұмыс күні ішінде 20 минуттан
 аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан
 аспайды

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

9 10 11 12 13 14 15

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Аттестаттау 
комиссиясы

Аттестаттау 
комиссиясы

Аттестаттау 
комиссиясы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
қарайды

көрсетілетін 
қызметті алушыны 

Қағидалар 
талаптарының 
сәйкестігіне 

тексеру нәтижелері 
бойынша 

тексеру актісін 
жасайды

аттестаттау 
туралы куәлікті 
беру не беруден 

бас тарту 
туралы шешім 
қабылдайды 

аттестаттау
комиссиясының шешімі 

негізінде  жергілікті атқарушы 
орган қаулысының жобасын 

дайындайды және оның 
бекітілуін қамтамасыз етеді, 
қаулы бекітілгеннен кейiн 

аттестаттау туралы
 куәлікті немесе  дәлелді 
бас тартуды дайындайды 

аттестаттау туралы 
куәлікке немесе 

дәлелді бас тартуға 
қол қояды

аттестаттау туралы 
куәлікті немесе 

дәлелді бас тартуды 
тіркейді

аттестаттау 
туралы 
куәлікті 
немесе 

дәлелді бас 
тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл) нәтижесі

 жерге бара 
отырып, 

көрсетілетін
қызметті 
алушыны 
Қағидалар 

талаптарының 
сәйкестігіне 

тексеру жүргізеді 

комиссия
отырысының 
хаттамасын 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзімі 10 жұмыс күнінен
аспайды 

1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні
 ішінде

5 жұмыс күні
 ішінде

20 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде

20 минуттан 
аспайды

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы № 374 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 04.04.2016 жылы № 5439 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 

29 қыркүйектегі №173 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі 
№ 173 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5184 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және 
«Сыр бойы» газеттерінде 2015 жылғы 29  қазанда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

 аталған қаулымен бекітілген «Бірегей және элиталық тұ қымдар, 
бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндіру шілерді, тұқым 
өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының
              әкімі                                                          Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы « 29 » ақпан № 374 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы « 27 » қырқүйектегі № 173  қаулысымен бекітілген

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді,
тұқым өткізушілерді аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламенті

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Мемлекеттік 

корпорация);
3) «электронды үкіметтің» веб-порталы: www.e.gov.kz, www.

elicense.kz (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - электрондық 

(ішінара автоматтандырылған) немесе қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - аттестаттау 

туралы куәлік.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 

- электрондық.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол 
қойылған (бұдан әрі - ЭЦҚ) электрондық құжат нысанында жолданады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін қағаз жеткізгіште 
алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда, мемле-
кеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық нысанда рәсімделеді, 
басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
адамының мөрімен және қолымен куәландырылады.

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

тәртібінің сипаттамасы

 5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін қызметті 
берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға «Тұқым шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы №4-2/416 бұйрығымен (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11777 нөмірімен 
тіркелген) бекітілген «Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші 
және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді,  тұқым өткізушілерді 
аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі - стандарт) 1- қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы 
немесе портал арқылы электрондық құжат нысанындағы сұраныс 
жолдауы.

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

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

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжат-
тарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
құжаттар топтамасының қабылданған күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы 
белгі қойылған өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініш көшірмесі) береді 
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(жиырма минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың 
толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттардың толық еместігі фактісі 
анықталған жағдайда өтінішті әрі қарай қараудан бас тартуды (бұдан әрі 
– өтінішті қараудан бас тарту) дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады, құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылған жағдайда құжаттарды аттестаттау комиссиясының қарауына 
ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінішті 
қараудан бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне береді (жиырма минуттан аспайды);  

7) аттестаттау комиссиясы құжаттарды қарайды, жерге бара 
отырып, көрсетілетін қызметті алушыны Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы №4-
2/266 бұйрығымен бекітілген Бірегей және элиталық тұқымдар, бірін ші, 
екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізуші-
лерді аттестаттау қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) талаптары 
сәйкестігіне тексеру жүргізеді (көрсетілетін қызметті алушы ның 
өтініште көрсеткен қызмет түріне сәйкес) (он жұмыс күнінен аспайды);

8) аттестаттау комиссиясы көрсетілетін қызметті алушыны 
тексеру нәтижелері бойынша Қағидалар талаптарының сәйкестігіне 
тексеру актісін (бұдан әрі – тексеру актісі) жасайды (бір жұмыс күні 
ішінде);

9) аттестаттау комиссиясы көрсетілетін қызметті алушымен 
не оның өкілімен ұсынылған құжаттарды, сондай-ақ тексеру актілерін 
қарау қорытындысы бойынша аттестаттау туралы куәлікті беру не 
беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды  және аттестаттау 
комиссиясы отырысының хаттамасын көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

10) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы аттестаттау 
комиссиясының аттестаттау туралы куәлікті беру туралы шешімі 
негізінде жергілікті атқарушы орган қаулысының жобасын дайындайды 
және оның бекітілуін қамтамасыз етеді, қаулы бекітілгеннен кейiн 
аттестаттау туралы куәлік  немесе бас тартудың себептерін көрсете 
отырып, жазбаша дәлелді жауап (бұдан әрі  - дәлелді бас тарту) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 
(бес жұмыс күні ішінде);

11) көрсетілетін қызметті берушінің  басшысы аттестаттау 
туралы куәлікке немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне жолдайды (жиырма минуттан 
аспайды);

12) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері аттес-
тат тау туралы куәлікті немесе дәлелді бас тартуды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (жиырма 
минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсеті-
летін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшілерінің (қызмет-
керлерінің) және өзге ұйымдардың тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;

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

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) және өзге ұйымдар арасын-
дағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
3-қосымшасында келтірілген.

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тама лығы «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқарма сы» 
мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызыл орда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналастырылады.

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

мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің сипаттамасы

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

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

стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
стандарттың 2,3,4 және 5-қосымшаларына сәйкес мәліметтер 

нысаны;
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 

және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат береді немесе көрсетілетін қызметті 
алушы стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас 
тартады және құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді 
(он бес минуттан аспайды); 

Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер Қазақстан Республи-
касының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушының келісімін алады;

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

4) құжаттар қабылданғаннан кейін, көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) мемлекеттік 
қызмет көрсету процесіндегі іс-қимылдары осы регламенттің 
6-тармағының 2-11) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

5) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері өтінішті 
қараудан бас тартуды немесе аттестаттау туралы куәлікті немесе дәлелді 
бас тартуды тіркейді және Мемлекеттік корпорацияғажолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

6) Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті қараудан бас 
тартуды немесе аттестаттау туралы куәлікті немесе дәлелді бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді  
(жиырма минуттан аспайды). 

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

11. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушының  жүгіну тәртібі 
мен рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі порталда тіркеледі 
және көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ - мен куәландырылған 
электрондық құжат нысанындағы сұраныс (бұдан әрі – электронды 
сұраныс) пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;

жеке басын куәландыратын, заңды тұлғаны  мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу 
туралы құжаттардың мәліметтерін көрсетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі 
арқылы алады;

 2) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы электронды 
сұраныс пен құжаттарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» электронды сұраныс 
пен құжаттардың қабылданғаны және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижесін алу күні мен мерзімі көрсетілген хабарлама жолдайды және 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (он 
бес минуттан аспайды);

3) электронды сұранысты қабылдағаннан кейін мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылдары осы регламенттің  
6-тармағының 2-11) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы мемлекеттік 
қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (жиырма 
минуттан аспайды).

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

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді 
аттестаттау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 4-қосымша

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

«Бірегей және элиталық тұқымдар, бірінші, екінші және үшінші көбейтілген тұқым өндірушілерді, тұқым өткізушілерді 
аттестаттау»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) Қызылорда 
облысында мәдениет және өнер,архив ісі және 
құжаттама жасау қызметі саласында (ларында), 
басшылықты жүзеге асыратын облыстық бюджет 
есебінен қаржыландырылатын мемле кеттік орган 
болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда 
облы сының әкімдігі болып табылады. Басқармаға 
қатыс ты коммуналдық меншік құқығы 
субъектісінің құқықтарын «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемле кеттік мекемесі жүзеге 
асырады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Респуб-
лика сының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен 
Үкiметiнiң актiле рiне, өзге де нормативтiк құқық-
тық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес 
жүзеге асырады.

4. Басқарма  мемлекеттiк мекеме ұйымдық-
құ қықтық нысанындағы заңды тұлға болып 
табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар 
мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi 
бланкiлерi, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында 
шоттары болады.

5. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынас-
тарға өз атынан түседi.

6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған 
уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан 
азамат тық-құқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi 
бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Басқар-
ма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген басқа 
да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат 
санының лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекiтiледi.

9. Заңды тұлғаның тұрған жерi: индексі 
120003, Қазақстан Республикасы, Қызылорда 
облысы, Қызылор да қаласы, Бейбарыс сұлтан 
көшесі, құрылыс 1.

10. Мемлекеттiк органның толық атауы - 
«Қызыл орда облысының мәдениет, архивтер және 
құжат тама басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай 
құжаты болып табылады.

12. Басқарманың қызметiн қаржыландыру 
облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.

13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен 
Басқар маның функциялары болып табылатын 
мiндет тердi орындау тұрғысында шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен 
кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы 
берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер 
мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi, 
функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

14. Басқарманың миссиясы: мәдениет, 
тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және 
пайдалану, архив ісінде және құжат жасау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

15. Мiндеттерi:
1) қазақ ұлттық және дүниежүзілік мәдениет 

байлықтарын, Қазақстан Республикасындағы басқа 
ұлттардың мәдениетін игеру, дамыту, халыққа 
эстетикалық және адамгершілік тәрбие беру;

2) мәдениет және өнер саласында әлеуметтік-
экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын 
белгілеу және оларды нарықтық экономикасына 
сәйкес іске асыру әдісінің шаруашылық механизмін 
жетілдіру, көркем өнерді дамыту бағдарламаларын 
жүзеге асыру;

3) облысаралық мәдени байланыстарды 
дамыту, өнер мен мәдениет саласындағы қол 
жеткен табыстармен алмасу, облысты мекендейтін 
барлық ұлттардың мәдени дамуына тиімді шаралар 
қолдану және оларды дамытуға көмектесу, 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақ 
мәдени орталықтарымен байланыс жасау;

4) архив ісін мемлекеттік реттеу;
5) архив ісін мемлекеттік басқару;
6) ведомстволықбағыныстағы ұйымдардың 

қызметтерін үйлестіру;
7) Қазақстан Республикасының қолданыс-

тағы заңна масында қарастырылған өзге де 
міндеттерді атқарады.

16. Функциялары:
1) мәдениет саласындағы, архив ісі мен 

құжат жасауда мемлекеттік саясатты іске асырады;
2) театр, музыка және кино өнерi, мәдени-

демалыс қызметi, кiтапхана және музей iсi 
саласында облыстың мемлекеттiк мәдениет ұйым-
дарын құру, қайта ұйымдастыру, тарату туралы 
облыс әкімдігі қаулы сының жобасын әзірлейді;

3) театр, музыка және кино өнерiн, мәдени-
демалыс қызметi мен халық шығармашылығын, 
кiтап хана және музей iсiн дамыту бойынша 
облыстың мемлекеттiк мәдениет ұйымдарының 
қызметiн қолдайды және үйлестiредi, облыстың 
мәдениет  саласындағы тиісті мекемелерінің 
қызметiн қамтамасыз етедi;

4) шығармашылық қызметтiң түрлi салала-
рында облыстық (өңiрлiк) байқаулар, фестивальдер 
және конкурстар өткізуді ұйымдастырады;

5) уәкілетті органмен келісім бойынша 
шығарма шылық қызметтің түрлі салаларында 
республикалық конкурстар мен фестивальдер 
өткізуді ұйымдастырады;

6) облыстың  мәдени құндылықтарын есепке 
алу, қорғау, консервациялаужәне реставрациялау,  
сондай-ақ, пайдалану және елдiң көрнектi мәдениет 
қайраткерлерiн мәңгi есте қалдыру жөнiндегi 
жұмысты ұйымдастырады;

7) мәдени құндылықтарды уақытша әкету 
жөнiндегі сараптама комиссиясын құру және 
ол туралы ережені бекіту туралы облыс әкімдігі 
қаулысының жобасын әзірлейді;

8) тиісті аумақта орналасқан мәдениет 
ұйымда рының қызметiне мониторингтi жүзеге 
асырады және уәкілетті органға ақпарат, сондай-ақ, 
белгіленген ны санда статистикалық есептер бередi;

9) облыстық деңгейде сауықтық мәдени-
бұқаралық iс-шаралар өткiзудi жүзеге асырады;

10) облыстың мемлекеттiк мәдениет 
ұйымдарын аттестаттаудан өткiзедi;

11) өз құзыретi шегiнде мәдениет саласын-
дағы коммуналдық меншiктi басқаруды жүзеге 
асырады;

12) облыстың мәдени мақсаттағы 
объектiлерiнiң құрылысы, реконструкциясы және 
жөнделуi бойынша тапсырысшы болады;

13) тарихи-мәдени мұраны сақтау жөнiндегi 
жұмысты ұйымдастырады, тарихи, ұлттық және 
мәдени дәстүрлер мен салттардың дамуына ықпал 
жасайды;

14) мәдени құндылықтарды уақытша әкету 
құқығына куәлік береді;

15) облыстың мемлекеттiк кiтапханаларының 
бiрiне «Орталық» мәртебесiн беру туралы облыс 
әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

16) талантты жастарды және перспективалы 
шығармашылық ұжымдарды іздестіруге және 
қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге 
асырады;

17) мәдениет саласында әлеуметтік маңызы 
бар іс-шаралар өткізуді жүзеге асырады;

18) ұлттық мәдени игілік объектілерінің 
айрықша режимінің сақталуын қамтамасыз етеді;

19) тарихи-мәдени мұра объектілерін 
анықтауды, есепке алуды, қорғауды, пайдалануды 
және тарих және мәдениет ескерткіштерін ғылыми-
реставрациялау жұмыс та рын жүргізуді қамтамасыз 
етеді;

20) тиiстi аумақтардың экономикалық және 
әлеуметтiк даму жоспарларында жергiлiктi маңызы 
бар тарих және мәдениет ескерткіштерін 

есепке алуды, қорғауды және оларға ғылыми-
реставрациялау жұмыстарын ұйымдастыру 
жөнiндегi iс-шараларды көздейдi;

21) мемлекет меншігі болып табылатын, 
жергі лікті маңызы бар тарих және мәдениет 
ескерт кіш терін пайдалануға беру туралы мәселені 
шешеді;

22) уәкiлеттi органмен келiсе отырып, 
қалаларды және басқа да елдi мекендердi 
жоспарлау, салу және қайта құру жобаларын 
әзiрлеу және бекiту кезiнде барлық санаттағы тарих 
және мәдениет ескерткiштерiн анықтау, зерделеу, 
сақтау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын, 
тарихи-сәулет тiрек жоспарларын және карта-
схемаларды жасауды қамтамасыз етедi;

23) тарих және мәдениет ескерткiштерiн 
қорғау мiндеттемелерiн ресiмдейдi және 
оларды меншiк иелерi мен пайдаланушылардың 
орындауын бақылайды;

24) Қазақстан Республикасының тарих және 
мәдениет ескерткiштерiн қорғау және пайдалану 
туралы заңдарын бұзған жеке және заңды 
тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту туралы өтiнiш 
жасайды;

25) облыстың жергiлiктi өкiлдi органына 
тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау 
жөнiнде комиссиялар құру туралы ұсыныстар 
енгізедi; 

26) тарихи-мәдени мұра обьектілерін 
анықтау, есепке алу, қорғау жөнінде жұмыс 
жүргізеді;

27) монументті өнердің жаңа құрылыстарын 
орнату жөніндегі жұмысты жүргізеді;

28) мемориалдық тақта орнату жөніндегі 
жұмысты жүргізеді;

29) тарих және мәдениет ескерткiштерi мен 
оларды қорғау аймақтары бойынша жұмыстардың 
барлық түрлерiне ғылыми-жобалық құжаттаманы, 
жос пар лау, салу және қайта жөндеу жобаларын 
қарайды және келiседi;

30) мүдделi мемлекеттiк органдармен келiсе 
отырып, тарих және мәдениет ескерткiштерi 
мен тарих және мәдениет ескерткiштерiмен 
байланысты қоршаған орта объектiлерiн қорғау 
мен пайдалануды жүзеге асырады;

31) тиісті аумақтарда жергілікті маңызы 
бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің пайда-
ланылу және күтіп-ұстау тәртібін, сондай-ақ, 
оларға археологиялық және ғылыми-реставра-
циялау жұмыстарының орында луын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады;

32) тарих және мәдениет ескерткіштерінің 

меншік иелеріне және пайдаланушыларына 
олардың «Тарихи-мәдени мұра объектілерін 
қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңын бұзғаны туралы нұсқамалар 
береді;

33) Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген 
негіз дерде және тәртіппен әкімшілік ықпал етудің 
өзге де шараларын қолданады;

34) тарихи-мәдени мұра объектiлерiн 
жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет 
ескерткiштерi деп таниды және тарихи-мәдени 
сараптама қорытын дысының негізінде жергілікті 
маңызы бар Тарих және мәдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізіміне қосады;

35) жергілікті маңызы бар тарих және 
мәдениет ескерткішін мәртебесінен айырады 
және тарихи-мәдени сараптама қорытындысының 
және «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау 
және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 5-бабының бесінші бөлігі талаптарының 
негізінде жергілікті маңызы бар Тарих және 
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен 
шығарып тастайды;

36) жер қойнауын пайдаланумен байланысты 
ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық ма-
ңызы бар объектілердің сақталуына жәрдем деседі;

37) облыстың мемлекеттік архивтерінің 
сақтауы на қабылданған Ұлттық архив қорының 
құжатта рын сақтауды, толықтыруды және 
пайдалануды ұйымдас тыру;

38) облыстың мемлекеттік архивтерінде 
сақтала тын Ұлттық архив қоры құжаттарын 
мемлекеттік есепке алуды жүргізу және олардың 
сақталуын қамтамасыз ету;

39) коммуналдық меншіктегі тарихи және 
мәдени құжаттық ескерткіштерді қорғау, оларды 
сақтау мен пайдалану;

40) құжаттардың ғылыми және практикалық 
құндылығына сараптама жүргізуді ұйымдастыру;

41) облыстың мемлекеттік архивтерінде 
сақталатын Ұлттық архив қорының құжаттары 
бойынша деректер қорын қалыптастыру;

42) облыстың аумағында орналасқан, Ұлттық 
архив қорын толықтыру көздері болып табылатын 
ұйымдарда іс жүргізудің жай-күйіне, құжаттардың 
сақталуына ұйымдастырушылық-әдістемелік 
басшылық жасау және бақылау жасау;

43) жеке және заңды тұлғалардың 
сұрауларын орындауды ұйымдастыру;

44) сараптау-тексеру комиссиясы туралы 
ережені бекіту туралы облыс әкімдігі қаулысының 
жобасын әзірлеу;

45) Ұлттық архив қорының құжаттарын 
мемле кеттің, жеке және заңды тұлғалардың 
сұрауларын қанағаттандыру үшін пайдалану;

46) облыстың тарихы бойынша архив 
құжаттарын жинау және қайтару;

47) Ұлттық архив қорының толықтыру көзде-
рі болып табылатын, облыс аумағында орналасқан 
ұйымдардың құжаттама жасаудың және құжат-
таманы басқарудың қағидаларын келісу;

48) Ұлттық архив қорын қалыптастыру және 
толықтыру көздері болып табылатын коммуналдық 
меншіктегі ұйымдардың құжаттарын жоюға келісу;

49) Ұлттық архив қорын қалыптастыру 
және толықтыру көздері болып табылатын жеке 
меншіктегі ұйымдардың құжаттарын мұрағаттың 
орналасқан жеріне қарай жоюға келісу;

50) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайын-
дығы және жұмылдыру саласындағы шараларды 
іске асырады;

51) тарих және мәдениет ескерткіштерін 
сақтау мен күтіп ұстау ережесін облыстық 
мәслихаттың бекітуіне ұсынады;

52) жергілікті мемлекеттік басқару мүдде-
сінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi 

және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін 
заңнамада бекiтiлген тәртiппен:

егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-
құқықтық қатынастардың тарапы болуға;

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, 
олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi 
ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 
кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге 
де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;

2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер 

қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын 

бақылау ды қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Басқар-

маға жолдаған өтініштерін қарауға, олардың 
орындалуын бақылауға, Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген жағдайларда 
және тәртіппен оларға жауап тар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың 
өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге 
де міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға 
жүктелген міндеттердің орындалуына және оның 
функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс 
әкімі қызметке тағайындайды және қызметтен 
босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қызметке тағайын далатын және қызметтен 
босатылатын орынба сарлары болады.

21. Басқарманың бірінші басшысының 
өкілеттігі:

1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде 
облыс әкімі мен жетекшілік ететін облыс әкімінің 
орынбасарына есеп береді;

2) өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдар-
да және өзге де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;

3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыре-
тіне жататын Басқарма қызметкерлерін заңнамаға 
сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен 
босатады;

4) бөлім басшыларының міндеттерін 
анықтайды;

5) стратегиялық және бағдарламалық 
құжаттар дың әзірленуін қамтамасыз етеді;

6) еңбек қатынастары мәселелері өз құзы-
ретіне жататын Басқарма қызметкерлеріне заңнама-
да белгілен ген тәртіппен тәртіптік жаза қолданады 
және көтермелеу шараларын қабылдайды;

7) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, 
нұсқаулар береді, қызметтік және қаржы 
құжаттамасына қол қояды;

8) бөлімдердің ережелерін бекітеді;
9) шарттар жасасады;
10) сенімхаттар береді;
11) мемлекеттік органдарда және өзге де 

ұйымдарда сенімхатсыз Басқарманы білдіреді;
12) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға  дербес 
жауапты болады;

13) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, 
үйлестіреді және бақылайды;

14) облыс әкімдігі мен әкімінің актілері мен 
тапсырмаларын орындайды;

15) құзіреті шегінде нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады;

16) қызметтік этика нормаларының 
сақталуын қамтамасыз етеді;

17) гендерлік теңдік саясатын жүзеге 
асырады;

18) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың 
өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді;

19) Қазақстан Республикасының заңнамасы-
мен көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асы-
рады.

Басқарманың бірінші басшысының өкілеттік-
терін ол болмаған кезеңде қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарларының 
өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
белгілейді.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында 

аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті 

уақыт бойынша сағат 9.00-ден 19.00-ге дейін. Сағат 
13.00-ден 15.00-ге дейін үзіліс;

3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнама-
сы мен белгіленген мереке күндері жұмыс 
істемейді.

24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, 
Басқарманың әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы 
арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

25. Басқарманың заңнамада көзделген 
жағдайлар да жедел басқару құқығында 
оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі бер ген 
мүлік, сондай-ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып 
алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) 
және Қазақстан Республикасының заңнама-
сында тыйым салынбаған өзге де көздер есебі нен 
қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық 
коммуналдық мүлікке жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
Басқарма өзіне бекітілген мүлікті және 
қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен 
билік етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және 
тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және 
тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Басқарма таратылған жағдайда оның 
мүлкiн пайдалану Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 28 наурыздағы № 405 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 13.04.2016 жылы №5466 тіркелген

«Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемле кеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы және «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2011 жылғы 
1 наурыздағы Заңдарына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының 
мәде ниет, архивтер және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемеcінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының мәдениет, 
мұрағаттар және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 17 
ақпандағы №849 қаулысының күші жойылды 
деп танылсын (нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4900 нөмірімен 
тіркелген, 2015 жылғы 12 наурыздағы облыстық 
«Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде жарияланған).

3. «Қызылорда облысының мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қы зылорда облысы әкімінің орынбасары 
Р.Кенжехан ұлына жүктел сін.

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

Қызылорда облысының
әкімі                                        Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «28» наурыздағы№405 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы Ереже

Қазақстан Республикасы Президентінің жанын-
дағы Әйелдер істері және отбасылық-демогра фиялық 
саясат жөніндегі ұлттық комиссиясы ағымдағы 
жылы қазақ ұлттық асханасының ұмыт қалған және 
заманауиландырылған тағамдарының, «Нео-фольклор» 
киімдер дизайнерлерінің республикалық конкурсын 
өткізуді жоспарлауда.    

Конкурстың мақсаты – көпғасырлы қазақ 
ұлттық дәстүрлерді сақтап қалу және тарату, сонымен 
қатар әйелдерді «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесіне қатысуға дайындау. 

Конкурс үш кезеңмен өтеді. 
Бірінші кезең – қалалық, аудандық деңгей. 

Конкурстарға қатысуға өтінімдерді қалалық, 
аудандық ұйымдастыру комитеттері қабылдайды. 
Аудандық ұйымдастыру комитеттері конкурстар 
жеңімпаздарының тізімін 2016 жылғы 25 сәуірге дейін 
облыстық ұйымдастыру комитеттеріне жолдайды. 

Екінші кезең – облыстық деңгей. Қалалық, 
аудандық конкурстардың жеңімпаздары 1 маусымда 
өткізілетін облыстық конкурстарға  қатысады. 

Үшінші кезең – республикалық деңгей. 
Облыстық конкурстың жеңімпазы Тараз қаласында 
30 маусымда болатын республикалық конкурстарға 

қатысады. 
Конкурстарды ұйымдастыру және өткізу 

үшін облыстық, аудандық ұйымдастыру комитеттері 
құрылады. 

Қонкурс туралы толық ақпарат алу үшін 
төмендегі қала, аудандық мәдениет бөлімдеріне 
хабарласуға болады: 

1. Қызылорда қалалық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі - тел. 8 (7242) 27-43-66;

2. Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі - тел.  8(72433) 23-3-55;

3. Қазалы аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі - тел. 8(72438)  23-1-45;

4. Қармақшы аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі – тел. 8(72437) 2-16-07, 21-0-69;

5. Жалағаш аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі – тел. 8(72431) 31-7-53, 32-7-09; 

6. Сырдария аудандық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі – тел. 8(72436) 21-5-49;

7. Шиелі ауданы аудандық кәсіпкерлік және 
туризм бөлімі – тел. 8(72432) 44-1-34, 43-8-80;

8. Жаңақорған ауданы аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі – тел. 8(72435) 22-3-32, 21-6-90.

Қызылорда облысы тұрғындарының назарына!

Облыстық ауыл шаруашылығы басқар
масының ақпараттықмаркетингтік жүйесі 
арқылы күнделікті негізгі азықтүлік өнімде
рінің бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. 

Жүргізілген мониторингтің нәтижесінде 
бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс аудандары 
мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда 
үйлері мен базарларынан алуға болатындығын 
хабарлаймыз.

Қызылорда қаласы. «Дәмді» әлеуметтік 
дүкендерінде күріш –165, жұмыртқа – 23, 
нан – 40,  картоп – 45, пияз – 65, қант – 230,  
өсімдік майы – 365,  1 сұрыпты ұн 70 теңгеден  
сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында 
орналасқан қоймада картоп – 70, пияз – 45-
50, сәбіз – 80, қырыққабат – 120, қызылша  80 
теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы. Арал қаласының жеке 
кәсіпкері С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» 
дүкендерінде күріш – 180-200,  картоп – 45-50, 
пияз     – 55- 60, сәбіз – 75-80,  қызылша – 100, 
қант – 210, қарақұмық – 230, өсімдік майы 
– 350-360, 1 сұрыпты бидай ұны – 60, жеке 
кәсіпкер Н.Сапарбаевтың дүкенінде  картоп – 
55-60, пияз – 55-60,  сәбіз – 85-100,  жұмыртқа 
22-23 теңгеден  сатылуда.

Қазалы ауданы. «Әлеуметтік сауда 
дүкені»  картоп – 60, пияз – 60, қырыққабат – 
90, сәбіз – 80, қызылша – 90, сиыр еті – 1000, 
түйе еті – 900, қой еті – 1000, қарақұмық 
жармасы – 200, қант  200  теңгеден  сатылуда. 

Қармақшы  ауданы.  «Сұлтан» сауда 
орталы ғы, «Орда» көтерме сауда орталығы 
және «Жандос» дүкендерінде  картоп – 70, сәбіз 
– 90, жуа – 65, қырыққабат – 100, жұмыртқа – 

22,  1 сұрыпты ұн – 57, нан – 45, тауық еті – 
500, қант – 220, өсімдік майы 360 теңгеден 
сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Бәйтерек», «Жібек» 
базарларында өсімдік майы – 310,  картоп 
– 65-70,   сәбіз – 90, пияз – 60, жұмыртқа 
– 22, «Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» 
дүкендерінен   І сұрыпты бидай ұнын – 60-95, 
нан – 47, жұмыртқа – 22, өсімдік майы – 310, 
пияз – 60, сәбіз – 90, картоп – 65, қырыққабат – 
80, тауық етін 500 теңгеден алуға болады. 

Сырдария ауданы. «Өркен» және  
«Серікбол» дүкендерінде  нан  – 45, өсімдік 
майы – 330-380, қант – 200-220, картоп –60-
90, сәбіз – 85-90, пияз – 55-75, тауық еті – 
480-550, жұмыртқа – 24, «Бақытжан», «Нұр» 
дүкендерінде  жұмыртқа – 22-25, өсімдік 
майы – 350, қант 200-220 теңгеден сатылуда. 
«Коммуналдық» базарында 1 сұрыпты бидай 
ұны – 57,  нан бағасы – 45, өсімдік майы – 380,  
қант – 220, жұмыртқа – 24, тауық еті 550 теңге. 

Шиелі ауданы. «Ә.Шорабаев» 
базарында картоп – 60, пияз –50, сәбіз – 70, 
қырыққабат – 120, өсімдік майы – 350, қант – 
210, жұмыртқаның  10 данасы – 230, тауық еті – 
500, ет – 1000, тұз 35 теңгеден. Сонымен қатар, 
І сортты бидай ұны  64-92  теңгеден сатылып 
жатыр.

Жаңақорған ауданы. «Мағжан», 
«Заңғар», «Сырдария», және «Нұрасыл» 
дүкендерінде 1 сұрыпты ұн – 64-84, нан – 40-
55, өсімдік майы  – 350-380, картоп – 50-55, 
пияз – 40-50, сәбіз – 55-60, тауық еті – 385-550, 
жұмыртқа 10 данасы – 200-210 теңге болса,  
«Нұр» базарында  ет бағасы – 1000-1100, 
жұмыртқа 10 данасы – 210, жуа – 50, сәбіз –  65, 
картоп 55 теңгеден сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы қала және аудандық деңгейде 
халық тұрмысына аса қажетті азық
түлік емес тауарлар бағасына күнделікті 
мониторинг жүргізуде.

14 сәуірдегі мониторинг қортындысы 
бойынша аймағымыздағы сауда орындарда 
азықтүлік емес тауарларға ең төмен бағалар 
бекітілген.

Қызылорда. «Талғат» базарында 
ерлердің маусымдық аяқ киімдері 3000, әйелдер 
маусымдық аяқ киімдері 2000, балаларға 
арналған аяқ киімдер 1500, ерлер шалбары 
4000 және маталардың барлық түрінен тігілген 
әйелдердің көйлегі 5500 теңгеден халыққа 
ұсынылуда. «Ажар» сауда үйінде 200 граммдық 
кір сабын 48, 100 граммдық иіс сабын 91, кір 
жуатын ұнтақ 155 және сабынсу 300 теңгеден 
сатылуда. «Технодом» сауда үйінде теледидар 
60 мың, кір жуғыш машина 45 мың және 
шаңсорғыш 9 мың теңгені құрайды. Ал 
«Айт-Бек» базарында дәптер 10, қаламсап 20 
теңгеден сатылуда. 

Сырдария ауданы. Сырдария ауда-
нын дағы «Думан» сауда үйінде ерлердің мау-
сым дық аяқ киім 5000, әйелдерге арналған 
маусымдық аяқ киімдер 2000, балаларға 
арналған аяқ киімдер 4500, ерлер шалбары 
5000 және маталардың барлық түрінен тігілген 
әйелдер көйлегі 3000 теңгеден сатылуда. Ал 
«Серікбол» сауда үйінде 200 граммдық кір 
сабын 70, кір жуатын ұнтақ 200, сабынсу 300 
теңгеден сатылып жатыр. Сондай-ақ, «Өркен» 
сауда үйінде теледидар 50 мың, шаң сорғыш 10 
мың, тоңазытқыш 65 мың теңгені құрайды, ал 
дәптер 8, қаламсап 15 теңгеден сатылуда. 

Шиелі ауданы. «Ақсәуле» канцелярия-
лық дүкенінде дәптер 8, қаламсап 15 теңгеден 
сатылып жатыр. «Ермат» дүкенінде теледидар 
35 мың, шаң сорғыш 16 мың, тоңазытқыш 40 
мың теңгені құрайды. «Аян» құрылыс заттар 
дүкенінде әк 50 теңге ден сатылуда. Шиелі 
ауданының Орта лық базарында балаларға 
арналған аяқ киімдер 4000, ерлер шалбары 
3500, ерлердің маусымдық аяқ киімдері 5000, 
мау сым дық аяқ киімдер 4500, маталардың 
бар лық түрінен тігілген әйелдер көйлегі 3500 
теңгеден сатылуда, кір сабын 40, кір жуатын 
ұнтақ 200, сабынсу 350 теңгеден сатылып 
жатыр. 

Қазалы ауданы. «Арзан» базарында кір 
сабын 75, сабынсу 200, ұнтақ 220 теңгеден 
ұсынылуда. «Мұсаев» базарында ерлер аяқ 
киімі 2500, әр түрлі матадан тігілген көйлектер 
2500, әйелдерге арналған аяқ киім 2500 теңгені 
құрайды. «Орын-Ай» базарында балаларға 

арналған аяқ-киім 2000, ерлер шалбары 3500 
теңгені құрайды. «Электрон» сауда үйінде 
тоңазытқыш 40 мың, шаң сорғыш 7000 теңгеден 
сатылып жатыр. Ал «ERKOM» дүкенінде 
теледидар 40 мың теңгеден сатылуда. «Ырыс-
Болашақ» базарында әк 80 теңгеден, «Динара» 
сауда үйінде дәптер 15, ал қаламсап 20 теңгеден 
сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Нартай» сауда дүке-
нінде әк 80, тоңазытқыш 55 мың, теле дидар 44 
мың, шаң сорғыш 10 мың теңгеден сатылып 
жатыр. «Мөлдір» канцеляриялық тауарлар 
дүкенінде дәптер 10, қаламсап 15 теңгеден 
сатылуда. «Ақниет» сауда дүкенінде 200 
граммдық кір сабын 50, 450 граммдық ұнтақ 
257, сабынсу 335 теңгеден ұсынылуда. «Ырыс» 
сауда үйінде әйелдер мен ерлердің маусымдық 
аяқ киімдері 5000, балаларға арналған аяқ 
киімдер 2500, ерлердің шалбары 5000, 
маталардың барлық түрінен тігілген әйелдер 
көйлегі 3500 теңгеден ұсынылуда. 

Қармақшы ауданы. «Адина» киімдер 
дүкенінде барлық киімдер түріне 40-50% 
жеңілдіктер жасалуда. «Сұлтан» сауда 
дүкенінде кір сабын 80, ұнтақ 250, сабынсу 
250 теңгеден сатылып жатыр.  «Эльдорадо» 
дүкенінде тоңазытқыш 60500, телидидар 
55000, шаңсорғыш 12000 теңгеден сатылуда. 
«Молшылық» құрылыс дүкенінде 1 қап әк 
1000 теңгені құрайды. «Ұлар» канцеляриялық 
тауарлар дукенінде дәптер 12, қаламсап 15 
теңгеден сатылып жатыр.

Жанақорған ауданы. «Нұр» базарында 
әйелдер қысқы-жазғы аяқ киімдері 2000, ерлер 
шалбары 3000, балаларға арналған аяқ киім 
1300, ерлерге арналған аяқ киім 2000, әйелдерге 
арналған көйлектер 3500 теңгеден сатылуда, ал 
әк 50, кір сабын 50, сабынсу 180, ұнтақ 130 
теңгеден халыққа ұсынылуда «Береке» сауда 
үйінде теледидар 55000, тоңазытқыш 55000 
теңгені құрайды.

Арал ауданы. «Алтынбай» сауда үйінде 
маталардың барлық түрінен тігілген қыздар 
көйлегі 2500, әйелдерге арналған аяқ киім 3000 
теңгені құрайды. «Дархан» сауда үйінде ерлер 
шалбары 4500 теңгеден сатылуда. Ерлерге 
арналған аяқ киім «Би-би» сауда үйінде 3000 
теңгеден халыққа ұсынылуда. «Аружан» 
сауда үйінде балаларға арналған аяқ-киім 
2300 теңгені құрайды. «Ілтипат» тұрмысқа 
қажетті заттар дүкенінде ұнтақ 130 сабынсу 
250, кірсабын 55 теңгеден сатылып жатыр. Ал 
«Қанағат» коммуналдық базарында дәптер 10, 
қалам 15, әк 100 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Алсер» сауда үйінде теледидар 55000, 
«Технодом» сауда үйінде шаң сорғыштар 
15000, тоңазытқыш 50000 теңгеден сатылуда.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасында (8 7242) 27-02-06 «сенім телефоны» жұмыс 
жасайды.
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Инфляция
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика ми

нистр лігі Статистика комитетінің ресми деректері бойын
ша 2016 жылдың ақпан айын 2015 жылдың осы мезгілі

мен салыстырғанда Қызылорда облысындағы тұты ну 
баға ларының индексі 100,4%ды құрады. Азықтүлік 
тауарлары бағасының индексі 100,6%ды, азықтүлік 
емес тауарлары бағасының индексі – 100,3%ды, халыққа 
көрсе тілетін ақылы қызметтер бағасының индексі 101,1%
ды құрады.

Экономиканың нақты секторы кәсіпорындарына 
жүргізілген мониторинг қорытындысы

Облыс экономикасының нақты секторындағы 
жағдайды бағалау мақсатында (2015 жылдың 4 тоқсаны 
қорытындысы бойынша) 2016 жылдың қаңтар айында 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қызылорда 
филиалымен экономиканың нақты секторына мониторинг 
жүргізілді. Іріктеудің репрезентативтілігін жақсарту үшін 
(салалық құрылымын ескергенде) мониторингке жаңа 
респонденттерді тарту бойынша жұмыстар атқарылды. 
Нәтижесінде мониторингке 200 кәсіпорын, оның ішінде 
111 ірі және орта кәсіпорындар қатысты.

 2015 жылғы 4тоқсанындағы экономиканың нақты 
секторындағы пікіртерімінің қорытындысы бойынша 
шетел валюталарына теңгенің айырбас бағамының 
өзгеруінің теріс әсері үрдісі сақталуын көрсетті. Сонымен 
қатар,  2015 жылғы 3тоқсанмен салыстырғанда дайын 
өнімге сұраныстың төмендеуі, несиелеу талаптарының 
нашарлауы және теңгемен берілетін несиелер бойынша 
жоғары пайыздық мөлшерлемелердің сақталуымен 
және несиелік, іскерлік белсенділіктің нашарлауымен 
байланысқан теріс процестердің жалғасуы байқалды. 
Сонымен қатар, нарықтағы мұнай бағасының төмендеуі 
тау кен саласында сатудың рентабельділігінің азаюына 
себепші болды. 2016 жылғы 1тоқсанында кәсіпорындар 
шығарылатын өнімге сұраныстың төмендеуі күтілуіне 
байланысты теріс үрдістің сақталынуын күтуде.        

Кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі арта 
түсті: инвестицияларына өз қаражаттарын қолданған 
кәсіпорындар үлесі 2015 жылдың 3 тоқсанындағы 
65,8%дан 73,0%ға дейін артты, ал өз инвестицияларын 
қаржыландырмаған кәсіпорындар үлесі біршама кеміді 
(2015 ж. 3 тоқсанындағы 31,7%дан 23,5%ға дейін кеміді).

Нақты экономика секторы бойынша өтімділігі 
төмен кәсіпорындар үлесі (АӨК (ағымдағы өтімділік 
коэффициенті) <1) 2015 жылдың 3 тоқсанындағы 44,2%
дан 40,7%ға дейін азайды.

2016 жылдың 1 наурыз деңгейіне депозит нарығы 
Облыстың банк жүйесіндегі жалпы депозиттер көлемі 

өткен 2015 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 28,2%
ға өсіп, 82962,1 млн. теңгені құрады, оның ішінде заңды 
тұлғалар депозиттерінің көлемі – 21945,7 млн. теңгеге 
(5,2%ға төмендеді), жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі 
– 61016,4 млн. теңгеге жетті (46,8 % өсті).

Шетел валютасындағы депозиттер көлемі өткен 
2015 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 44,8%ға 
өсіп 56975,6 млн. теңгені құрады, ал ұлттық валютадағы 
депозиттер 25986,5 млн. теңгеге жетті (2,4% өcті). 
Нәтижесінде 2015 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 
теңгедегі депозиттердің үлес салмағы 39,2%дан 31,3%ға 
төмендеді.

Бұрынғыдай халық жинақтарының басым бөлігі 
(99,9%) мерзімді салымдарға орналастырылған. Өткен 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда халықтың мерзімді 
салымдары 47,0%ға жетіп 60926,7 млн. теңгеге дейін өсті.

01.03.2016ж. деңгейіне депозиттер бойынша орташа 
сыйақы мөлшері, өткен 2015 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда өзгеріссіз 4,7% құрады, оның ішінде: 
жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақы мөлшері 
4,8%дан 4,9 % ға өсіп, ал заңды тұлғалардың депозиттері 
бойынша сыйақы мөлшері 4,6%дан 4,4%  ға дейін 
төмендеді.

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша сыйақы 
мөлшері 1,7 п.т. 8,4 %ға дейін өссе, шетел валютасындағы 
депозиттер бойынша сыйақы мөлшері 0,4 п.т. 3,0 %ға 
дейін төмендеді. 

2016 жылдың 1 наурыз деңгейіне несие нарығы
Облыс экономикасын банктермен несиелеудің жалпы 

көлемі 144789,0 млн. теңгені құрап, өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 1,1%ға төмендеді. 

Заңды тұлғалардың несиелері бойынша қарызы 
34756,1 млн. теңгені (+21,9%), жеке тұлғалар бойынша 

– 110032,9 млн.теңгені (6,6 %) құрады. Жеке тұлғалар 
несиелерінің үлес салмағы 80,5%дан 76,0 %ға азайды.

Есепті кезеңде ұлттық валютадағы несиелер 
бойынша қарыз 5,2% ға (135794,4 млн. теңге) азайды, 
ал шетел валютасында 2,9 есеге өсті (8994,6 млн.теңге). 
Нәтижесінде теңгедегі несиелердің үлес салмағы 97,9%
дан 93,8%ға төмендеді. 

Ұзақ мерзімді несиелер есепті кезеңде 1,4 %ға 
(133772,6 млн. теңге) төмендеді, ал керісінше қысқа 
мерзімді несиелер 3,0%ға (11016,4 млн.теңге) өсті. 
Сәйкесінше, ұзақ мерзімді несиелердің үлес салмағы 
92,4%ды (92,7%) құрады.   

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін несиелеу 19,3%
ға (23102,0 млн. теңге) ұлғайды, бұл экономикадағы 
несиелеудің жалпы көлемінің 16,0%ын құрады. 

Салалар құрылымында несиелер бойынша 
қарыздардың басым бөлігі мына салалар үлесіне тиюде: 
олар сауда (7,3%), көлік және байланыс (7,0 %), өндіріс 
(4,1 %), құрылыс (5,5 %).

Несиелер бойынша мерзімі өткен қарыздар өткен 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 11,6%ға азайып 
9407,8 млн. теңгені құрады. Мерзімі өткен қарыздардың 
басым бөлігі жеке тұлғалар үлесінде болып отыр 86,3%
ды (8115,4 млн.теңге) құрады.  

2016 жылдың ақпан айында берілген несиелер 
бойынша сыйақы ставкасы 17,8 %ды құрады, оның ішінде 
заңды тұлғаларға берілген ұлттық валютадағы несиелер 
бойынша – 22,6 %, жеке тұлғалар бойынша – 17,7 %. 
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген несиелер 
бойынша орташа сыйақы ставкасы 17,4 % құрады. 

Валюта нарығы
2016 жылдың 1 наурыз деңгейіне Қызылорда облысы 

аумағында 58 айырбас пункттері, оның ішінде 44 – 
уәкілетті банктердің, 1 – Қызылорда ОФ АҚ Қазпочта 
айырбас пункті және 13 уәкілетті ұйымдардың айырбас 
пункттері тіркелген.

2016 жылдың 2 айында облыс халқымен 
25315,0/25952,5 мың АҚШ доллары сатылып/сатып 
алынды. Осы көрсеткіш 2015 жылдың 2 айында 
41796,4/18272,1  мың АҚШ долларын құраған. 2016 
жылдың 2 айы бойынша АҚШ долларын орташа сату/
сатып алу бағамы 366,67/362,51теңгені құрады (2015 
жылдың сәйкес кезеңінде – 184,95/183,82 теңге). 

Европалық валютаны сату/сатып алудың жалпы көлемі 
кезең ішінде 494,7/411,5 мың евроны құрады (орташа сату/
сатып алу бағамы 400,32/395,84 теңге). 2015 жылдың осы 
кезеңінде сату/ сатып алу көлемі 688,4/429,2 мың Евроны 
құрады (орташа сату/сатып алу бағамы – 213,81/210,25 
теңге). 

Ресей рублін сату көлемі 96246,2 мың ресей рублін, 
ал сатып алу көлемі 151737,7 мың ресей рублін құрады 
(орташа сату/сатып алу бағамы – 4,77/4,54 теңге). 2015 
жылдың 2 айында ресей рублін сату/сатып алу көлемі 
413412,3/54937,6 мың ресей рублін құрады (орташа сату/
сатып алу бағамы – 2,94/2,77 теңге).

Төлем карточкалары
2016 жылдың 1 наурыз деңгейіне Қызылорда облысы 

бойынша төлем карточкаларын ұстаушылар саны 
2015 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,5%
ға төмендеп, 409,3 мың адамды құрап отыр, айналымға 
шығарылған төлем карточкаларының саны 0,2%ға 
азайып, 454,9 мың бірлікті құрады. 

Облыс бойынша төлем карточкалары жайлы жалпы 
көрініс: POSтерминалдар саны 1 284 (+37,3%) бірлік, 
банкоматтар 292 (4,9%) бірлік, банктік киоскілер/
төлем терминалдары 475 (+9,7%). Төлемге карточка 
қабылдайтын сауда кәсіпорындарының саны 650 (+41,3%).  

2016 жылдың ақпан айында Қызылорда облысы 
аума ғында төлем карточкаларын пайдалану арқылы 
жүргізілген қолмақол ақша беру операциялары 530,5 мың 
транзакцияға жетіп, жалпы сомасы 21 456,1 млн. теңгені 
құрады.

2016 жылдың ақпан айында төлем карточкаларын 
пайдалану арқылы жүргізілген төлемдер көлемі  1 202,7 
млн. теңгені құрады (2015 жылдың ақпан айына қарағанда 
63,4%ға артқан) және де транзакциялар саны 2015 
жылдың ақпан айымен салыстырғанда 18,7%ға ұлғайып, 
141,9 мың транзакцияны құрап отыр.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ ҚЫЗЫЛОРДА ФИЛИАЛЫ. 

2016 жылдың ақпан айындағы қаржы 
нарығының ағымдағы жағдайы туралы 

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ЕЛ ЖАДЫНДА

Өзі кетсе де  бар болмысымен, баладай 
пәк көңілімен, аңқылдаған ашық мінезімен, 
сарқылмас білімімен талай жанның жадында 
қалған ардақты ұстаз Аққали Пірімбетов 
жайында ел аузында жақсы пікір қалыптасқан. 
Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылының 
соңында Айдарлы ауылында өмірге келген 
Аққали жерлестерінің көз алдында өсті, 
отбасын құрып, өркен жайды. Әкесі Пірімбет 
палуан болатын, пеш соғатын, кесек құйып, үй 
тұрғызатын, оның үстіне темірден түйін түйген 
ұста еді. Ауылдастарының бұзылған  соқа
сайманы, кетпенкүрегі, орақшалғысы ұста 
Пірімбеттің қолынан өтетінді. Әке қанындағы  
ыждағаттылық пен іскерлікті, тапсырылған 
іске деген жанашырлық пен жауапкершілікті 
өз бойына сіңірген Аққали жастайынан көп 
назарына ілікті. Онжылдықты үздік бітірген 
ол Қызылордадағы пединституттың  қазақ тілі 
мен әдебиеті факультетін 1952 жылы бітіріп, 
алғашқы ұстаздық жолын Бесарық ауылындағы 
орта мектептен бастады. Жас маман  шәкірттерге 
білім беруде ұлағатты ұстаздардың тәжірибесіне 
ден қойды, білмегенін сұраудан тайсалмады, 
өзгеден үйренуден жалықпады. 

Тәлімді де ұлағатты мамандардан тәжірибе 
жинақтаған ұстаз 1958 жылы бұрынғы Сырдария 
ауданына қарасты Жетікөл ауылындағы №174 
мектепке ауысты. Өз мамандығына құлай 
берілген жан шәкірттерін қазақ әдебиетінің 
асқар шыңдарымен, қайталанбас жырларымен 
сусындата білді. Тек мектеп оқулығымен ғана 
шектеліп қалмай, оқушыларды қазіргі заман 
әдебиетімен таныстырды. Содан да болар 
мектеп қабырғасында жүріп, өлең,  шағын 
әңгіме  жазумен айналысатын талапкерлер 
қатары мол болатын. Әрине, бәрі бірден 
аудандық не болмаса алтын ұяның қабырға 
газетіне шыға қойған жоқ. Дегенмен, өнер өріне 
жүзген  шәкірттерін үнемі қолдап, оларға бағыт
бағдар беріп отыру  Аққали ұстаздың айнымас 
әдеті еді. Сонымен қатар әр мерекеде мектептің 
өнерпаз мұғалімдері мен оқушыларын біріктіре 
отырып, шаруашылықтың клубында концерттік 
бағдарлама,  ойынсауықтар   ұйымдастыратын. 
Шағын ауыл тұрғындары мереке сайын ауыл 
клубына елеңдеп, бірбірінен хабар күтер еді.   

Ол уақытта коммунистік партия қатарына  

қабылдану кім кімге де үлкен сенім артатын. 
Сол кездегі Айдарлы кеңшарының үлкен 
бөлімшесі саналатын Жетікөл ауылы партия 
ұйымының секретары Айтбай Данияров мектеп 
пен жастар арасында абыройбеделге ие болған 
Аққали Пірімбетовті бюро мүшелерімен кеңесе 
отырып,  партия мүшелігіне кандидаттыққа  
қабылдады. Ол кезеңде мектептегі ұстаздың 
партия қатарында болуы  үлкен мәртебе 
болатын. Мектептің жоғары сынып оқушыларын 
қазақ тілі мен әдебиетінен сусындата білген 
Аққали мектеп директордың  оқу ісі жөніндегі  
орынбасары міндетін де абыройлы атқара білді. 
Шәкірттерінің балбұл жанған жүздерінен қуат 
ала білген Аққали білім саласының жергілікті 
және республикалық басшылығының түрлі 
марапаттарына ие болды.

Кезінде ауыл өнері мен өнерпаздарының 
жанашыры,  білім саласының майталманы 
бола білген Аққали мен  оның өмірлік жары 
Тұрсынкүлдің отбасында Иманғали, Сәрсенкүл, 
Жұмағали, Қажығали, Сырға және Толғанай 
атты ұлқыз ержетті, олардың бәрі де бірбір 
ұлағатты отбасының ұйытқысына айналды. 
Өзара тату, өнегелі шаңырақтарда өсіп келе 
жатқан немерелер мен шөберелер бұдан 
жиырма екі жыл бұрын қайтпас сапарға аттанған 
аталарының жақсы істерін үнемі еске алып 
отырады. 

Ұзақ жылдар бойы білім саласын жетілдіруге, 
жас ұрпаққа берілетін білім деңгейін көтеруге 
атсалысқан Аққали Пірімбетовтің талантты, 
дарынды шәкірттері  баршылық. Олардың 
арасында ел билігінде, өнер айдынында, әдебиет 
әлемінде  жүргендері де жетерлік. Ауылдағы 
мектеп сонау кеңес заманында  орыс ағартушысы 
А.С. Макаренконың есімін иеленгенді. Әр ел 
өз тәуелсіздігін алғаннан кейін бұл мектепке 
берілген есім алынып тасталған. Көптен бері 
№174ші  мектепке ұлағатты ұстаз Аққали 
Пірімбетовтің есімін беру жайында әңгіме 
қозғалуда. Оны   Жетікөлдің тұрғындары да, 
мектептің әр жылдардағы түлектері де, ауыл 
жанашырлары да қуана құптап отыр.

Бекназар БАЙБОЛОВ.
Жетікөл ауылы.

Сырдария ауданы.  

ҚУАТ АЛҒАН БАЛ-БҰЛ ЖАНҒАН ЖҮЗДЕРДЕН
ЕСІМІН ЖЕТІКӨЛІ 

ҰМЫТПАЙДЫ
Бекназар өткен шақты қозғап алып,
Қайтқандай болдық колхоз, 

ТОЗға барып.
Әкесі  Аққалидың Пірімбет палуан,
Үй соққан сәмбі талды қоздан алып.

Тербелген Жетікөлдің бесігінде, 
Көлге ұқсас қойған бала есімін де.
Іргеде Сейхундария, былайы құм,
Ауылдың ғажап болған кеші мүлде.

Аққали осы жерде туған екен,
Жасынан білім жолын қуған бекем.
“Гогольдің шинелінен шығып” ол да,
Тақта алды,
Сабақ беріп  тұрған екен.

Жасынан бойға сіңіп тілдің нәрі,
Әдебиет болған екен сақтар ары.
Есіне ап Аққалиды отырады,
Жетікөл, Айдарлысы – жұрттың бәрі.

Бекназар тұнық ойды қозғады да,
Мектеп пен назар салды ел жағына.
Арада жиырма екі жыл өтіпті,
Дүниеден Аққалидың озғанына.

Шәкіртке толқынтолқын 
соңына ерген,

Аққали – аяулы ұстаз тәлім берген.
Ісінде  білім беру үздік шығып,
Көрінген жиындарда талай төрден.

Жақсының жақсы ісін елі  елеп,
Шындыққа тура қарап,
Жақын келмек.
Арлы іс болар еді Жетікөлде,
Мектепке  Аққалидың атын берсек.

Р.S.Жақсыны жақсы елі  ұлықтасын,
Ұстазды Аққалидай ұмытпасын.

Мұхамеджан НҰРХАНОВ, 
ақын.    

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Жәрімбетов Нұрахан Сұлтанбекұлының атына Қызылорда облысы, Шиелі 

ауданы, Төңкеріс ауылындағы (қазіргі Қодаманов) №158 орта мектептің 9 
сыныбын 1993 жылы бітіргені жөнінде берілген С108245 куәлігі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Деламбетова Гулнур Уразовнаның атына  Қызылорда облысы, Жаңақорған 

ауданы, Байкенже ауылындағы №193  орта мектепті 19.06.2006 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ  №1616370  аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
«Жалағаш жолдары» ЖШСның (БИН 970540003290) мөрі жоғалуына 

байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***

Спанова Гүлмираның атына Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданындағы 
№86 орта мектепті 1998 жылы бітіргені жөнінде берілген МОБ №0096016 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Әбуов Даулетияр Үмбетиярұлының атына Қызылорда ауылшаруашылық 

колледжін «Ветеринария» мамандығы бойынша 05.07.1996 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОАБІІ №0045242 дипломының қосымшасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

НАЗАР 
АУДАРЫҢЫЗ!

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ компаниясы барлық құрылыс, көлік, 
мұнай өндіру және басқа компаниялар мен 
кәсіпорындардың басшыларының наза рына 
«ҚұмкөлАрысқұмЖосалы» магист ралды 
мұнай құбырының Қарағанды облысы Ұлытау 
ауданының, Қызылорда облысының Сырдария, 
Жалағаш және Қармақшы аудандарының 
аумағымен өтетінін жеткізеді.  Магистралды 
құбырларды қорғау ережелерінің талаптарына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
ның жазбаша рұқсатынсыз қорғау аймақтарында 
(құбырдың екі жағынан 25 м) қандай да бір 
жұмыс түрлерін жүргізбеулеріңізді сұраймыз.

Автокөлік егелерінен және жақын маңда 
орналасқан елді мекен тұрғындарынан 
құбыр өтетін жолға таяу жердегі қозғалыс 
қауіпсіздігінің ережесін сақтауларын, құбыр 
желісінің бүтіндігін бұзбай қорғауларын және 
қорғау аймағында тек белгіленген автожолмен 
жүрулерін сұраймыз.

«ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ басшылығы.

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ 
ТӨЛЕУШІЛЕР!

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы 
Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 26 
наурыздағы  «Автомобиль 
көлігімен жолаушылар 
мен багажды тасымалдау 
қағидаларын бекіту туралы» №349 
бұйрығының талаптарына сәйкес, 
жолаушыларды тасымалдау 
қызметімен айналысушы тұлғалар 
міндетті түрде дара кәсіпкер 
ретінде мемлекеттік тіркеуден 
өтіп, кәсіпкерлік қызметін атқаруы 
керектігін хабарлайды. 

Дара кәсіпкер ретінде 
мемлекеттік тіркеуден өткізу 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтары немесе Қызылорда 
қаласы бойынша Мемлекеттік кіріс 
басқармасында, Абай даңғылы 
64 «Г»  мекенжайында жүзеге 
асырылады.  

Қызылорда қаласы бойынша 
Мемлекеттік кіріс басқармасы.

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
2015 жылдың 11 желтоқсанында қайтыс болған Маханбеталиев Дайрабай

дан мұраға қалған мүліктерге мұралық істің ашылуына байланысты марқұмның 
мұрагері болып табылатын Маханбеталиева Құралайды іздейміз.

Маханбеталиева Құралайдың Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке 
би кентінің нотариусы Есекей Құдайбергенге 2016 жылдың мамыр айының 11
не дейін хабарласуын сұраймыз. Байланыс тел.: 8 724 38 2 17 68, ұялы тел.: 
8 701 737 06 01, 8 747 571 81 29.

СЕНIМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қызылорда облысының еңбек саласын

дағы бақылау басқармасы» мемлекеттік меке
месі азаматтардың еңбек құқықтары бұзылған 
жағдайда (87242) 277699  нөмірі «сенім» 
телефоны жұмыс істейтінін  хабарлайды.

Қызылорда облысындағы мүлікті 
жария ету барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету 
жұмыстары жалғасуда.

2016 жылдың 13 сәуірдегі жағдайы бой
ынша Қызылорда облысында мүлікті жария 
етуге барлығы 1394 өтініш 1653 жылжымайтын 
мүліктерді жария етуге берілген. Оның ішінде 
тұрғын емес үйжайлар бойынша 947 өтініш,  
соның ішінде коммерциялық объектілер 
бойынша777 өтініш, тұрғын үй бойынша706 
өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша 
мүліктердің жалпы бағасы 12,6 млрд. теңгені 
құрады. 

1170 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,7 
млрд теңге болатын 1390 объект жария етілген.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

2016 жылдың IІ тоқсандағы «Қызылорда облысының мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 

басшысының және оның орынбасарларының азаматтарды (жеке және 
заңды тұлғаларды және олардың өкілдерін) қабылдау кестесі

№ Тегі, атыжөні Лауазымы Азаматтарды 
қабылдау күн

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Байланыс 
телефондары

1
Мыңбаев

Қанат
Турсынбайұлы

Басқарма
басшысы

Сейсенбі
 

Қызылорда 
қаласы, Скатков 

көшесі, 
№ 96 үй, 
3қабат

16:00 – 17:00 8(7242)23
0452

Бейсенбі
 17:00 – 18:00

2
Алмағанбетов

Сәулет
Қонысбайұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі
 17:00 – 18:00 8(7242)23

0327
Жұма

 17:00 – 18:00

3
Мырзабеков

 Марат
 Салкадинұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі
 17:00 – 18:00 8(7242)23

0216
Жұма

 17:00 – 18:00

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» және «Мемлекеттік қызметі туралы» Заңдары талаптарының бұзылуына 
жол бермеу мақсатында «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы» ММ-де 8(7242)23-02-16 «Сенім телефоны» жұмыс 
істейтіндігін хабарлаймыз. Электрондық пошта: Gask@korda.gov.kz

«Болашақ» университетінің ұжымы халықаралық байланыстар және тәрбие 
ісі жөніндегі проректор Насимов Мұрат Өрленбайұлына әкесі

Өрленбай Насимовтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.



25363

Электронды оқылым 23000.
417

Cенбі, 16 сәуір 2016 жыл, №55-56

8 www.syrboyi.kz

Сбтіршілік

6-сынып оқушыларының 
назарына!

Қазақ-түрік лицей-интернаттарының қабылдау 
емтиханының 1-кезеңі Қызылорда облысының аудандары 
үшін төмендегі мектептерде 2016 жылдың 24 сәуірі күні 
сағат 10.00-де өткізілетіндігін хабарлайды.

Арал ауданы - №260 мектеп
Қазалы ауданы - №266 мектеп
Қармақшы ауданы - №121 мектеп
Жалағаш ауданы - №246 мектеп
Сырдария ауданы - №35 мектеп
Шиелі ауданы - №45 мектеп
Жаңақорған ауданы - №110 мектеп.

боямасыз өмір

үміт

Сенім телефоны
ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінің Қызылорда об-

лысы Төтенше жағдайлар департаментінде 8(7242) 24 40 76 
«сенім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

Қарағанды облысының Жезқазған қала
сындағы Жезқазған индустриалдықгума
нитарлық колледжінің тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Әсет Бекбергенов: – Біз аяқ ба-
сатын жаңа дәуірдің кемел келбеті күн өткен 
сайын ажарлана түсуде. Ертеңіне, баян-
ды болашағына сеніммен қарайтын Мәңгілік 
ел – Қазақстанымыз қуатты да күшті 
мемлекеттердің сапында қазір. 

Ұрпағының ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақытты елде жасампаз өрендер білім мен 
ғылымның тереңінен сусындап, әлем елдерімен 
тең қатынас құрып, әлем елдері сахнасында 
ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз мемлекеттің 
керегесін кеңейтіп, шаңырағын биіктетуде. 
Осындай  жаңарған қоғамға интеллектуалдық 
танымы жоғары, өресі кең, жаңаша технологи-
ялармен қаруланған бәсекеге қабілетті маман 
тәрбиелеуді діттеген білім шаңырақтарының 
бірі – Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық 
колледжі.

Қарағанды облысы бойынша жоғары сұра-
нысты талап ететін мамандар тәрбиелеуде 
өзіндік қолтаңбасы бар оқу орындары сана-
тынан Жезқазған индустриалдық-гумани-
тарлық колледжін даралап айтуға болады. 
Республикаға аты мәлім білім шаңырағынан 
түлеп ұшқан сан мың жас бүгінде еліміздің 
түкпір-түкпірінде еңбек көрігін қыздырып жүр.

Бүгінгі күні қоғам үлкен сұранысқа ие 
түрлі мамандықтар бойынша шәкірт тәр-
бие леп отырған колледж қарыштап даму 
үлгісін танытып келе жатқан ордалы оқу 
орындарының бірі және бірегейі. «Эконо мика», 
«Есеп және аудит», «Қаржы», «Электрмен 
қамтамасыздандыру», «Стандарт тау, метро-
логия және сертификаттау», «Бас тауыш білім 
беру», «Аударма ісі», «Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтама сыздандыру», «Радиоэ-
лектроника және бай ланыс», «Автокөліктерге 
техникалық қызмет көрсету, жөндеу және 
пайдалану», «Тасы малды ұйымдастыру және 
теміржол көлігінде қозғалысты басқару», «Дене 
тәрбиесі және спорт» мамандықтары бойынша 
қоға мымызды мамандармен қамтамасыз ету-
де өлшеусіз еңбек сіңіріп отырған колледждің 
беделі биік, абыройы асқақ.

Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық 
колледжі әрдайым ізденіс пен жаңашылдықты 
басты мақсат еткен іргесі берік білім шаңырағы 
бүгінде. Құрылғанына көп бола қоймаған білім 
шаңырағы облыс бойынша сапа менеджмент 
жүйесін енгізген (ИСО 9001-2009) алғашқы 
оқу орындарының бірі ретінде атағы алыстарға 
жетті. 

Сөйтіп, 2015-2016 оқу жылынан бастап 
Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық 
колледжінің табалдырығын «Серпін-2050» 
- «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
бағдарламасы шеңберінде білім алушылар ат-
тады. Колледждің зор мүмкіншілігін ескер-
ген «Серпін-2050» - «Мәңгілік ел жастары 
– индустрияға» бағдарламасының Үйлестіру 
кеңесінің таңдауы біздің колледжге түсті. Олай 
болатын жөні де бар.

Қазіргі таңда Жезқазған индустриалдық-
гуманитарлық колледжінің 87087 кітап қоры 
бар бай кітапхана, 44 оқу дәрісханасы және 7 
интернет-дәрісхана, төрт интерактивті тақта 
орнатылған  мультимедиалық кабинеті бар. 
Аталған оқу дәрісханалары Wi-Fi желілік 
интернетіне қосылған. Сондай-ақ, «Дене 
тәрбиесі және спорт» мамандығы студенттеріне 
арналған кең ауқымдағы тренажерлық зал 
жабдықтарымен, дәрігерлік бекеттермен, 
спорттық кешендермен, зертханалар жә не 
жатақханамен қамтамасыз етілген. Білім ор-
дасы соңғы үлгідегі техникалық қондыр-

ғылар қойылып, локальді желі орнатылған 
108 компьютермен жабдықталған арнайы 
кабинеттері бар жаңаша үлгідегі шаңырақ. 
Беларусь Республикасынан әкелінген 
зертханалық қондырғылар арқылы «Электрмен 
қамтамасыздандыру» мамандығы бойынша 
білім алушылар ғана емес, «Радиоэлекроника 
және байланыс» мамандығының оқушылары 
оқу-зертханалық жұмыстарды өздігімен 
орындау мүмкіндігіне ие болды. Сондай-ақ, 
2011-2012 оқу жылында Ресей Федерациясы-
нан жеткізілген «Автокөліктерге техникалық 
қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» 
мамандығының оқушыларына арналған ар-
найы зертханалық жабдықтармен жасақталған 
зертханалық дәрісхананың ашылу салтана-
тына әкімшілік өкілдерімен қатар, қоғамдық 
ұйымдар мен іскерлік ынтымақтастықтағы 
әріптестеріміз қатысып, ризашылығын 
білдірді. Сонымен қатар, үстіміздегі оқу жы-
лында «Радиоэлектроника және байланыс» 
мамандығы бойынша арнайы құрылғылармен 
және жабдықтармен қамтамасыздандырылған 
зертханалық-тәжірибелік кабинет пайдалануға 
берілді. 2015-2016 оқу жылында замана-
уи үлгідегі кең спорт кешеннің пайдалануға 
берілуі – тек біздің оқу орнын ғана емес, дүйім 
Жезқазған жұртшылығының қуанышы болды. 
Себебі, тың технологиялы қондырғылармен 
жабдықталған ангар типтес спорт кешені 
Қарағанды облысы бойынша алғаш рет біздің 
колледждің бастамасымен қолданысқа берілді. 

Зертханалық-тәжірибелік сабақтардың 
ұдайы  жаңаша технологиялармен жабдық-
талған зертханаларда өткізілуі – білім 
алушылардың өз мамандығына деген 
сүйіспеншілігін арттырып қана қоймай, 
өндірістік тәжірибеден өтудегі қиындықтарға 
еңсеруіне зор ықпалын тигізді. 

«Серпін – 2050» – «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға» бағдарламасы бойын ша «Стан
дарттау метрология және серти фикаттау» 
мамандығы бойынша білім алушы Мади
на Сағындық: – Иә, мен осынау беделі биік, 
абыройы асқақ, әрдайым жаңашылдық пен 
жаңалықтардың жаршысы бола білген білім 
шаңырағында білім алудамын. 

«Серпін-2050» - «Мәңгілік ел жастары 
– индустрияға» бағдарламасымен Сарыарқа 
төріне жол тартуыма септігін тигізген де осы 
колледждің биік мәртебесі болатын. Аталған 
колледж жайлы жан-жақты мағлұматпен 
қаруланып, білім ордасы табалдырығын имене 
аттағаным әлі есімде.

Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық 
колледжі жайлы түйген мәліметтерім 
шындыққа айналып жатты. Күн сайын білім 
теңізінің тұңғиығына бойлап, тәжірибелі де 
білікті ұстаздардан тәлімі мен тәрбиесін бой-
ыма сіңіре бердім. Сабақтағы жаңашылдық, 
зертханалық сабақтарды жүргізілетін 
тәжірибелік сабақтар, мамандығыма қатысты 
бай материалды берудегі ұстаздарымның 
ұлағаты – бәрі-бәрі мен ойлағандай бо-
лып шықты. Колледжде өтетін мағыналы да 
маңызды мәдени-қоғамдық іс-шаралардың 
қасынан табылып, өзімнің ой-өрісімді одан 
әрі жетілдіруге мол мүмкіндіктер алдым. 
Сөйтіп, асқақ арманым мені алдамағанын 
ұқтым. Алдағы мақсат – болашақта білікті 
де білімді маман атану. Бойымдағы бар 
қабілетім мен іскерлік қасиетімді осы жолға 
арнамақпын. 

Қазір мен он тоғыздамын. Өмірімнің 
нағыз толысқан кезеңі, жастық жалынымды 
өзімнің жаным қалаған іске арнауыма толық 
мүмкіндігім бар. Олай болатыны – адам жаны 
сүйген жақсы істен әрдайым өзіне рухани ләззат 
алары хақ. Сол үшін де маған болашақта білікті 
де білімді маман атануым үшін бойымдағы бар 
қабілетім мен іскерлік қасиетімді осы жолға 
арнамақпын. Қазіргі уақытта еліміз үшін ерек-
ше сұранысты қажет ететін стандарттау са-
ласын барынша дамытуға мен өз тарапым-
нан теңіздің тамшысындай болса да, үлесімді 
қоспақпын. Бәрімізді қоршаған ортадағы 
күнделікті тұтынатын өнімдеріміздің адам 
өмірі мен оның денсаулығы үшін қаншалықты 
маңызды болса, оның қауіпсіздігіне толықтай 
жауап беретін мамандар, әрине, біздер! Ен-
деше, ел алдындағы, халық алдындағы зор 
жауапкершілік пен парасатты парызымды 
өтеуге бар күш-жігерімді арнамақпын. Бұл – 
мен үшін мерейлі, мәртебелі іс!   

Мақсаттарды болашақпен жалғаған...
Қасиетті Сарыарқаның төрі – Жезқазған қаласында орын тепкен Жезқазған индустриалдық-гуманитарлық колледжі жайлы үзік сыр

«Серпін-2050»-«мәңгілік ел жастары-индустрияға» бағдарламасының 
үйлестірушісі м.А.Әбенов және  аталған бағдарлама бойынша білім алушылар

Жуырда көркем гимнасти-
кадан «Сыр жұлдыздары» 
атты облыстық ашық чем-
пионат өткен болатын. 
Аталған сайыста Байқоңыр 
қаласындағы  №275 орта 
мектептің 4 «а» сынып 
оқушысы Айжан Әбілбек 
мойнына қос алтын тақты. 

топтық бағдарлама мен 
жекелей сында биіктен 
көрінген Айжанның бұған 
дейінгі бағындырған 
белестері де аз емес. Біз оның 
ұстаздарымен, ата-анасымен 
тілдесіп, жас өнерпаз туралы 
кеңірек білуге тырысқан 
едік.

Гимнасшы қыздың әке -
сі Алтынбек Көптілеуов 
– Бай    қоңырдағы меке-

ме ин женері, анасы Гүлшарад Есенбаева – №275 
мектептің педагог-психологы. Інісі Мұхаммеджан  – 
балабақшада. «Айжанның сүйікті ісі – өлең, шығарма 
жазу, сурет салу, би билеу, мәнерлеп оқу. Көркем 
гимнастика,ағылшын тілі үйірмелеріне қатысады. 
Мінезі – салмақты, еңбекқор, оқуға зерек, ол әр ісіне 
үлкен жауапкершілікпен  қарайды», - дейді анасы қызы 
туралы.

Кішкентай гимнасшының алғашқы ұстазы бастау-
ыш сыныптың тәжірибелі мұғалімі Гүлмира Халдаро-
ва: «Айжан мектепке келген алғаш күннен-ақ өзінің 
жан-жақты қабілеттілігімен сыныптастарынан ерекше 
көріне бастады. Оқуға деген ынтасы, зейіні, мәнерлеп 
оқуға деген қызығушылығы ұстаздар назарын өзіне ау-
дарды. 1- сыныпта мектепішілік мәнерлеп оқу сайысы-
на қатысты. Сол жылы қалалық «Забава» конкурсында 
Айжан өзінің «Мен әлемді сүйемін» өлеңімен І орынды 
жеңіп алды. Қалалық «Отаным менің» атты мәнерлеп 
оқу сайысында да өзгелерден оқ бойы озып шықты», - 
деп шәкірті туралы ағынан жарылды.

Айжан 2-3 сыныптарда көркем гимнастика бойынша 

сайыстарда жүлдегер атана бастаған. Ақтау қаласында 
көркем гимнастикадан өткен «Каспий жұлдыздары» 
атты турнирде І орынды иеленді. Шымкент қаласы 
әкімінің кубогі үшін жарыста, Байқоңыр қаласында 
өткен «Қысқы ертегі», «Көктемгі қарлығаштар» 
атты біріншіліктерде жүлделі орындарды иемденді. 
Оның бұл спорт түрімен шұғылдануына анасы се-
бепкер болыпты. Алғашқы жетекшісі – Байқоңыр 
қаласындағы көркем гимнастика саласы бойынша аға 
жаттықтырушы  Людмила Николаевна. Ол Айжанның 
бойындағы талапты жазбай танып, өнерін шыңдады, 3 
жылда осыншама жетістікке жетуіне қол жеткізді. 

Қазір Айжан  Байқоңырдағы көркем гимнастика са-
ласы бойынша аға жаттықтырушы Анна Устеменконың 
тәрбиесінде. Айжанның әрбір жетістігі мен жеңісі 
жаттықтырушысының еңбегі екендігін Айжан мен 
оның ата-анасы қуана айтады. Әрине, ұстаздан шәкірт 
озар. Өнерің өрге жүзе берсін, Айжан!

нағымжан САУЯеВ.

Бірнеше өнер ұжымын бір шаңырақтың асты-
на біріктіріп отырған облыстық филармония-

да «Достық әуендері» атты концерт болып өтті. 
татулықты жыр еткен кеште жергілікті өнерпаздар 

жиналған көпшілікті нағыз халықтық өнермен су-
сындатты.

Ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің татулығы 
бүгінде төрткүл әлемге үлгі. Сыр аймағында да бір 
шаңырақ астында талай ұлт пен ұлыстың өкілдері 
татулық уызына ұйып бейбіт ғұмыр кешуде. Достықтың 
байрағын биік ұстаған өлкедегі түрлі ұлт өкілдерінің 
салт-дәстүрі, әдеп-ғұрпы мен мәдениеті де жанда-

нып, дамып келеді. Бір атаның баласындай болған осы 
ұлттардың өнері мен мәдениетіне негізделген концерттің  
шымылдығы «Томирис» би ансамблінің «Дала қызы»  
биімен ашылды. Орайлы тұста айта кетейік, аталған би 
ұжымының қоржынында 80-нен астам халықтың билері 
бар.

 Концерттік бағдарлама халық әні «Халқым-ай» 
әнінен бастау алды.  Бұл әнді филармония әншісі  Гаухар 
Бисекенова орындады. Келесі сәтте югослав әні «Ство-
рена» шырқалды. Түрлі деңгейдегі конкурстардың лау-
реаттары – Данияр Есентеміров, Индира Ахметова және 
Ринат Үсенов сынды әншілер «Ажарым-ай», «Әкешім», 
«Құсни-Қорлан», «Тут и там», «Арманыма асығамын», 

«Жаңбырлы түн», «Сағындым сені» секілді белгілі 
әндерді нақышына келтіре орындап, көрермендер 
қошеметіне бөленді. 

Кезек бишілерге жеткенде сырлы сахна төріне «То-
мирис» би тобының мың бұралған бишілері шықты. 
Өнерлі қыздарымыз «Ұйғыр биі», «Ферғана» биі, «Гру-
зин биі» секілді бірнеше халықтың  ұлттық билерін 
асқан шеберлікпен орындады. Сахна шымылдығы «Мен, 
сен, бәріміз» әнімен жабылды. Облыстық филармония 
өнерпаздарының думанды кешінен  көрермен қауым 
жандары жадырап шықты. 

Сара АДАЙБАеВА.

Шынымызды айтайықшы, қазір банктерге, танысы мен ту-
ысына берешек болмайтын адам некен саяқ.  «Оның несі 
жаңалық,  адамның күні адаммен емес пе?» дейтініңіз белгілі. 
Бірнеше келісім-шарт жасасып, қолыңызға қарызды өтеу кестесін 
ұсынатын банкті былай қойып, жақын адамыңыз бен танысыңыз 
да қарыз ақшаны нотариалды куәландырылған қолхатпен беретін 
болды. Түлкі болған заманды тазы боп шалу дейсіз бе, қарыздың 
соңы дау болмау үшін шығар бәлкім... Бірақ, қарыз алушы мен 
берушінің барлығы бірдей құжат жасай бермейді. Қолхаты 
болғанның өзінде қолымен берген ақшасын табанынан тозып 
жүріп қайтара алмайтындар аз емес. 

Осыдан біраз уақыт бұрын Бүкіләлемдік банк қайтарылмаған 
несие бойынша еліміздің көш бастап тұрғанын хабарлаған еді. 
Банктегі берешекті қайтармаудың әлегі бастан асып жатыр. Та-
лай отбасының берекесін кетіріп, үй-күйсіз қалуына төленбеген 
несие себепкер болуда. Қарыз күліп кіріп, жылап қайтатынын 
ескерсек, банктен алған несиенің соңында төгілген жаста есеп жоқ 
шығар. Ал жақын адамдар арасындағы  қайтарылмаған қарыз бір-

бірін қайта көрместей 
еткенінің куәгері болып 
жүрміз. «Досыңнан 
айырылғың келсе, 
қарыз бер» деген сөз 
осындайдан шыққан 
сияқты.

Реті келсе, 
ешкімге қарыз 
болмағанға 
н е 

ж е т с і н . 
Ә й т к е н м е н , 
қарыз алу мен 
беруде адамның 
жауапкершілік, 
а д а л д ы қ 
қасиеттері, тіпті ар-
ұяты сынға түсіп жата-
ды.   Уақытылы өтелмеген 
қарыз  ағайынның, достың арасын ашып жатқан жағдайлар соңғы 
уақытта жиілеп кетті. Қарыздың кесірінен реніш, өкпе, ұрыс-
керіс, жаға жыртысу, қарым-қатынасты үзіп, ат құйрығын кесісу 
сияқты жағымсыз жайттар орын алып жатқаны жасырын емес. 

Қарыздың иықтағы зілбатпан салмағы оны алған адам-
ды қойып, ізіндегі ұрпағына «мұраға» қалып жатса не болғаны? 
Адамды ақтық сапарға алып бара жатқанда «қарызы бар ма?» 
деп сұрайтынын білеміз. Біреуге берешек боларда немесе банк-
тен несие рәсімдер кезде ешкім де өлім жайлы ойламайтыны тағы 
ақиқат. Бірақ, маңдайымызға жазылған соңғы сағаттың қашан 
соғарын кім білген? Жақында естіген мына әңгіме қарыз туралы 
ойымның осылайша өзгеруіне әсер етті.

Тірлігінде сауданың адамы болған марқұм ақшаны біреуден 
алып, екіншісіне беріп, божырай бастаған ісінің орайын келтіріп 
жүріпті. Саудасы ретке келген соң қарыздан құтылармын, әзірге 
амалдай тұрайын деген ойы болған сыңайлы. Әңгіме тиын-тебен 
туралы емес, марқұмның берешегі қомақты болған. Оның аяқ 
астынан о дүниелік болғанын естігендер «көрер қызығы алда еді» 
деп өкініш білдіріп жатты. Ал алашағы барлар абдырап қалды. 
Көптен ізіне түскенмен, қайтарып ала алмағандары марқұмның 
жаназасына бармай қалды. Ақтық сапарға шығарып салуға 
қатысқандары «қарызы бар ма?» деп сұраған кезде «кештім» 
деп айта алмады. Адам аяғы басылған соң артында  қалған бала-
шағасына, ағайын-туысына барып, мән-жайды айтты.  Шариғатта  
«Қандай да бір адамның мүмкіндігі бола тұра қарызын өтемей 
кешіктіретін болса, қарызын өтегенге дейін күн сайын амал 
дәптеріне зұлымдық ету күнәсі жазылады» деген үкім бар. Жалпы 

қарызға қатысты үкімдердің қай-қайсысында да оны өтеуге асығу 
керектігі айтылады. Марқұмның соңында қалған ұрпағы мен туы-
стары кешілмеген қарызды өтеу үшін барын салары анық. Бірақ, 
«маған қарыз еді» деушілердің міндеті ол төленгенше мойнында 
тұратынын ойлаудың өзі қорқынышты.

Өмір бар жерде, өлім хақ. Әйел кісілердің жаназасы үстінде 
ине-жіп сияқты майда-шүйде таратқанның куәсі болып жүрміз. 
Бір реті келгенде үлкендерден мұның астарын сұрадым. «Е, 
қалқам-ай, кейде көрші-қолаң, ағайын-туыстан ұсақ-түйек заттар 
алып қайтаруды ұмытып кетіп жатамыз емес пе? Сын сағатында 
біреуден алған сабақты жіптің де өтеуі сұралады ғой. Содан 
сандығымызға майда-шүйдені жинап, ертең таратыңдар деп тап-
сырып жатамыз» деді көпті көрген кейуана. Білуімше, ине-жіп 
тарату діннің талабы емес, мойнына қарыз арқалап кетпесін де-
ген ниеттен пайда болған дәстүр.     «Ешкімнен қарыз алмай өмір 
сүр» деп ақыл айту – ең оңай жұмыс. Қарызға белшеден батуға 
қорықпайтын «батыр» болып алғанымыз да аян. Бірақ осы «көзсіз 
батырлық» екінің біріне опа беріп жатпағанын көріп жүрміз. 

Несие беру арқылы табыс тауып отырған банктер пайда 
көру үшін халыққа көз қарықтыратын, бас айналдыратын жар-
нама жасайды. Жақында осындай арбауға шыдай алмай, шама-
сына қарамай, үйін кепілге қойып, қымбат көлік алған жігіттің 
әңгімесін тыңдадым. 

– Көлікке мінгенде көңілім құстай ұшқанмен, несиені төлеу 
мұншалықты проблемаға айналады деп ойламадым. Жұмыссыз 
қалдым, кепілдегі үйім күйіп кететін түрі бар. Көлігімді сатқанмен, 
несиені толық жаба алмаймын. Енді үйімді саудаға шығардым. 
Банкке берешегімді төлесем, қалғанына 2 бөлмелі пәтер алсам, – 
деп отыр.  

«Көтере алмас шоқпарды беліне байлап несі бар?» деп 
жазғыру оңай шаруа. Мәжбүрліктен қарызданғандарға «несиені 
неге алдың?» деп айтудың өзі артық. Жылтыраққа құмартып, 
жұрттың алдында өзін керемет көрсету үшін берешекке 
белшесінен батқандарды да кінәлаудан аулақпыз. Тек басқаларға 
сабақ болса екен. 

Қарызды қайтару жайындағы тағылымды әңгімелер мен 
қаржылық кеңестердің түйіні бір. «Ақшаны берер немесе алар 
кезде, оны қайтарып алу және қайтаруды таразыға тарту керек» 
дейді. Қарызға ақша беретін немесе алатын адамыңыз сіз үшін 
кім? Егер досыңыз, жақыныңыз ақшаңызды қайтара алмайтын 
болса немесе сізде алашағыңызды қайтаруға мүмкіндік болмаса, 
арадағы қарым-қатынас сақталып қала ма? Осы жағдайларды зер-
делегеннен кейін барып тәуекел еткен жөн. 

Ешкімге қарыз емессіз бе?
м.меРеЙ.

«Не ексең соны орасың» деген дана 
халқымыз егiн егуді жыл басынан, яғни 
көктемнен бастайды. Бүгінгі тақырыптың 
арқауы жерді күтіп, баптау және Сыр 
бойында өсетін жеміс-жидек ағаштарын 
қалай егу, өсіру туралы  болмақ.

Жерді баптау туралы. Сыр өңірінің 
біршама жері сазды, көп жері құм 
және құмшауыт, оның үстіне сор неме-
се сортаң болып келеді. Бірінші кезек-
те жерді өңдеу керек, ол үшін саз жерге 
шіріген көң, құм, ағаш ұнтағы, кебек не-
месе сабан, т.б табылғанын қалыңдығы 
10 см етіп төсеп, мүмкіндігінше терең 
қопару керек. Егер жер сор болса, әктің 
ұнтағын себу керек. Бір жылда ешкім 
бағбан бола алмайтыны сияқты жерді де 

бір жылда өңдеу мүмкін емес, сондықтан 
көп тер төгуге тура келеді.

Бақшалық жері сортаң кісілерге ай-
тарым, жерді қопарғаннан кейін үстіне 
жұқалап көң шашып отырса, сордан 
біртіндеп құтылуға болады. Өйткені Сыр 
бойында жел көп соғады да қара жер ақ 
сор болып шыға келеді, мұны «жел эрози-
ясы» деп атайды. Жел әуелі жердің беткі 
қабатын кептіреді, содан жердің астының 
ылғалы жоғары көтеріліп, көтерілген таза 
дестилді су ұшып кетіп, тұзы жер бетінде 
қала береді. Егер де қопарылған жердің 
бетінде көң жатса, жер оншалықты сор-
ланбайды. Тер төгіп, ерінбей еңбек етіп 
жерді тыңайттық, енді ағаш көшеттерін 
отырғызбас бұрын, қайсысын қай жер-

ге отырғызу керектігін есептеп алу керек.
Көшеттерді отырғызу реттілігі. 

Бірінші қатарда, яғни учаскенің солтүстік 
жағына биік болып өсетін жиде, сары 
өрік, абрикос жемістерін егу керек. 
Екінші қатарға алма, алмұрт, қара өрік 
ағаштарын ара қашықтығын 3-4 метр 
қылып бір түзудің бойына орналасты-
ру керек, одан кейінгі қатарға шие, 
әрі қарай малина, қарамық (сморо-
дина), т.б бұта тектестерді егуге бола-
ды. Осылай ретімен егілсе, ешқайсысы 
көлеңкеде қалмай барлығына күн 
бірдей түседі. Басылымның алдағы сан-
дарында көшеттерді егу, баптаудың 
ерекшеліктеріне, жүзімнің күтіміне, 
бақша егудің  қыр-сырына тоқталатын 
боламыз.

Ағыбай мАХАнБетоВ,
Қызылжарма қыстағының 

тұрғыны, зейнеткер.

ҚАРЫЗ
ҚАЙЫРЫМСЫЗ

АЙЖАН – «СЫР ЖҰЛДЫЗЫ»

ДОСТЫҚ ӘУЕНДЕРІ ШЫРҚАЛДЫ

табиғат

БАҒБАН БОЛСАҢ, БАҚ ӨСІР

ХАБАРЛАНДЫРУ

“Сыр медиа” ЖШС, “Қызылорда 
қаламгерлерінің қауымдастығы” ҚБ 
және “Құс қанаты” қоғамдық қоры 
22 сәуір күні Т.Жүргенов атындағы 
шығармашылық үйінде Сыр бойы жас 
ақындарының кездесуін өткізеді. Бұл кеш-
ке жас ақындардың өз өлеңдерін оқуына 
мүмкіндік жасалады. Шара барысында жас 
талапкерлердің шығармашылығына белгілі 
ақын ағалары пікір білдіретін болады.

Алдағы уақытта да жүйелі түрде 
өткізіліп отыратын әдеби іс-шарасының осы 
алғақшы күні “Сыр бойы шырғармашылық 
жастары орталығының” ашылу рәсімі 
ұйымдастырылады.

Жырсүйер қауымға есік ашық.

Өтетін орны: Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, №4. т.Жүргенов атындағы 

шығармашылық үйі.


