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“РЗА” АҚ – ТМД СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 
ДИПЛОМАНТЫ

ҚОРДЫҢ ҚОЛДАУЫ 
ҚАРҚЫН АЛА БЕРЕДІ

Мемлекет басшысы Тұңғыш Президент – Елбасы қорының 
басшылығымен кездесті.
Кездесу барысында Елбасыға Қордың 2015 жылғы және биылғы 

5 айдағы қызметінің қорытындылары туралы, сондай-ақ жүзеге асы-
рылып жатқан,  жоспарланып отырған жобалар жөнінде баяндалды.

Нұрсұлтан Назарбаев Қордың өз қызметінде жаңа сапалы деңгейге 
көтерілуі қажет екенін атап өтті.

– Қор жұмысының негізгі бағыты – ғылыми бағыт. Зерттеушілік 
бағыттың, соның ішінде әлемдік сарапшылармен саясат, экономика, 
халықаралық қатынас және қауіпсіздік мәселелері бойынша өзара іс-
қимылдың маңызы зор, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті Қор жүргізетін ғылыми зерттеулер аясында 
елді дамытудың өзекті мәселелері жөнінде ұсынымдар әзірлеудің де 
өзектілігін  атап өтті.

Елбасы Қор азаматтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге қатыса 
отырып, өз жобалары арқылы халықты барынша молынан қамтуы 
тиістігіне назар аударды. Бұл ретте мәдениет, өнер және әдебиет 
саласындағы бастамалар биыл Тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында 
жүзеге асырылуы қажет.

Қордың атқарушы директоры С.Нұраханов есепті кезеңде ғылыми-
шығармашыл жастарды қолдау, әлеуметтік бағдары бар жобалар мен 
қайырымдылықты жүзеге асыру, сондай-ақ ақпараттық-талдамалық 
қызмет сияқты бағыттар бойынша 67 іс-шара өткізілгенін айтты.

Өткен жылы Қор жас буын үшін сыйлықтар, стипендиялар 
мен гранттар тағайындау жөніндегі дәстүрге айналған конкурстық 
бағдарламаларды іске асырды. Жұртшылықтың жоғары бағасын алған 
жаңа табысты жобалар қатарында «Алтын тобылғы» әдеби сыйлығы 
бар. Сонымен қатар, «Астана клубы» сарапшылық ұйымы жұмысын 
жалғастыруда.

Қор жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының 
директоры С.Әкімбеков халықаралық талдау орталығын үздік 
халықаралық стандарттарға сай дамыту жөніндегі міндеттің жүзеге 
асырылуына тоқталды.  

ЖЕР РЕФОРМАСЫ 
БОЙЫНША КОМИССИЯ 
ҚҰРАМЫ БЕКІДІ

ҚР Премьер-министрі Кәрім Мәсімов «Жер реформасы 
бойынша комиссия құру туралы» өкімге қол қойды.
Комиссия Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ҚР Жер 

кодексінің нормаларын түсіндіру және талқылау, сондай-ақ ұсыныстар 
әзірлеу үшін құрылып отыр. Құжатта жалпы ереже, міндет, комиссия 
жұмысын ұйымдастыру және оның тәртібі мен құрамы бекітілген. 
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбасары 
Бақытжан Сағынтаев жетекшілік ететін комиссия құрамына кейбір 
министрлік басшылары, белгілі қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес 
ұйымдар өкілдері, ірі ауылшаруашылық құрылымдар жетекшілері, 
Парламент депутаттары, БАҚ өкілдері енгізіліп отыр. 

ҚАУІПТІҢ АЛДЫН АЛУ – 

ОРТАҚ МІНДЕТ
Кеше облыс әкімдігінде төтенше жағдайлардың алдын алу 

және оларды жою жөніндегі облыстық комиссияның оты рысы 
өтті. Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
өткен отырыста Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының 
алдын алу, суға шомылу маусымында су айдындарындағы 
қауіпсіздік шаралары және аймақты тасқын судан қорғау 
мақсатында су шаруашылығы нысандарын жөндеу және 
қалпына келтіру жұмыстарының жүргізілу барысы туралы 
мәселелер қаралды. Отырысқа комиссия мүшелері, департамент, 
басқарма басшылары және селекторлық байланыс арқылы ау-
дан әкімдері қатысты. 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің мәліметіне 

сүйенсек, 292 адам жалпы кене шағу жағдайымен тіркелсе, Конго-
Қырым геморрагиялық қанды безгегіне күдікті 2 адам тіркеліп, оның 
біреуінің диагнозы анықталмай үйіне шығарылған, ал екіншісі әзірге 
тиісті ем-шара алуда.

Жалпы облыстық бюджеттен жылма-жыл қомақты қаржы бөлініп, 
індеттің алдын алу шаралары ұйымдастырылып келеді. Биылғы жылы 
да бөлінген қаржыға бірінші кезектегі залалсыздандыру жұмыстары 
жүргізілді. Облыста 100 елді мекен қолайсыз аймақ ретінде белгіленсе, 
олардың қатарына биылғы жылы тағы 21 елді мекен қосылып отыр. Сала 
басшыларының айтуынша, биылғы маусым жылы әрі жауын-шашынды 
болғандықтан кене таралу қаупі жоғары, соған орай жұмыстар көлемі де 
2 есеге ұлғаяды.

– Қазақта «Біткен іске сыншы көп» деген мақал бар. Залалсызданды-
ру жұмыстарының сапалы жүргізілуі тек тапсырыс берген мекеме емес, 
осы бағытта жұмыс атқарып отырған барлық тиісті сала басшыларының, 
аудан және қала әкімдерінің тікелей міндеті. «Маған қатысы жоқ» - 
дегенді қою керек. Халқымыздың бірқалыпты тыныс-тіршілігіне бәріміз 
де жауаптымыз, – деді облыс әкімі.

Осы мәселелерге орай аймақ басшысы тиісті сала мамандарына тап-
сырма берді. 

Жаз маусымы басталысымен адамдардың суға кету деректері жиілей 
бастады. Былтыр облыста 43 адамның қазасы тілсіз жаудан келсе, оның 
15-ін балалар құрады. Биылғы жылдың алғашқы төрт айында 4 суға кету 
оқиғасы тіркелді, оның 3-і балалар.

– Жазғы маусымда су айдындарындағы қауіптің алдын алу жоғары 
деңгейде жүргізілуі қажет. Биыл шомылу мезгілі басталмай жатып, 
4 адамның суға кету оқиғасы орын алды. Бұған дейін де барлық ау-
дан әкімдеріне өз аймақтарында көпшіліктің суға шомылу жерлерін 
анықтап, талаптарға сай жағажайлар ұйымдастыру және оларды суда 
құтқару құралдарымен жабдықтау тапсырылған. Бұл тапсырманы тек 
Шиелі ауданы мен Қызылорда қаласы әкімдіктері ғана орындап отыр, 
– деген аймақ басшысы аудандар әкімдеріне берілген тапсырмаларға 
қатаң жауапкершілікпен қарауды міндеттеді. Сонымен қатар, қайғылы 
жағдайлардың алдын алу үшін су қоймаларында, демалу аймақтары 
мен балалар лагерьлерінде адамдар өмірінің қауіпсіздігіне жауапты 
тұлғаларды айқындауды, демалыс орындарында қауіпсіздік шараларын 
күшейтуді тапсырды. 

Күн тәртібіндегі соңғы мәселе бойынша ерте көктемде дария 
арнасындағы мол судан Сырдария өзені бойындағы бұзылған қорғаныс 
бөгеттеріне жөндеу жұмыстары жалғастырылып жатқандығы айтылды. 

– Биылғы жыл басында Арал және Қазалы аудандарында су тасқыны 
бойынша орын алған  жағдайлар бәрімізге белгілі. Барлық тиісті сала 
қызметтері мен аудан әкімдіктерінің бірлесіп шұғыл қабылдаған ша-
ралары арқасында дария бойы орналасқан елді мекен тұрғындары мен 
стратегиялық маңыздағы нысандар қауіпсіздігі қамтамасыз етілді, - де-
ген облыс әкімі алдағы уақытта осындай жағдайларды болдырмау 
мақсатында тиісті сала басшыларына біршама тапсырмалар берді.

Отырыс соңында «Ақлақ» су торабына дейінгі «Баян», «Сағымбай» 
және «Тәуір» каналдарына шлюз орнату және «Ақлақтағы» су астында 
жатқан ескі понтон көпірін шығару мәселесі пысықталды.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҚР Ұлттық ғылым Академиясының 
академигі, физика-математика ғылым-
дарының докторы, жерлесіміз Асқар 
Жұмаділдаев асқаралы 60 жасқа толды. 
Осынау мерейтойына орай кеше ғалымды 

облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қабылдап, құрмет көрсетті. 

– Еліміз үшін аянбай еңбек 
етіп, өзінің адалдығымен, пара-

саттылығымен халықтың оң на-
зарында жүрген азаматтарға 

Сыр бойы кенде емес. Біз 
сол азаматтарға лайықты 

құрмет көрсетіп, ғиб-
ратты ғұмырын жас-
тарға өнеге етуді дәс-
түрге айналдырдық. 
ҚР Ұлттық Ғылым ака-

демиясының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, 
Қазақстан-Британ техникалық университетінің профессоры, жерлесіміз 
Асқар Серқұлұлы Жұмаділдаев 60 жасқа толып отыр. Асқар Серқұлұлы, 
қазақ ғылымына, математика ғылымына қосқаныңыздан қосарыңыз әлі 
көп деп ойлаймыз, сондықтан жасыңызға жас қосыла берсін, – деп жылы 
лебізін жеткізіп, ақ тілегін арнаған аймақ басшысы ғалымға облыстың 
Құрмет грамотасын табыстап, иығына шапан жапты, естелік сыйлық пен 
гүл шоғын ұсынды. 

Асқар Жұмаділдаевтің есімі қазақстандық және алыс-жақын шетелдік 
зиялы қауымға кеңінен танымал. Ғалым 1980 жылдан бері ҚР Ұлттық 
ғылым Академиясы математика институтында жұмыс істеп келеді. 1995-
2003 жылдары Еуропаның әртүрлі ғылыми-зерттеу орталықтары мен 
университеттерінде еңбек етті. Соның ішінде Париждің жоғары зерттеу 
институтында, Макс Планк институтында, халықаралық теориялық физи-
ка орталығында, сонымен қатар Мюнхен, Билефельд, Киото, Стокгольм 
университеттерінде дәріс оқыды. 

Жылы жүздесуде  мерейтой иесі құрметке бөлеп, ілтипат білдіріп 
жатқан жерлестеріне алғысын айтты.

– Менің алпыс жасымды ескеріп, құрметтеп жатқандарыңызға көп рах-
мет. Мен қай жерде жүрсем де, менің екі Отаным бар деп айтып жүремін. 
Оның біріншісі, туған жерім, яғни, Сыр елі болса, екіншісі, ғылымды 
игеруіме, ғалым болуыма септігін тигізген Мәскеу. Мәскеуде оқымасам, 
білім алмасам, дәл қазір бұлай сіздердің алдарыңызда құрметке бөленіп 
отырмас едім. Сондықтан қайда жүрсем де, Отанымның, туған жерімнің 
гүлденгенін қалаймын. Қызылордаға жыл сайын келемін. Келген сайын 
мұндағы жаңалықтарды көріп қуанып қаламын. Қала көркейген, көшелер 
жасанған.    Бұрын Сыр елін жырдың елі, күріш қала дейтін едік мен 
қазір құрыш қала дегенді қосып айтамын. Өйткені, соңғы кезде қалада 
құрылыстың қарқынды жүргізіліп жатқаны сырт көзге бірден байқалады. 
Осыны жасап жатқан азаматтар аман болсын, еліміз аман болсын,– деді 
Асқар Серқұлұлы. 

Салтанатты жиынды қорытқан облыс әкімі соңғы жылдары өңірде 
атқарылып жатқан ауқымды істерді айтып өтті, әсіресе, құрылыс 
саласындағы толайым тірліктерге тоқталып, білім саласындағы шару-
аларды саралады және мұндай жұмыстар алдағы уақыттарда да өзінің 
қарқынды жалғасын табатынын жеткізді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Аймақ басшысы әуелі Жаңақорған 
ауданының «Бесарық» бекетіне ат ба-
сын тіреп, осындағы жаңадан салынған 
150 орындық клуб үйінің ашылу рәсіміне 
қатысты.  «Бесарық» бекеті өткен ғасырдың 
басында «Орынбор-Тәшкен» теміржолының 
салынуына сәйкес теміржолшылар отбасыла-
ры қоныстанып, жұмыс істейтін шағын мекен 
ретінде бой көтерген-ді. Біртіндеп, теміржол 
қатынасының қарқыны артып, пойыздар саны 
көбейген сайын мұнда да жұмыс орында-
ры ашылып, елді мекеннің де аумағы үлкейе 
түсті. Осы маңдағы шаруашылықтардың жүк 
түсіру, жүк арту базалары орналасып, тіптен 
керегесін кеңейткен кезі де бар. Оған қоса 
астық қабылдау пункті, қауын қабылдау ба-
залары да ашылып, осындағы тұрғындарды 
жұмыспен қамтамасыз етіп тұрды. Бекет 
тұрғындары негізінен теміржолға қатысты 
мекемелерде еңбек етумен қатар аулаларына 
көкөніс, бақша егу, азын-аулақ мал ұстауды 
да кәсіп еткен бір берекелі мекенге айнал-
ды. Амал нешік, сол кездері халыққа қажетті 
әлеуметтік орындар тіптен аз салынды, са-
лынса да қарапайым тәсілдермен ғана іргесі 

көтеріліп, елу жыл бойы тұрғындарға қызмет 
етті. Ауылдағы бұрынғы клуб осыдан елу 
жыл бұрын асар әдісімен салынған ескі үйде 
орналасқан еді. Ел еркіндік алған соң елді ме-
кенде де еңселі ғимараттар салына бастады. 
Екі қабатты мектеп, медпункт бұрын салын-
са, енді, міне, клуб үйі де пайдалануға беріліп 
отыр. Оның ашылу салтанатында облыс әкімі 
құттықтау сөз сөйлеп, ауыл тұрғындарының 
қуанышын бөлісті. 

«Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, бол-
мысы, ақыл-ойы, парасаты» деп өте орынды 
айтылған.  Расында  ұлттық дәстүрлерімізді 
берік ұстана отырып, жаңа заманға сай 
мәдениетімізді қалыптастыра түссек, Елбасы 
міндет етіп отырған «Мәңгілік ел» идеясының 
нығая түсуіне өзіндік үлес қосамыз. Бұл орай-
да бүгінгі күні пайдалануға беріліп отырған 
мәдениет үйінің алар орны ерекше. Онда 
шаттық пен қуаныш, мерекелер көбірек той-
лансын, жастарымыздың жан-жақты қабілетті 
болуына, өздерінің өнерлерін жетілдіре 
түсуіне осында ашылатын үйірмелер мен сек-
циялар ықпал етеді деп сенеміз, – деді аймақ 
басшысы. 

Облыстық бюджеттен салынған клуб 
үйінде кітапхана, түрлі үйірмелер жұмыс 
істейтін арнайы бөлмелер, басқа да 
қажеттіліктерге арналған орындар жеткілікті. 
Әлден-ақ, кең де жарық бөлмелерде ауыл жас-
тары алдағы қызықты концертке дайындық 
жасап, қарбаласып жатты.  

Жиын барысында осы ауылдың тумасы, 
ақын, Алматыдан арнайы келген Бақтыбай 

Айнабеков  өз ризашылығын жеткізіп, 
ұсыныстарын айтса, ардагер ұстаз Тұрар 
Сүлейменов өз тілегін өлең жолдарымен 
өрнектеді. Ал ауыл ақсақалы  Төлеген қария 
жерлестері атынан батасын берді. 

Облыс басшысы осы сапарында тау 
бөктеріндегі Құттықожа ауылдық округіне 
қарасты «Тау самалы» тынығу лагерінің 
жұмысымен танысып, мектеп оқушыларының 
алдағы Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық 
барысына назар аударды. Осында мектеп ди-
ректорлары, оқу ісі меңгерушілері және 
биылғы жылы мектеп бітіретін түлектермен 
кездесіп, Жаңақорған ауданы білім бөлімі бас-
шысы Б.Ибрагимовтің хабарламасына құлақ 
түрді. Оның айтуынша, аудан көлеміндегі 
барлық орта мектептерде алдағы жауапты 
сынақ науқанына дайындық қызу жүргізіліп 
жатыр. Нұсқаулықтарға сай тест сынақтары 
жиі алынып отырылады. Оның нәтижелері 
көңілден шығуда. Өткен жылдың қыркүйек 
айында алынған сынақта шәкірттер орташа 
61,2 балл жинаса, сәуір айында өткізілген тест 
сынағында бұл көрсеткіш 89,9-ға жетті, яғни, 
өсім 27,7 балға артты. Сонымен бірге биылғы 
жылы 18 түлек «Алтын белгіге» үміткер бол-
са, 10 мектеп бітіруші «Үздік атте-
стат» алуға қол созып отыр. 

ЕЛ БІРЛІГІНІҢ БЕРІК НЫШАНЫ

АКАДЕМИККЕ 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

Аптаның бейсенбісі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
Жаңақорған, Шиелі аудандарында жұмыс сапарымен болып, 
бірқатар әлеуметтік нысандардың ашылу салтанатына қатысты. 
Жергілікті тұрғындармен жүздесіп, пікірлесті.

Бүгінгі күні халықаралық са-
уда көлемінің кеңейтілуі, өнімді 
өткізу нарығына бәсекелестіктің 
қатаңдатылуы шеңберінде сапаны 
жоғарылату мәселелері аса маңызды 
болып отыр.

Жоғары сапалы және бәсекеге 
қабілетті өнім өндіруге ынталанды-
ру, оның экспорттық мүмкіндіктерін 
жоғарылату, Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы тауар өндірушілерінің 
беделін көтеру мақсатында, екі жыл-
да бір рет конкурстық негізде өнімнің 
және көрсетілетін қызметтің сапа-
сы саласындағы жетістіктері үшін 

ТМД елдерінің ұйымдарына ТМД Сыйлығы беріледі. 2015 жылғы өнімнің және көрсетілетін қызметтің са-
пасы саласындағы жетістіктері үшін ТМД Сыйлығын алуға арналған конкурсқа Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының лауреаты «РЗА» акционерлік қоғамы қатысты.

ТМД Экономикалық кеңесінің шешімі бойынша «РЗА» АҚ «251-ден 3000 адамға дейін жұмысшылар 
санымен азық-түлік тауарларын және ауыл шаруашылығы өнімін өндіру» номинациясы бойынша өнімнің 
және көрсетілетін қызметтің сапасы саласындағы жетістіктері үшін ТМД Сыйлығының дипломанты атанды. 
Мұндай іс-шаралар жоғары сапалы өнім өндіруге ынталандырумен қатар отандық өнім сапасын және сыртқы 
нарықта бәсекеге қабілеттілікті жоғарылатуға бағытталған ұлттық бастаманы қолдау болып табылады.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі «РЗА» АҚ-на 
отандық өнім сапасын жоғарылатуға бағытталған ұлттық бастаманы қолдауға қосқан үлесі үшін алғыс 
білдірді.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.

ТАРИХИ ФИЛЬМНІҢ 
ТҰСАУКЕСЕРІ

Кеше Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 
драма театрында ұлы ақын Абайдың әкесі Құнанбай 
Өскенбайұлы жайында «Құнанбай» атты тари-
хи көркем фильм көрсетілді. Режиссер, Халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Досхан 
Жолжақсыновтың жаңа фильмі тағдырлы тұлғаның  
ел билігіндегі өмірі жайында баяндайды.
Фильм басталмас бұрын облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев пен фильмнің режиссері әрі басты рольді сомдау-
шы Досхан Жолжақсынов тың туынды жайында сөз сөйледі. 

Би және болыс болған Құнанбай қазақ салт-дәстүрін, пат-
ша өкіметінің «Сібір қазақтары жарғысын» берік ұстанып, 
шариғатқа аса зор құрметпен қараған. Экранда аты аңызға 
айналған тарихи қаһарманның ғұмырнамасы ғана емес, со-
нымен бірге сол тұстағы қазақ заманы бейнеленген.

Көбісі Құнанбайды болыс, басшы, би ретінде біледі. Ал 
режиссер бұл фильмде оның басқа да қырларын көрсетеді.

ХІХ ғасырдағы қазақ қоғамының шынайы келбеті көрініс 
тапқан кинотуынды көрермен ықыласына ие болды.
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АЙМАҚ

Мектепті алтын медальмен бітірген 
Дархан Ділманов мамандық таңдауда 
еш қиналған жоқ. Ол әскери болу-
ды кесіп айтты. 1986 жылы Мәскеу 
кеңесі атындағы Мәскеу жоғары ше-
кара командалық әскери училищесіне 
оқуға түсті. Оны 1990 жылы үздік 
бітірген жас офицерді қиын да жа-
уапты сала – шекара қызметі күтіп 
тұрды. Ол бұл салада әкесі санасына 
сіңірген еңбек пен қайсарлық мінезін 
танытып, көзге түсті. 1969 жылдың 
9 қаңтарында Қызылорда қаласының 
тұрғыны, қарапайым көлік жүргізуші 
Айтқалидың отбасында дүниеге кел-
ген еді.  

Училищеден соң қызметін шығыс 
шекарасынан бастады. 1990 жылдан 
2014 жылға дейінгі аралықта білікті ма-
ман түрлі лауазымда қызмет етті. Атап 
айтсақ, шекара заставасы бастығының 
орынбасары, шекара заставасының 
бастығы, шекаралық комендатура ко-
менданты, шекара жасағының бастығы, 
Өңірлік басқарма бастығының орын-
басары, Өңірлік басқарма бастығы, 
Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара 
қызметі тәрбие, әлеуметтік-құқықтық 
және кадр жұмыстары жөніндегі Бас 

басқармасы бастығының орынбасары 
болып жалғасты.

2014 жылы Қазақстан Республика-
сы ҰҚК Төрағасының орынбасары – ше-
кара қызметі директорының уақытша 
міндетін атқаруға тағайындалды. 2015 
жылы Қазақстан Республикасы ҰҚК 
Төрағасының орынбасары – шекара 
қызметінің директоры болып бекітілді. 

Жаркент шекаралық жасағында 
қызмет өткеріп жүргенде Дархан Жан-
на есімді өз сүйіктісін кезіктірген-ді. Ол 
да әскери қызметкер. Бүгінде Дархан 
Айтқалиұлы мен Жанна Оразғалиқызы 
Дарина, Дайора және Даржан есімді 3 
бала тәрбиелеп отыр. 2009 жылы Ресей 
Федерациясы ФҚК Шекара Академия-
сын бітірген.

Отан қорғаушылар күні қарсаңында 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
2016 жылғы 5 мамырдағы № 557 
Жарлығымен полковник Ділманов 
Дархан Айтқалиұлына генерал-майор 
шені берілді. 

Еңбек ету, әділдік пен 
шынайылықты  ту етіп ұстау – генерал-
майор Ділмановтың басты ұстанымы. 
Бұл балалықтан бойға сіңген дара 
қасиет. Бұл артықшылықты ол өзінен 

кейінгі жастарға, қарамағындағы қыз-
меткерлерге үйретуден жалық пайды. 
Балаларын да осылай тәрбиелеуде. Ше-
кара шебінің тыныштығын күндіз-түні 
ойлайтын білікті басшының саналы 
ғұмыры шекара қызметіне арналуда. 
«Шекара қызметі – менің тағдырым, 
өмірімнің арнасы, мен бұл салада 
қызмет ететінімді мақтан етемін» дейді 
генерал-майор.

Біз, сырбойылықтар, әсіресе Қы-
зылор да шекара жасағының шекара-
шылары, біздің жерлесіміздің осын-
дай биіктерден көрініп, табысты еңбек 
етіп жүргенін өзімізге өнеге тұтамыз. 
Адамгершілікті алға қойып, қызметін 
өрге  сүйреткен Сыр перзенті  – біздің 
мақтанымыз.

Айбын

ШЕКАРАДА 
ШЫҢДАЛҒАН ГЕНЕРАЛ

ҚР Үкіметі мен ҚР Ұлттық Банкінің эко но-
ми калық және әлеуметтік тұрақтылықты қам та-
масыз ету жөніндегі 2016-2018 жылдарға ар  нал-
ған дағдарысқа қарсы іс жоспарын жүзеге асы-
ру мақсатында ҚР Премьер-министрінің 2016 
жылғы 22 ақпандағы өкімімен Оңалтудың және 
банкроттықтың, сондай-ақ төлем қабілетсіздігін 
реттеудің жаңа тетіктерін іске асыру бойынша 
іс-қимыл жоспары бекітілді. Осы іс-қимыл жос-
парына сай республика аймақтарында «Оңалту 
және банкроттық туралы» заңын түсіндіру бой-
ынша мүдделі мемлекеттік органдар мен өзге де 
ұйымдар өкілдері қатарынан ведомствоаралық 
көшпелі жұмыс тобы құрылған болатын. Кеше 
облыстық әкімдіктің мәжіліс залында осындай 
көшпелі жұмыс тобы оңалту және банкроттау 
туралы заңнаманы түсіндіру бойынша семинар-
кеңес өткізді. Семинар-кеңеске Қызылорда 
облысы бойынша оңалту және банкроттық 
механизмдерін бизнесте ақпараттандыру  
ведомстволық аралық комиссияның мүшелері, 
мүдделі мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
кірістер органдарының, Қызылорда қалалық 
сотының және МАЭ сотының, екінші  деңгейдегі 
банктердің, кәсіпкер палатасының,  бизнес-
құрылымдардың өкілдері қатысты.

Семинар кеңесті ашқан Қызылорда облы-
сы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 
басшысының орынбасары Мұса Қалдарбеков 
2015 жылдың 13 қарашасында Қазақстан 
Республикасының «100 нақты қадам бойын-
ша  әзірленген Ұлт жоспарын жүзеге асы-
ру бойынша, Қазақстан Республикасы оңалту 
және банкроттық туралы мәселелерінің кейбір 
заңдылық актілеріне  өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы» Заңына қол қойылғанын еске са-
лып өтті. 

– Осы тұрғыдан алғанда, «Оңалту және 
банкроттық туралы» заң бизнестiң өркендеуiне 
септiгiн тигiзiп, ондағы қатынастарды реттеуге 
арналған. Елiмiздiң қазiргi экономикалық ахуа-

лына сәйкес бiраз өзгерiстер мен толықтырулар 
енгiзудегі мақсат – заңды тұлғаларға қатысты 
оңалту және банкроттық рәсiмдерiн жүзеге асы-
руда бiтiмгершiлiкке келу жөнiнде институт 
қалыптастыру. Дәлiрегi, жаһандық дағдарыс 
жағдайында кәсiпорындарды мүмкiндiгiнше 
банкротқа жiбермей, сақтап қалу. Себебi, 
олардың әрқайсысында бiрнеше жүздеген 
адам еңбек етуi мүмкiн. Егер ұйымды тара-
тып жiберсек, сонша адам жұмыссыз қалады. 
Сондықтан тиiстi заңнамаға енген өзгертулер 
кредиторлар мен борышкерлердi ымыраласты-
рып, мекеменi барынша оңалтуды көздейдi, –
дедi ол.

Мұнан соң семинардың күн тәртібіне 
сәйкес «Оңалту және банкроттықтың, сондай 
төлем қабілетсіздігін реттеудің жаңа тетіктері» 
тақырыбында «ҚР Қаржы министрлігі Мем-
лекеттік кірістер комитетінің Салықтық 
бақылау департаменті Берешектермен жұмыс 
басқармасының бас сарапшысы Меруерт Сей-
сембаева және «Оңалту және банкроттық тура-
лы заңнаманы қолданудың сот практикасы тура-
лы» Қызылорда облыстық мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық соттың судья-
сы Айнұр Әбілқайысқызы баяндамалар жа-
сап, заңның ерекшелiктерi мен оның iс жүзiнде 
қолданылуына тоқталды.

Осы Заң бойынша банкрот деп танылған 
кәсіпорындарға баламалы сақтау оңалту жол-
дары ұсынылады. Бұл банкроттықтың кез кел-
ген саласында борышкер мен несиегерлер 
арасындағы дүниежүзілік келісімді қолдануға, 
компания-банкротты сатуды және меншіктеуге 
ауыстыруға мүмкіндік береді. Банкроттықты  
болдырмау мақсатында қолданыстағы 
өндірістерді сақтайтын жаңа тетіктерін – бо-
рышкер мен несиегерлер арасында төлем 
қабілетсіздігі реттеу туралы жөнінде  келісім 
жасауды ұсынады.

Осыдан басқа, Заңмен оңалту және банкрот-

ты өткізу мерзімі тәртібін қысқартуда  оңалту 
және банкрот соттылық даулары жөніндегі істер 
кіргізілген, сот актілеріне шағым арыздары ин-
станциясына дейін   шағынуға шек қойылған, 
борышкерлерді банкрот деп танылған сот 
шешімдері дереу орындалуға тиісті. 

Семинар-кеңеске қатысушылар тарапынан 
банкроттық рәсiмiн жүргiзу мерзiмiне, оңалту 
рәсiмiн қолдану тәртiбiне байланысты көптеген 
сұрақтар қойылып, оған көшпелі жұмыс 
тобының мүшелерi жауап бердi. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

СеминАр-кеңеС

СеминАр

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
мүмкіндігінше банкроттықты болдырмауды көздейді

Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі “Оңтүстік” 
өңірлік басқармасы басшылығы облыстық ішкі саясат 
басқармасы, Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бой-
ынша ҰҚК департаменті және Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Шекара қызметі “Оңтүстік” өңірлік басқармасы бойын-
ша әскери қарсы барлау бөлімі бірлесіп діни-ағартушылық 
және радикалдық-діни ағымдарға қарсы іс-қимыл бойын-

ша бір күндік семинар өткізді. Семинар діни-ағартушылық 
және радикалдық діни ағымдарға қарсы іс-қимылдар мен 
олардың алдын алу, діни экстремизмнің мағынасын ашу, 
әскери қызметкершілердің білімін арттыру арқылы теріс 
діни ағымдар жайлы білімді тереңдетуді, ағымның теріс 
мәнін ашуды мақсат еткен.

Шекара қызметі “Оңтүстік” өңірлік басқармасы 
бастығының орынбасары, полковник Абусахит Төлегенов 
кереғар діни ағымдардан сақтану жайында танымдық лек-
ция оқыды. Исламның басты ерекшеліктері, бүгінгі күнгі 
қауіптер және оларды шешу жолдарын облыстық ішкі са-
ясат басқармасы Дін мәселелерін зерттеу орталығының 
теолог-маманы, дін ғылымдарының магистрі Бахтияр Оспа-
нов айтып берді. Діни экстремисттік және террористік 
топтарға адамдарды тартудың сан түрлі әдістерін зерттеген 
Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бойынша ҰҚК 
департаментінің өкілі өз лекциясында пайдалы кеңестер 
ұсынды. Бүгінде діни экстремизм мен терроризмге қарсы 
қоғамдық сана қалыптастыру мәселелері өзекті болып отыр. 
2019 әскери бөлімі командирінің орынбасары, подполков-
ник Рахат Ахметов осы тақырып төңірегіндегі ойларын 
ортаға салды. Соңында “Тірі тауар” атты радикалдық діни 
ағымдар жайлы бейнеролик көрсетіліп, әскери қызметшілер 
өзара пікір алмасты.

Теріс діннің керітартпа кеселдері жайлы да таным-
түсініктің болуы барлығымыз үшін маңызды. Діни ахуалды 
бақылау, теріс ағымдағы діндерге және діни экстремизмге 
тосқауыл қою, олардың алдын алу бағытындағы пікірлерге 
құлақ түріп, тәрбиелік-танымдық, түсіндіру жұмыстарына 
ден қою, әсіресе, жастарға пайдалы.

Қорытындысында полковник А.Төлегенов семинарға 
атсалысқандарға “Оңтүстік” өңірлік басқармасы бастығының 
атынан Алғыс хат тапсырды.

М.МЕРЕЙ.

КЕРЕҒАР ДІНИ АҒЫМДАР КЕСІРІ

«ЖҰЛДЫЗДАР ТОҒЫСҚАНДА»
КЕМЕЛ ТуЫНДЫ

Жуырда қызылордалықтар Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы жолы, Тәуелсіздікті 
нығайтудағы еңбегі туралы «Жұлдыздар тоғысқанда» көркем 
фильмін тамашалады. Өңірімізде алғаш рет көрсетілген ту-
ынды «Елбасы жолы» киноэпопеясының жалғасы. Тұңғыш 
Президенттің шығармалары желісімен түсірілген фильмді та-
машалаушылар қатары көп болды. 

Фильм режиссері және сценарийінің авторы – Ресей халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Сергей Снежкин. Фильм сюжеті 
бойынша ағылшын жазушысы Джереми Вильсон Нұрсұлтан Назар-
баевпен сұхбаттасу мақсатында онымен кездесудің ретін іздейді. 
Алайда жоспарланған сұхбат жас мемлекеттің құрылуын баяндай-
тын тарихи әңгімеге айналып кетеді. Журналист Нұрсұлтан Назарба-
ев еске алған оқиғалардың куәсі болып, 1950-1991 жылдар арасында 
өрбіген оқиғаларға «сапар шегеді». Басты рольді танымал актер, Сыр 
елінің тумасы Берік Айтжанов сомдайды. Кинотуынды тұсаукесеріне 
фильмдегі тарихи тұлғалардың бірі – Дінмұхамед Қонаевты ойнаған 
актер Алдабек Шалбаев, Елбасының көмекшісі ролін сомдаған ак-
тер Ғани Құлжанов пен Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясының өкілдері келді. 

«Жұлдыздар тоғысқанда» – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті жайындағы бесінші фильм. Түсірілім Қазақстан және Ре-
сей аумағында төрт ай бойы жүргізілген екен. Кинотуындыда Миха-
ил Горбачев, Борис Ельцин, Джордж Буш пен Билл Клинтон, Сауд 
Арабиясының королі Фадх ад-Сауд, Палестина көсемі Ясир Арафат 
сынды әлемдік тұлғалардың образдары бар. Үш сағат бойы тапжыл-
мастан фильмді көрген қызылордалықтар үлкен әсерге бөленді. 

Айта кетейік, фильмнің премьерасы 26-сәуірде Астанада өткен 
болатын. Тұсаукесерге Елбасының өзі Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан 
еді. Ал 28-сәуірден бастап фильм жалпыұлттық прокат арқылы 
еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіле бастады. Сондай-ақ, 
бір адамның тағдыры арқылы барша Қазақ елінің бастан өткерген 
оқиғаларын бейнелейтін «Жұлдыздар тоғысқанда» туындысы алдағы 
уақытта Мәскеу қаласында да көрсетілмек. 

Дәурен ОМАРОВ.
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Қырымбек Елеуұлы өмір мысалдарын 
келтіре отырып, жастарымыздың білімге 
ұмтылуының елдік тұрғыдағы маңызын жете 
әңгімеледі. 

– Сіздердің алдарыңызда сан тарау жол 
жатыр. Оның қайсысына түсесіздер, таңдау 
өдеріңізде. Дегенде, біз, үлкендер, алдыңғы 
толқын ағалар, жеткіншектеріміздің білімді 
де, білікті болуына бар қажыр-қайратымызды 
жұмсап, еңбектеніп отырмыз. Атап ай-
тар болсақ, бір ғана Жаңақорған ауданын-
да соңғы 3 жыл көлемінде 16 жаңа мектеп 
салынып, пайдалануға беріліпті. Ондағы 
жабдықтар мен құралдар аға ұрпақтың түсіне 
де кірмеген өте күрделі, керемет нәрселер. 
Сондықтан әрбір шәкірт білім нәрімен 
мейлінше мол сусындап, ертең Отаныма пай-
далы мамандық иесі боламын деген арман-
мен ізденуі тиіс, –  деп  түлектердің бойы-
на сенімді нығайта түсті. Шәкірттер де өз 
кезектерінде түрлі сауалдар койып, тиянақты 
жауап алды. Жиынның тәлімі мен тәрбиелік 
маңызы зор болғандығы сезілді. 

Аймақ басшысының сапары түстен 
кейін Шиелі ауданында жалғасты. Аудан 
орталығының көрікті жерлерінің бірінен 
«Ардагерлер үйі» ашылып, жаңа ғимараттың 
лентасы қиылған сәттегі жұртшылықтың 
қуанышында шек болмады. Қазақ қашанда 
үлкеннен ілтипат, кішіден ізет күтіп үйренген, 
алдыңғы толқын ағалар мен кейінгі толқын 
інілердің  сыйластығы жарасым тапқан, 
ортақ істерді мәмілемен кеңесе отырып шеш-
кен, келелі істердің өрісін кеңейткен халық. 
Міне, осы тұрғыда ардагерлерге арналып, 
жаңа ғимараттың салынуы расында тарихи 
оқиға еді. Қырық бір Еңбек Ері мен аузы дуа-
лы абыз ақсақалдары шыққан Шиелі өңірінің 
қазіргі тыныс-тіршілігі көпке үлгі екендігі 
шындық. Өткен жылы аудан әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаевтың бастамасымен инвестициялық 
форум өтіп, оған  осы өңірден шығып, ай-
тулы табыстарға жеткен белгілі кәсіпкер, 
азаматтар келген-ді. Сонда ұсынылған 11 
жобаның бірі аудан ардагерлеріне арнап дер-

бес үй салып беру еді. Оны белгілі 
құрылысшы, кәсіпкер Темірхан 
Әлімқұлов  міндетіне алған бола-
тын. Сол уәде үдесінен шыққан ол 

50 күнде жалпы көлемі 180 шаршы метр бо-
латын мәжіліс залы мен демалыс орны, шах-
мат, дойбы ойнайтын бөлмелері бар жаңа 
ғимаратты салып берді. Оған өз қаржысынан 

25 млн теңге жұмсады. Оның ашылу сал-
танатында аймақ басшысы құттықтау сөз 
сөйледі. Өз лебізінде осы ғимаратты са-
лып берген кәсіпкер Т.Әлімқұловтың аты-
на жылы сөз арнап, алғыс білдірді. Сондай-
ақ, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
қоғам қайраткері Сейілбек Шаухаманов 
ризашылығын жеткізді: «Сыр өңірі қарты 
мен қариясын сыйлаудың ерен үлгісін 
көрсетіп келеді. 2014 жылы ардагерлердің 
республикалық семинарын өткіздік, сонда әр 
облыстан келген ардагерлер мұндағы жүйелі 
істер мен жергілікті атқарушы орындардың 
қамқорлығына тәнті болды. Бұл облыс бас-
шысы бастап, аудан басшыларының қостап 
бірлесе атқарған ісінің нәтижесі», деді арда-
герлер кеңесінің төрағасы. 

Осы күні Шиелі ауданында Ә.Тәжібаев 
ауылында 300 орындық жаңа мектеп 
ғимараты ашылды. Ашылу салтанатын-

да «Жұртшылықтың көптен айтып жүрген 
тілегін орындаудың сәті биыл түсті. Мұны 
да «СМП-Қызылорда» құрылыс  мекемесі 
бір жылға жетер-жетпес мерзімде сапалы 

етіп пайдалануға тапсырып отыр. Балалар 
жақсы оқып, ұстаздар қауымы оларға сана-
лы білім мен сапалы тәрбие беретін болсын. 
Ел үшін еңбек ететін білімді шәкірттер мол 
шықсын» деген ізгі тілегін білдірген аймақ 
басшысына ауыл тұрғындары атынан арда-
гер Халықберген Тұрсынбеков ақ батасын ар-
нады. Облыс әкімі жаңа білім ордасын ара-
лап, осында ауданның білім саласы басшы-
ларымен кездесті. Үздік оқушылардың да 
тілектеріне назар аударды.  Сауалдарға жау-
ап берді. Білім бөлімі басшысының міндетін 
атқарушы  Ж.Баймұратова алдағы ҰБТ-ға 
дайындық барысы ойдағыдай екендігін мәлім 
етті. 

Аймақ басшысының оңтүстік аудандарға 
сапарында ел бірлігінің берік нышаны айқын 
аңғарылып тұрды.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған, Шиелі аудандары. 

ЕЛ БІРЛІГІНІҢ БЕРІК НЫШАНЫ

Кеше облыс әкімінің орынбасары 
Қуанышбек Ысқақовтың төрағалығымен 
мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы 
облыстық үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. 
Басқосуда үш мәселе қаралды. Облыстық 

жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының басшысы 
М.Делмұханов бірінші мәселе бойынша, яғни 
мүгедектерді жұмысқа орналастыру және оларға 
«кедергісіз орта» қалыптастыру жөнінде баяндама 
жасады. 

Оның айтуынша, қазіргі таңда аймақта 29 
мыңнан астам мүгедек жан бар. Соңғы үш жыл-
да 1965 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыспен 
қамтылыпты. Ал биыл 312 мүгедекке жұмыс тау-
ып беру көзделіп отыр. Осы төрт айдың ішінде оның 
257-сі жұмысқа орналасқан. 

Бұдан бөлек, басқарма басшысы арбаға таңылған 
мүгедектер үшін жасалып жатқан іс-шараларға 
тоқталды. Облыс бойынша 1185 инфрақұрылым 

нысанының 534-де ғана мүгедектерге қолжетімді 
жағдай жасалған, яғни көрсеткіш төмен. Ал кейбір 
нысандарда салынған пандустардың сапасы сын 
көтермейді. Одан мүгедектер түгілі сау адамның 
кедергісіз өтуі қиын. 

Сонымен бірге, жиында денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы 
Н.Мырзағалиева өңірдегі мүгедектердің жағдайы 
және халықты медициналық оңалту шаралары ту-
ралы баяндады. Ал облыстық білім басқармасының 
басшысы Б.Сайлыбаев облыста инклюзивті білім 
беруді енгізу және дамыту процесіне қоғамдық мо-
ниторинг нәтижелерін айтып берді. 

Отырыс соңында облыс әкімінің орынбаса-
ры Қ.Ысқақов аудандар мен қала әкімдеріне, тиісті 
басқармалар мен аумақтық департаменттер басшы-
ларына мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту 
бойынша бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

Дәурен ОМАРОВ.

МҮГЕДЕКТЕР
МҰҚТАЖДЫҒЫ ЕСКЕРІЛЕДІ
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ДЕПУТАТ ДИДАРЫ

 «Жер көрікті көрінер 
– өзенімен, көлімен, ел 
көрікті көрінер – елге тұтқа 
ерімен» дегендей, халық 
қалаулысы болу оңай шаруа 
емес. Ол үшін ортаңа сыйлы, 
еліңе еңбегің сіңген азамат 
болу ләзім. Жас та болса, 
осындай құрметке ие болған 
жанның бірі – Қызылорда 
об лыстық мәслихатының VI 
шақырылымының депутаты 
Мейрамбек Жұмашев.

Мейрамбек 1978 жылы 
30 сәуірде Қызылорда қала
сында өмірге келді. Арал 
қа ла сындағы Т.Г.Шевченко 
атын дағы №13 орта мектептің 
1994 жылғы түлегі. 1998 
жылы Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни
верситетін бизнес және еңбек 
педагогы мамандығы бойынша тәмамдаған. 

Мейрамбектің әкесі, марқұм Тоғыс Жұмашев 
жомарттығымен жұртқа танылған жан болатын. 
Ал анасы Несібелі – ұлағатты  ұстаз, Қазақстан 
Республикасы білім беру ісінің үздігі.

Жалпы Жұмашевтар отбасы – өскенөнген 
әулет. Шаңырақтың алтын діңгегі болған 
Махамбетжан ағаның көзін көрдік, өнегеге 
толы өсиет сөздерін өз құлағымызбен естідік. 
Қазіргі күні осынау үлкен әулеттің ақылгөйі 
болып отырған ішкі істер органының ардагері, 
запастағы полиция полковнигі Нұрбаймен 
студенттік жылдарымыз қатар өтті, шынайы 
сыйластықта болдық, сол сыйластық әлі күнге 
жарасымын табуда.

Мейрамбек Тоғысұлы еңбек жолын 2000
2001 жылдар аралығында Арал аудандық 
сотында маман болып бастады. Құқық қорғау 
саласының қырсырына қаныққан алымды жас 
2007 жылы Қызылорда қаласы прокурорының 
орынбасары лауазымына көтерілді.

Әке аманатын ілгері жалғастыруды мақсат 
тұтқан ол жеті жылдан бері «Тоғыс   Аралотын» 
ЖШС меке месіне  басшылық  етіп келеді. 
Кәсібінің шеңберін кеңейткен Мейрамбек 
Тоғысұлы аудан орталығынан заманауи тех
нологиямен  жабдықталған  жаңа кірпіш зауытын 
ашып, онда кірпіштің бірнеше түрі өндірілуде. 
Бұл өнімдер бүгінде жұртшылықтың көңілінен 
шығуда. 

Аудан өміріне үнемі белсене араласып 
отыратын ол дін мен дәстүрді ардақтап, спорт пен 
өнерді қолдап, талапты жастардың жолын ашуда, 
мұқтаждарға көмек көрсетуде жан жомарттығын 
танытып келеді. Республика көлеміндегі 
қайырымдылық шараларына жүрек қалауымен 
лайықты үлес қосты. 2013 жылы «Ауданның 
үздік кәсіпкері» атағына ие болса, 2014 жылы 

Қызылорда облысының Құр
мет грамотасымен және аудан
ның «Жастар жанашы ры» но
минациясымен марапат талды. 
Елбасының Алғыс хатын, 
«Ата мекен» Қазақстан Ұлттық 
эко номикалық палатасының 
медалін  иеленген. 

Иә, қазақта «Жарлыға қа
рас, жәрдемі тиер әр жерде, 
жақсымен жанас, шарапаты 
тиер тар жерде» дегендей, Арал 
ауданында өткізіліп жатқан 
қандай да бір қайырым дылық  
шарасының бел ортасында 
Мейрамбек Тоғысұлының 
жүретіні шындық. 

Сондайақ, Арал, Қазалы 
ау дандарында білім саласы 
бой ынша  «Мектепке жол» 
ак ция сына, мүгедек балалар 
мен тұрмысы төмен отбасы 

шәкірттерінің түрлі фестиваль, конкурс, мере
келерге қатысуын ынталандыруға, әлеуметтік 
жағынан аз қорғалған отбасыларға, қарттарға, 
мешітке, мәдениет саласы бойынша  жыраулар 
үйі, «Арал – Ас» жастар клубы, мұражай, өнер 
мектебінің бишілеріне, денсаулық саласына, 
балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне 
әр жылдарда материалдық тұрғыда көмек 
көрсетумен келеді. 

Дүйім жұртты дүрліктірген дағдарыс 
талайды бөгелтуде. Ал кезінде Аралдың 
Атымтайы атанған әкесі Тоғыс Жұмашевтің  
үміт артқан ұлы Мейрамбек те қиын кезеңде 
ел иығына түскен салмақты халқадірінше 
жеңілдетуді қабақ шытпастан жарқын жүзбен 
жалғастыруда.

Арал мен Қазалы ауданы жұртшылығының 
ынтымағына дәнекер ниетін әркез асқақ рух
пен паш етумен жүр. Шығыс жастарының көш
басшысы Ғани Мұратбаевтың 110 жылдығын 
атап өтуге, Жанқожа батыр тойын ұлықтауға, 
Аралда  өткен Жақайым ата асына қаржылай 
көмек жасады.

Кейіпкеріміз өткен жылы Қазақ хандығының 
550 жылдығы аясында Ақиректегі Арыстан 
баб рухына арнап кесене тұрғызуға тілеулес 
кәсіпкерлерді ұйыстырып, өз тарапынан қар
жылай көмек берді. Ал бүгінгі күні Арал 
қаласында жаңадан салынып жатқан аудандық 
орталық мешіттің құрылысына  материалдық 
көмек қолын созуда.

Асан қайғы атамыз айтқандай, «Бақыт 
қонған ердің әрбір ісі оң болар» демекші, 
Мейрамбек Тоғысұлының жасап жатқан әрбір 
жұмысы халықтың игілігіне бағытталуда. 

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.
Арал ауданы.

ҚАЙЫРЫМЫ МОЛ АЗАМАТ

МЕЗГIЛ МӘСЕЛЕСI

2015 жылғы 29 қазанда ҚР Прези
денті Нұрсұлтан Назарбаев «Ауыл 
шаруашылық кооперативтері туралы» заңға 
қол қойған болатын. Аталған заң түрлі 
ауылшаруашылық тауарларын өндірушілердің 
экономикалық бірлестіктері үшін негізді 
қамтамасыз етеді. Заң Ұлт жоспары – бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі 100 нақты қадамды іске асыруға 
және ауылшаруашылық кооперативтері мен 
олардың қауымдастықтары қызметін кешенді 
түрде реттеуге бағытталған.

Бұл заңды қабылдаудың қа жет тігі қазіргі 
кездегі қолданыстағы құқықтық ережелер ауыл 
ша руашылығы кооперативтерінің өндірістік қыз
меті үшін жеткілікті жағдай жасай алмайтынына 
байланысты болып отыр. Атап айтқанда, коопе
ративтерде коммерциялық ұйым мәртебесі болма
ғандықтан, фермерлердің қызмет көрсететін ауыл 
шаруа шылығы кооперативтеріне бір лесуін ын
таландыратын фактор жетіспейді. Кооператив
тердің бар лық түрлері жеңілдетілген несие лер мен 
салықтық жеңілдік терге қол жеткізе алмай келеді. 
Бірқатар мәселелер үйлестіру органдарының 
(ассоциациялар, аудиттік одақтар және т.б.) жоқ
тығынан туындады.

Жаңа заң бойынша кооперацияға біріктіру 
ерікті түрде жүргізіледі. Оған қосылуқосылмау 
диқандардың өз еркінде. «Кооперация барлық 
қатысушылар үшін қауіпқатер деңгейін төмен
детуге мүмкіндік береді. Әлемдік нарық деңгей
інде көптеген мысалдар бар. Банктерге коопе

ративтермен бірлесе жұмыс жасау аса тиімді, 
себебі бір фермер өз міндеттемесін орындай 
алмаған жағдайда ол міндеттеме кооперативтің өзге 
мүшелеріне өтеді», – деп түсіндірді сарапшылар.

Бұл жердегі шаруалардың бірігуінде ешқандай 
зорлық болмайды. Олар экономикалық көзқарас 
тұрғысында бірігеді. Бізде әрі кетсе 35 гектардан 
10 гектарға дейін жерге ие шаруа қожалықтары 
бар. Шағын ғана көлемдегі егіс алқабынан өнім 
алумен қатар техника алудың өзі тиімсіз. Сон
дықтан, «Көк темнің бір күні жылға азық» деген
дей, барлығын уақытында тиімді пайдалануға 
тырысу қажет. Кооперативке біріккенде мүшелері 
бас шыларын өздері тағайындайды. Өздеріне есеп 
беріп отырады. Жер ерекшелігіне, құрылуына 
қарай өз жарғысы, өз регламенті болады. 

Кооперативке бірігудің тиімділігі туралы айтар 
болсақ, әр адам бір дауысқа ие болады. Түсінікті 
тілмен айтқанда, 300 га жері бар шаруамен 3 га жері 
бар диқанның дауыс күші бірдей. Коммерциямен 
айналысуға мүмкіндік бар (бұрынғы заңда бұған 
тыйым салынған). Мемлекет тарапынан лизингке 
техника алуға қол жеткізеді. Кооперация мүшелері 
өздерінің үлес пайызына қарай тиісті пайдасын 
алады. Ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің 
кооперативке бірігуі шығын көлемін үш еседен он 
есеге дейін қысқартады.

Осы орайда сала мамандарының «Кооперативке 
бірігудің шаруалар үшін бір пайдасы: техника 
мен құралжабдық сатып алғанда 30 пайызын 
мемлекет төлейді. Мысалы, трактор 10 млн теңгеге 
бағаланса, оның 30 пайызын, яғни, 3 млн теңгесін 
бюджет өтейді. Қалған 7 млн теңгені төлеу үшін 

фермер банктен есепшот ашып салады. Бірақ, банк 
ол 3 млн теңгені не кәсіпкерге, не техниканы алып 
беретін лизингтік компанияға бермей, транзиттік 
шотты ұстап отырады. Ал техника жеткізіліп, 
фермер «техниканы қолыма алдым» деген актіге 
қол қойған кезде, әлгі шот ашылып, лизингтік 
компанияға сол фермердің атынан алғашқы жарна 
ретінде құйылады. Қазіргі таңда фермерлердің дені 
техникасыз отыр. Одан қалса, тұқымның жоқтығы, 
химиялық препараттарға қол жеткізе алмауды 
қосыңыз. Жердің көбі игерілмей жатыр. Өйткені, 
фермерлердің ол жерлерді игеруге мүмкіндігі жоқ. 
Енді жаңа бағдарлама осы олқылықтардың орнын 
толтырады деген сенім бар», – деген пікірін де 
келтіріп өткен артық болмас.

Сонымен бүгінгі күн талабы бірлесіп жұ
мыс атқару. Елімізде қолданысқа енген «Ауыл 
шаруашылығы кооперациясы тура лы» Заңның 
аясында барлық өңірлерде коопе ра тивтер құрылуда. 
Жыл басынан бері Кәсіпкерлер палатасы, жергілікті 
атқарушы орган өкілдерінің жүргізген түсіндірме 
жұмыстары негізінде Қы зылорда облысында 16 
кооператив құрылып отыр. Бұл жөнінде Қызылорда 
облыстық кәсіп керлер палатасының директоры 
Ғалымбек Жақ сылықов: «Қазіргі кез жұмыла еңбек 
ете тіндердің заманына айналуда. «Жалғыздың үні 
шықпас» дегендей, кәсіпкерлер үшін де мәселемен 
жалғыз айналысқаннан гөрі, бірлесе шешкен 
тиімді болу да. Біздің өңір тұрғындарының басым 
бө лігі ауылдық елді мекендерде тұрады. Солар
дың ішінде 100 мыңнан астамы ауыл шаруа
шы лы ғымен айналысады. Ауыл шаруа шылығы 
тауар өндірушілерінің арасында 4 мыңы ғана 
салық органдары мен статистика орган дарында 
тіркелген». Оның айтуынша, шаруа қожалық
тарының кооперативтерге бірігуі маңызды шара.

«Бұл ретте Кәсіпкерлер палатасы жыл 
басынан бері аймақта жергілікті әкімдікпен бірге 
түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде 
І тоқсанның өзінде аудандарда, ауылдық елді 
мекендерде барлығы 16 кооператив құрылып, 11 
кооперативті тіркеу жұмыстары жүргізілді», – деді 
ол. Айта кету керек, тіркелген 16 кооперативке 
78 шаруа қожалығы енген болса, тіркелу жұмыс
тары жүргізіліп жатқан 11 кооперативке 42 шаруа 
қожалығын біріктіру жоспарлануда. Өз кезегінде 
кәсіпкерлер ұсақ шаруа қожалығын ірілен діру 
арқылы мемлекеттен техникаға, тыңайт қыштарға, 
несие алуға жеңілдіктер болады деп күтуде. 

Ал біз өз кезегінде құрылып жатқан коопе
ративтер табысты жұмыс жүргізіп, өңірдің агро
секторын дамытуға лайықты үлес қосуына тілек
теспіз.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

БІРЛЕСІП ЖҰМЫС ЖАСАУ ЗАМАН ТАЛАБЫ

Облыс көлемінде құрылып жатқан ауыл шаруашылығы 
өндірістік кооперативтері жұмыстарын қарқынды бастап 
кетті. Жуырда ғана ұсақ шаруашылықтар мен инвесторлардан 
құралған 16 кооперативтің бірі Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық 
округіндегі «Ақсу елі» өндірістік кооперативі көктемгі егіс 
науқанына кірісіп кетті.

Жылдың алғашқы тоқсанында «Ақсу елі» ЖШС болып біріккен, «Агро 
Центр» ЖШС және «Дихан Сауда» серіктестігі енді ауыл шаруашылығы 
және балық өнімдерін  өндірумен, қайта өңдеу, өткізу және сақтаумен 
айналысып жатыр. Сондайақ, шаруа қожалықтарын өндіріс құралдарымен 
және материалдықтехникалық ресурстармен, жанаржағармай, тұқым
тыңайтқыштармен, технологиялық жабдықтар, техникамен және қосалқы 
бөлшектермен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

Ақсулық жеке кәсіпкер Мақсат Дәулетбековтің айтуынша, шаруа 
қожалығында 86 отбасының пайы (жері) бар. Дара шаруа қожалығы болып 

тұрған сәтте инвесторлар табу қиын болды. Бір жылдай егін де егілмепті. 
– Қазіргі күні «Ақсу елі» кооперативінің құрамына еніп, тұқымымыз бен 

жеріміз, техникамызды дайындап, каналымызды тазартып қойдық. Осы кезге 
дейін жаңа, ескі жоңышқаларды егіп тастадық. Бүгінде Сыр салысын егіп 
жатырмыз. Шаруа қожалығында 40 отбасының адамдары жұмыс жасайды. 
Мұнан өзге әр отбасына 2 гектардан жерді тазартып, тегістеп, дайындап 
бердік. Олар өздеріне қажетті қауынқарбызын, өзге де көкөністерін егуде. 
«Ақсу елі» кооперативіне енгелі мемлекеттің қолдауын сезініп отырмыз. 
Жақын күндері жеңілдетілген несиеге қол жеткіземіз», – деген кәсіпкер, 
ұсақ шаруа қожалықтары бірігу арқылы күрмеулі мәселелерді шеше 
алатындығын айтты.

Айта кететен жайт, осы уақытқа дейін тіркелген 16 кооперативке 78 
шаруа қожалығы енген болса, тіркелу жұмыстары жүргізіліп жатқан 11 
кооперативке 42 шаруа қожалығын біріктіру жұмысы жүргізілуде. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖАҢА КООПЕРАТИВТІҢ ЖАРҚЫН ҚАДАМЫ 

12 мамыр – халықаралық 
мейірбикелер күні. Осыған 
байланысты «Достық үйінде» облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының 
ұйымдастыруымен салтанатты шара 
өтті.

Шарада облыстық денсаулық сақтау басқар
масы ның басшысы Ақмарал Әлназарова орта буын 
қызметкерлерін құттықтап, жылы лебізін жеткізді. 

Жалпы, атаулы дата 1971 жылдан бері ресми 
түрде аталып келеді. Бұл мереке медбике ісінің 
негізін салушы, Қырым соғысы кезінде алғаш 
болып мейірбикелер қызметін ұйымдастырған 
ағылшын Флорнес Найтингелдің құрметіне аталған. 
Халықаралық Медбикелер кеңесі осы даңқты әйелді 
мәңгілік есте қалдыру мақсатында 12 мамырды 
Халықаралық мейірбикелер күні деп қабылдады. 

Қазақстанда бұл күн ел тәуелсіздігін алғаннан кейін 
ресми түрде аталып өтілуде. 

Салтанатты шарада қызметінде озық, бел сенді 
деген 45 мейірбикеге облыс әкімі орын ба сарының 
және басқарма басшысының Алғыс хаты табысталса, 
Алматыдағы «Денсаулық» сауық тыру орталығына 5 
тегін жолдама берілді және «Сыр медицинасы» үздігі 
медалімен 2 мейір бике марапатталды. Сондайақ, 
жиынға қатысу шылардың барлығына гүл шоқтары 
табысталды. 

Қазіргі уақытта, облыстың денсаулық сақтау 
саласының 80 пайызын құрайтын мейірбикелерге 
жүктелетін міндет те, қойылатын талап та жоға
рылап келеді. Аймақтың медициналық ұйым дарында 
8199 мейірбике тұрғындарға медициналық қызмет 
көрсетеді. 

Мерекелік шара соңы концерттік бағдарламаға 
ұласты.

Барлыбек БАТЫР.

 МЕЙІРБИКЕЛЕРДІҢ 
МЕРЕЙІ ТАСЫҒАН КҮН

ЖАН ҮШІН БОЛҒАН ЖАНТАЛАС
Осыдан бір жарым ай уақыт бұрын қолымдағы үлкен келінім Гүлжан Мырзақұлова тұншығып ауыратын 

кеселге душар болды. Дереу облыстық медицина орталығына алып келдік. Дегбірі қашқан дәрігерлер 
аяғының ұшымен жүгірісіп, күнде кездесе бермейтін кеселмен бетпебет келді.

Орталықтың емдеу ісі жөніндегі орынбасары Қанатжан Жүндабековтің ұйымдастыруымен ақ желеңді 
жандардың шұғыл іске кіріскенін байқадық. 

Келінім №2 жансақтау бөліміне жатқызылды. Бөлім меңгерушісі Нұрлан Әбдіқадыров жылы жүзімен, 
жұмсақ сөзімен біздің үрейімізді үдетпей, жақсы нәтиже болатынын айтты. Алайда, келініміздің өмірі 
қыл үстінде тұрғанын анық сездік. Жан үшін жанталасқан дәрігерлердің жұмысы күндізтүні тоқтамады. 
Ол осылайша жиырма алты күнге ұласты. Осыдан соң ғана келініміз қалыпты науқастың палатасына 
шығарылып, тағы тоғыз күн ем алды.

Басымызға түспесе, біле бермейді екенбіз. Осы отыз бес күн ішінде өз басым әшейінде жұрт әртүрлі 
әңгімеге қиятын дәрігерлердің антына адал, әрбір науқас жанды өз бауырындай көретін жанашыр, жылы 
жүректі нағыз абзал жандар екенін көріпбілдім. Өйткені дәрігерлер науқаспен арадағы ісәрекеттері, кәсіби 
шеберлік, қарымқатынастары, адал қызметтері арқылы өздерінің бір адамның тағдырына ғана емес, оның 
артындағы қанша адамның жандүниесіне әсер етенінін жақсы сезінеді екен.

Сондықтан мен  Сыр елі жақсы білетін білікті дәрігер Сәбит Пазылов басшылық ететін үлкен ұжымның 
№2 жансақтау бөлімінің барлық қызметкерлеріне – лор дәрігері Қ.Ізмағанбетовке, хирург Б.Мантаевқа, 
сондағы барлық кіші медқызметкерлеріне адам жанына арашашы бола жүріп қабақ шытпай, жабыққан 
жанымызды жақсы сөздерімен демеп отырғандықтары үшін аталық алғысымды білдіремін.

Дүние байлығы адам болса, адам байлығы – денсаулық. Сол денсаулықтың сақтаушысы сіздер, 
дәрігерлер. Халыққа жасаған алғаусыз қызметтеріңіз отбастарыңызға бақбереке болып оралсын.

Нағашыбек АЛИМОВ,
зейнеткер.

Қызылорда қаласы.

РАХМЕТ САҒАН, ДӘРІГЕР!

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОТБАСЫ КҮНІ

Адам өміріндегі отбасының 
орны мен өскелең ұрпақ 
тәрбиесіндегі құндылықтардың 
алмасуына алаңдаған әлемдік 
қауымдастық 1993 жылдан 
БҰҰ Бас Ассамблеясының 
қарарымен 15 мамырды 
«Халықаралық отбасы күні» 
деп белгіледі. Отбасының 
жылуы мен сүйіспеншілігін 
әр адамның бойына сіңірудің 
маңызы зор. Ал қазақ халқының 
атам заманнан бері келе жатқан 
танымтүсінігі мен тіршілігінде 
үй іші,  әулет, ағайынтуыстың 
орны бөлек. Сондықтан беделді 
ұйым белгілеген бұл күнде осы 
салада атқарылған жұмыстарды 
бір екшеп алатын үрдіс пайда 
болды. Осы орайда облыс әкімі 
жанындағы әйелдер істері және 
отбасылықдемографиялық 
саясат жөніндегі комиссия 
хатшысы Бибігүл Үмбетоваға 
бірнеше сауал қойған едік. 

– Бибігүл Ахмедуллақызы, Халық
ара лық отбасы күнінде әйелдер істері 
және отбасылықдемографиялық сая
сат жөніндегі комиссия жұмысын
дағы жаңалықтармен бөліссеңіз...

– Отбасылық құндылықтарды на
сихаттау – біздің комиссия жұмы
сының маңызды тармағы. Осы ретте 
өткен жылдың соңына қарай Прези
дент жанындағы Әйелдер істері және 
отбасылықдемографиялық саясат жө
ніндегі Ұлттық комиссия Астана дағы 
ОБСЕ орталығымен бірлесіп біздің 
облыста семинар өткізді.

Семинардан соң  «Отбасы – Мәңгі
лік Ел тірегі» атты облыс әйелдерінің 
форумы өтті. Сол жолы облыстық 
білім, денсаулық сақтау, ішкі істер 
бас  қармалары басшыларының ба
ян  да малары тыңдалып, аймақтағы 
суи   цидтің алдын алу, ана мен бала 
ден саулығы, әйелдерді зәбір көрсету
ші лерден қорғау тақырыптары кең ау
қымда талқыланды.  

Бүгінде тек Халықаралық отбасы 
күнінде ғана емес, еліміз болып атап 
өтетін өзіміздің төл мерекеміз – От
басы күнінде де барлық аудандарды 
қамтуға тырысамыз. Түрлі байқаулар, 
спартакиадалар үрдіске айналып келе
ді. 

Сонымен бірге, «Сыр аналары» 
әйелдер кеңесі құрылып, ол отбасылық 
құндылықтарды, ұрпақ тәрбиесіндегі 
ұтқанұтылған тұстарымызды  кеңінен 
насихаттауды қолға алды. Қазір әйел

дер кеңесі аудандар мен ауылдарда жұ
мыс жүргізу үшін белсенді ісқимылға 
көшті. 

– Жалпы отбасы, әйелана мәсе
лесіне арналған басқосуларда әлеу
меттік жағдай туралы айтыл май 
қалмайды. Отбасындағы жетіспеу
шілік пен мүгедек баланың халі ең ал
дымен ананың арқасын аяздай қари
тыны аян. Сіздер ұйымдасты ратын 
қайырымдылық шаралардың мақсаты 
қандай?

– Қарашажелтоқсан айларында 
ко миссияның бастамасымен қайырым
дылық акциясы ұйымдастырылды. 
Көп балалы аналарға, жағдайы 
төмен отбасыларға азықтүлік, киім, 

отынмен көмек көрсетілді. Осындай 
мерекелерде қайырымдылық акция
ларын өткізуді бірінші орынға қоямыз. 
Әрине, мұндай акциялар мәселелерді 
түбегейлі шешпейді. Бірақ, қамкөңіл 
жандардың қуанышы үшін қажет шара 
деп ойлаймын. Мәселен, мүмкіндігі 
шектеулі балалар өнер көрсететін кон
церттер олардың өмірге деген құш
тарлықтарын арттыра түседі. Өздеріне 
деген сенімдерін ұштайды.

Наурыз мерекесінде комиссия бас
тамасымен орталық алаңда 25 бүл
діршіннің алғашқы қадамына бүкіл 
жұртшылық тілеулес болды. Облыс 
әкімі, Ұлы Отан соғысының ар
дагерлері, қоғам қайраткерлері, депу
таттар, Батыр аналар және елімізге 
танымал тұлғалар бір мезетте 25 бала
ның тұсауын кесті. Олардың арасында 
Сәбилер үйінің, Аналар үйінің, көпба
лалы отбасылардың балалары бар. 

– Комиссия өзінің негізгі бағыт
тарымен үндес жобаларды іске асыру
ға мүдделі халықаралық ұйымдармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен қарым
қатынасты қаншалықты жолға 
қойған?

– USAID пен Еуразия, Орталық Азия 
қоры қаржыландыратын «Чернобыль 
және Арал балалары», «Отбасындағы 
бала» жобаларына қолдау көрсетеміз. 
Қызылорда қаласында нәрестеден 
бас тартудың алдын алу үшін ар
найы әлеуметтік қызмет көрсету 
жо басы енгізілді. Оған қоса «БҰҰ 
және ҚР Үкіметі: Маңғыстау және 
Қызылорда облыстарында әлеуметтік

экономикалық модернизацияның тұ
рақ ты даму көрсеткіштері» жобасын 
бірі гіп жүзеге асырудамыз.    

– Әйелдердің тұрмыста зәбір көруі 
отбасының шаңырағын шайқайтын 
қауіпті құбылыс екені мәлім. Қазіргі 
уақытта мұндай келеңсіздіктердің 
орын алмауы үшін қандай шаралар 
қолданылады?

– Жақында комиссия «БҰҰ әй
ел дері» құрылымымен бірлесіп ау
дан дық комиссия хатшылары мен 
ішкі істер бөлімдері жанындағы әй
елдерді зорлықзомбылықтан қорғау 
құ рылымдарының инспекторларына  
ар налған оқыту семинарын ұйымдас
тырды. Семинар бағдарламасы орын 

алған оқиғаларды есепке ала оты
рып құрылған болатын. Оған қоса 
әйелдердің отбасында неліктен зә бір 
көретіні жанжақты зерттелді. Осы 
бағытта жұмыс жасап жүрген инс
пек торлар өз тәжірибелерінде кез
дескен жағдайларды талқылап, мұндай 
келеңсіздіктер алдағы уақытта орын 
алса, қалай әрекет ету керектігін 
пысықтады. 

– Бүгінде орта және шағын 
бизнесте әйелдердің үлесі 80 пайызды 
құрайды. Әлі де өз ісін ашуға талап 
қылған қызкеліншектер жеткілікті. 
Оларға көрсетілетін қолдаулар жайлы 
не айтасыз?..

– Мемлекеттік бағдарламалар ар
қасында кәсіпкерәйелдердің саны 
артып келеді. Мысалы, «Бизнестің жол 
картасы2020» бағдарламасы ая сында 
47 кәсіпкер әйел жеңілдікпен несие 
алып жұмыс істеуде. «Бай қоңыр» 
әлеу меттіккәсіпкерлік корпора ция
сы ның Қармақшы және Жалағаш ау
дан дарындағы микробизнесті қолдау 
жобасы аясында «Демеу» қайта рым
сыз грантының 48 пайызы әйел кә
сіпкерлерге берілді.

Жақында өткен комиссия оты
ры сының қорытындысында жауап ты 
органдарға мемлекеттік бағдарла ма
ларға әйелдерді көптеп қатыстыру, 
әй елдердің отбасылық бизнесті дамы
туына жәрдем жасау туралы тапсырма 
берілді.

– Отбасы құндылықтарын наси
хат таудың кең ауқымды сипат алуына 
әсер еткен жайттар жеткілікті. Осы 

жолда біздің бағытымыз қандай болуы 
керек деп ойлайсыз?    

– Отбасы құндылығы туралы ата
балаларымыз бізге сан ғасырларға 
жететін тағылым қалдырған. Бұл 
рет те ешқандай халықтың үлгісіне 
елік темейақ қоюымызға болады. 
Салтдәстүрлеріміз заман ағымына 
қа рай жаңашыл сипат алғанмен, түп
кі мақсаты сол бұрынғыдай – үйдегі 
береке мен бірлікті, бауырлар арасын
дағы ізгілікті, туғантуысқа мейірімді 
болуды мұрат тұтады.

– Соңғы жылдары елімізде өт
кізіліп жүрген «Мерейлі отбасы» жо
ба сының облыстық байқауы туралы 
айтып өтсеңіз...

– «Мерейлі отбасы» – Елбасының 
қолдауымен жүзеге асырылған тағы
лымы мол жоба. Байқау Сыр өңірінде 
биыл да жалғасын тауып, үшінші рет 
өткізілгелі отыр. Жыл сайын бай
қауға қа тысуға ниет біл дір гендер саны 
өсіп келеді. Мысалы,  2014 жылы 
Шоқашевтар әулеті облыстық кезеңде 
бірінші орынды иеленсе, 2015 жылы 
бірінші орынға аралдық Айымбетовтер 
мен жалағаштық Нұрманбетовтер 
отбасылары ие болды. Қазіргі кезде 
аудандық әкімдіктер байқауға қатысуға 
ниет білдіргендерден өтінімдер қа
был дауда. Маусым айының алғаш
қы күндері облыстық байқау қоры
тындыланатын болады.

– Сұхбатыңызға рахмет.
 

Сұхбатты жүргізген 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.  

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫНЫҢ ОРНЫН 
ЕШТЕҢЕ АЛМАСТЫРА АЛМАЙДЫ
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тәуелсіздік толғауы – 1996 жыл

Мұқият болыңыздар! Үйіңіздің кіреберісіндегі, аулаларыңыздағы, көшедегі 
бөгде заттар мен адамдарды дер кезінде өздеріңіз ғана байқай аласыздар. 

Қырағы болыңыздар! Маңайдағы адамдардың жүріс-тұрысына, орынсыз 
жатқан иесіз мүліктер мен заттарға көңіл аударыңыздар.

Үйлеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіздер: кіреберісте  домофоны-
мен темір есік орнатыңыздар, жертөлелер, үй шатырлары және техникалық ғимарат 
есіктерінің ашық - жабықтығын тексеріңіздер. 

Көліктегі жолаушының күдікті жүріс-тұрысын көріп тұрып, байқамаған 
сыңай танытпаңыздар! Сіздер көлікпен жүру қауіпсіздігін сақтауға толық 
құқыларыңыз бар.

Ешқашан, тіпті, өте қауіпсіз болса да, қандай да бір сақтау немесе басқа біреуге 
беру үшін біреудің қолынан зат алмаңыздар. 

Адамдар аз (иесіз) жерде күдік тудыратын затты тауып алу сіздің 
сақтығыңызды әлсіретуге тиіс емес. Қаскөй адам оны бір нәрседен, біреуден 
қорыққандықтан тастай қашуы мүмкін.

Тіпті, сіздің жарылғыш құрылғыларын білетін жеке тәжірибеңіз болса да, 
онымен бір нәрсе жасауға тырыспаңыз. Өздігінен жарылғыштар өте сезімтал және 
әккі болып келеді.

Күдік тудыратын затқа жақындамаңыздар, тіпті қол тигізбеңіздер, бұл – 
өмірлеріңізге өте қауіпті. 

Балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бейтаныс адаммен көшеде сөйлесуге, 
үйде есік ашуға, жерде жатқан иесіз ойыншықты алуға, көзге түскен затқа 
жақындауға болмайтынын және т.б. үйретіңіздер.  

КүдіКТі Тұлғаларды байҚаған жағдайда халыҚҚа 
арналған жадынаМа

Терроризм актілерін дайындау немесе жоспарлауды куәландыратын 
белгілері:  

1) сіз жұмыс істейтін немесе үйдің ауласында, ғимарат айналасында (жиі бара-
тын жеріңізде) күдікті тұлғалардың бірнеше рет көрінуі, фото және бейне түсірме 
жасауы, сондай-ақ дәптерге жазба жасау; 

2) құқық қорғау орган қызметкерлерімен кездесуден қашу және бейне камера-
дан бұлтару әрекеттері (басын түсіру, бұрылып кету, бетін жабу); 

3) жер төле және шатырларға техникалық қызмет көрсетуге қатысы жоқ 
тұлғалардың кіруі; 

4) тұрғын және әкімшілік ғимараттарға қызмет көрсететін персоналдар 
және күзетушілермен бейтаныс адамдардың негізсіз байланысқа түсуі, олардан 
жұмыс тәртібі, қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар және т.б. жөнінде 
мәліметтерді жинақтау;

5) бөгде тұлғалармен маңызы төмен жұмыстарды (пакет, түйіншек, посылка 
беріп жіберу) ірі сыйақыға орындайтын тұлғаларды іздеуі.  

Күдікті тұлғаларды байқаған жағдайда келесі іс-қимылды орындау қажет:  
1) Ұстауға өздігімен әрекет қабылдамау; 
2) Олар жөнінде құқық қорғау органдарына шұғыл хабарлау; 
3) Өзіңіз назарға түспеу, тұлғалардың санын, нақты сыртқы белгілерін, 

киімдерін және оларда бар заттарды, қолдануындағы автокөлік номерін және марка-
сын, қозғалыс бағытын белгілеп алу. 

КүдіКТі заТ Тауып алған КЕздЕгі Тұрғындарға
арналған жадынаМа

біліңіздер: заттардың сыртқы көрінісі оның расында неге арналғанын жасы-
руы мүмкін. Жарылғыш заттар үшін камуфляж есебінде әдеттегі тұрмыстық заттар 
қолданылады: сумка, пакет, түйіншек, қорап, ойыншық және т.б.     

Табылған заттардың жарылу қаупін куәландыратын белгілері: 
1) көлік маңында, баспалдақта, пәтерде және т.б. орындарда белгісіз түйіншектің 

немесе басқа да бір заттардың болуы; 
2) бөтен сумка, портфель, қорап, басқа да заттың: кіреберісте, пәтер есігінің, 

көліктің маңында өзгеше орналасуы;   

3) табылған күдікті заттан шудың шығуы (сағат механизміне, жиілігі төмен 
дыбысқа тән). 

Егер де сіз күдік тудыратын зат тауып алсаңыз, ол фактіні назардан тыс 
қалдырмаңыз: 

1) қоғамдық көлікте: 
-  заттың (сөмкенің және т.б.) кімдікі екенін немесе кім қалдырып кетуі мүмкін 

екенін қасыңыздағы адамдардан сұраңыз;
- егер иесі анықталмаса, табылған зат туралы дереу жүргізушіге немесе 

кондукторға хабарлаңыз.
2) үйіңіздің кіреберісінде:
- көршілерден сұраңыз, мүмкін ол зат соларға тиесілі шығар. Егер иесі 

анықталмаса, табылған зат туралы дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз (тел. 
102, 112). 

3) көшеде, саябақта және т. б.: 
- айналаңызға қараңыз, егер мүмкіндік болса, заттың иесін анықтауға 

тырысыңыз. Егер ол анықталмаса, құқық қорғау органдарына шұғыл хабарлаңыз 
(тел.102, 112);

- затты бөгде адамдардан оқшаулауға немесе алыс арадан затқа бөтендерді 
жібермеуге тырысыңыз. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері келген бойда 
зат табылған уақыт туралы ақпарат беріңіз.

4) мекемелерде, ұйымдарда: 
- тауып алған зат туралы объект күзетшісіне немесе әкімшілігіне дереу 

хабарлаңыз. 
Табылған затпен немесе күдік тудыратын заттармен жеке іс-қимыл жасауға 

тырыспаңыз, олар жарылғыш құрылғылар болуы мүмкін, бұл жарылысқа, көптеген 
құрбандыққа, қирауға әкелуі мүмкін.

үзілді-кесілді тыйым салынады:
- табылған затты ұстауға, ашуға және орнынан қозғауға, бір жерден екінші жер-

ге апаруға, қолға алуға; 
- табылған затты қалтаға, портфельге, сөмкеге салуға және т.б.; 
- жерге көмуге немесе оларды су қоймаларына тастауға; 
- заттардан шығып тұрған сым темірлерді немесе сымдарды үзіп тастауға неме-

се тартуға, оларды залалсыздандыруға тырысуға;
- табылған заңсыз затты пайдалануға; 
- оған жақын аралықта радио- және электрлі - аппараттарын, ұялы телефондар-

ды пайдалануға;

жарылғыш Құрылғылардың ісКЕ Қосылуы нәТижЕсіндЕ  
жарылыс айМағында нЕМЕсЕ ғиМараТТың Қираған 

үйінділЕрінің арасында Қалған Тұрғындарға
арналған жадынаМа 

Егер сіз жарылу аймағында қалсаңыз, естен танбай, қимылдай алатын халде 
болсаңыз, ең бірінші кезекте түтін мен жалын жоқ жерге қарай жүруге, еңбектеуге 
тиіссіз.

Егер сіз жарылыс кезінде зардап шекпесеңіз, ал қасыңызда зардап шеккен адам-
дар болса, олардың жан-күйлерін бағалаңыз: тамыры соға ма, адам есін жоғалтқан 
жоқ па? Ешқашан оның есін мүсәтір арқылы жиғызуға тырыспаңыз. Естен тану – бұл 
организмнің сыртқы әсерден қорғануы. Егер зардап шеккен адамның сынған жерлері 
болмаса (оның сүйектерін мұқият басып көріңіз), оны қырынан жатқызыңыз. Ол 
шалқасынан жатса, құсыққа шашалып, етпетінен жатса тұншығып қалуы мүмкін. 
Күре тамырдан қан кеткен (алқызыл қан шапшып жатса) кезде жарақатты неғұрлым 
тез, тым болмағанда саусақпен басып, содан соң жараның жоғары жағынан жіппен, 
белбеумен, баумен, белдікпен таңу керек.

Егер сіз ғимараттың қираған үйінділері арасында қалсаңыз, саябырлауға 
тырысыңыз. Терең және бірқалыпты тыныс алыңыз. Өзіңізді құтқаратынына 
иландырыңыз. Дауыстап және заттарды соққылау арқылы адамдардың назарын 
аударыңыз. Егер сіз ғимараттың қираған үйінділерінің түбінде қалсаңыз, сізді 
жаңғырық дыбыс анықтағыш арқылы тауып алу үшін кез келген металл затты 

(сақина, кілт және т.б.) оңды-солды қозғап, дыбыс шығарыңыз. 
Егер бекітулі кеңістікте болсаңыз, оттықты тұтандырмаңыз.  Оттегін сақтаңыз.  
Қабырғалардың қайта опырылып құлауын болдырмауға тырысып, абайлап 

жылжыңыз, сырттан соққан ауаның қозғалысы бойынша  бағдар ұстаңыз. Егер 
мүмкіндігіңіз болса, қолға ұстауға келетін заттардың (тақтайлар, кірпіштер  және 
т.б.) көмегімен төбені бекітіңіз, содан соң  көмек күтіңіз. Қатты шөл қысқан кезде 
кішкентай тасты аузыңызға салып, сорыңыз, мұрныңызбен тыныс алыңыз.

адаМдарды КЕпілгЕ алған жағдайдағы іс-ҚиМылдар
бойынша Тұрғындарға арналған жадынаМа 

Адамдарды кепілге алудың әрбір нақты жағдайы өзгеше және басқалардан 
ерекшеленеді.  

Сонымен қатар егер сіз кепілге алынсаңыз:  
1) өз-өзіңізге мүмкіндігінше жылдам келіңіз, тынышталыңыз және үрейленбеңіз;  
2) егер өзіңізді байлап немесе көзіңізді жапса, бойыңызды еркін ұстауға 

тырысыңыз, терең тыныстаңыз;  
3) болуы мүмкін қатаң сынаққа жеке адами, моральдық және эмоционалды 

тұрғыда дайын болыңыз. Осы ретте адамдарды ұстаудың көптеген жағдайларында 
кепілге алынғандардың тірі қалғандығын есте сақтаңыз. Сізді босату үшін құқық 
қорғау және арнайы органдары кәсіби шаралар қолданып жатқанына сеніңіз;   

4) егер қашып кете алатыныңызға толық сенімді болмасаңыз, қашуға 
тырыспаңыз;  

5) террористер туралы мүмкіндігінше көбірек ақпаратты есте сақтаңыздар. 
Олардың санын, қарулану дәрежесін мақсатқа сай белгілеу, дене бітіміне, сөйлеу 
акценті мен тақырыбына, темпераментіне, өзін ұстау мәнеріне және т.б. сыртқы 
пішінін сипаттайтын ерекшеліктерге көңіл аудара отырып, барынша толық кескінін 
жасау. Жан-жақты ақпараттың соңынан террористердің жеке бастарын анықтауда 
көмегі тиеді; 

6) әртүрлі белгілер бойынша өзіңіз отырған (қамалған) орынды  анықтауға 
тырысыңыз; 

7) мүмкіндігінше терезелерден, есіктерден және адам ұрлаушылардың өздерінен 
алысырақ, яғни құқық қорғау органдары белсенді шаралар қабылдаған жағдайда 
(үй-жайға шабуыл, мергендердің қылмыскерлерді көздеп атуы және т.б.) неғұрлым 
қауіпсіз жерге орналасыңыз; 

8) ғимаратқа шабуыл жасаған жағдайда қолды желкеңізге қойып, еденге етпет-
теп жатуды ұсынады;  

9) егер шабуыл жасаған және басып алған кезде Сізбен әдепкіде (Сіздің 
жеке басыңызды анықтағанға дейін) ықтимал қылмыскер ретінде бірқатар дөрекі 
іс-әрекетке барса, ашуланбаңыз. Сізді тінтуі, қолыңызға кісен салуы, байлауы, 
эмоционалдық немесе жеке басыңызға жарақат жасауы, тергеуге алуы мүмкін. Бұл 
тәрізді жағдайларға түсіністікпен қараңыз, шабуылдаушылардың мұндай әрекеттері 
(барлық адамды түпкілікті сәйкестендіргенге және шынайы қылмыскерлерді 
анықтағанға дейін) дәлелденген.  

адамды ұрлаушылармен өзара қарым-қатынас:
1) агрессивті қарсылық көрсетпеңіз, шалт және қауіп төндіретін қимыл 

жасамаңыз, террористерді өздері ойластырмаған іс-әрекеттерге итермелемеңіз;
2) мүмкіндігінше адам ұрлаушылармен тікелей көзбен арбасатын байланыстан 

қашыңыз; 
3) бастапқыдан-ақ (әсіресе, бірінші жарты сағатта) адам ұрлаушылардың барлық 

бұйрығын және өкімін орындаңыз; 
4) пассивті ынтымақтастық позициясын ұстаныңыз. Сабырлы дауыспен 

сөйлесіңіз. Басып алушылардың ашу-ызасын тудыруы мүмкін  дұшпандық рең мен 
іс-қимылға шақыратын жеккөрушілік сезімін білдіруден қашыңыз; 

5) өзіңізді сабырлы ұстаңыз, бұл ретте өз абыройыңызды сақтаңыз. Үзілді-
кесілді қарсылық жасамаңыз, бірақ өзіңізге өте қажетті жағдайда сабырмен өтініш 
жасаудан қорықпаңыз; 

6) аталған жағдайда қатты күйзелуден қозғалуы мүмкін  денсаулық кінәратыңыз 
болса, бұл туралы өзіңізді ұстап отырған адамдарға сабырлы түрде жеткізіңіз. 

Қалыптасқан жағдайларды ескере отырып, біртіндеп өзіңіздің жай-күйіңізді 
жақсартуға байланысты өтініштер деңгейін арттыруға болады. 

Кепілдік жағдайында ұзақ болған кезде:
1) уайым, абыржу және асып-сасу сезімінің орын алуына жол бермеңіз. Алдағы 

сынақтарға өзіңізді ойша дайындаңыз. Ақыл-ой белсенділігін сақтаңыз; 
2) ашыну сезімінің пайда болуынан қашыңыз, ол үшін өз-өзіңізді сендірудің 

ішкі ресурстарын пайдаланыңыз; 
3) жағымды нәрселер туралы ойлаңыз және сондай жағдайларды еске түсіріңіз. 

Уақыт өткен сайын сізді босату мүмкіндіктерінің арта түскенін ойлаңыз. Сізді дәл 
қазір босату үшін барлық мүмкіндіктердің жасалып жатқандығына  сеніңіз.  

4) өзіңізге тұрақты айналысатын бір іс (дене жаттығулары, кітап оқу, өмір ту-
ралы естеліктер және т.б.) табыңыз. Дене және интеллектуалдық іс-қимылдың 
тәуліктік кестесін белгілеңіз, оларды қатаң әдістемелік тәртіппен орындаңыз; 

5) күшіңізді сақтау үшін, тіпті ұнамаса және тәбетіңізді ашпаса да берген 
тағамның бәрін жеңіз. Осындай қысылтаяң жағдайда тәбетіңіз бен салмағыңыздың 
жоғалуы қалыпты құбылыс болып табылатындығына ден қойыңыз. 

психологиялық орнықтылықты сақтау – кепілдегі адамды құтқарудың 
маңызды шарттарының бірі. Мұнда ойдың айқындығын сақтауға, жағдайды дәлме-
дәл бағалауға мүмкіндік беретін жағымсыз әсерлер мен күйзелістерден оқшаулайтын 
кез келген амал-әдістер тиімді. Келесі ережелерді ұғып алған пайдалы: 

1) аталған жағдайларда қолайлы дене шынықтыру жаттығуларын жасаңыз, 
кем дегенде, денедегі барлық бұлшық еттерді кезек-кезек ширықтырыңыз және 
босаңсытыңыз;   

2) барлық жағдайларда аутотренинг пен медитацияны қолдану өте пайдалы, 
олар өз психикаңды бақылауда ұстауға көмектеседі; 

3) ішіңізден оқыған кітаптарыңызды, өлеңдеріңізді, әндеріңізді   есіңізге 
түсіріңіз, жүйелі түрде әртүрлі дерексіз проблемаларды  (математикалық есептерді 
шығарыңыз, шетел сөздерін есіңізге түсіріңіз және т.б.) ойлап алыңыз. Сіздің ақыл-
ойыңыз жұмыс істеуі керек. 

4) егер мүмкіндік болса, қолыңызға түскеннің бәрін, тіпті оның мәтіні сізге 
мүлдем қызықсыз болса да оқыңыз. Сондай-ақ жазғандарыңызды қайтып алатынына 
қарамастан, жазуыңызға да болады. Ақыл-есті сақтауға көмектесетін осы үдерістің 
өзі маңызды.  

5) Болып жатқан жағдайларды жүрегіңізге жақын алмай,  сырттан қарауға 
тырысыңыз, соңына дейін істің сәтті аяқталатынына сеніңіз. Қорқыныш, торығу мен 
селқостық – бұл үшеуі сіздің негізгі жауыңыз, оның бәрі – өз ішіңізде жатыр.   

ЭваКуациялау Туралы аҚпараТ алған КЕздЕгі 
Тұрғындардың іс-ҚиМылдары жөніндЕгі жадынаМа 

Егер сіз қауіпсіз жерге көшіруді бастау туралы ақпаратты  үйіңізде естісеңіз: 
1) ауа райына қарай киініңіз, құжаттарыңызды, ақшаларыңызды, бағалы 

заттарыңызды алыңыз; 
2) электрді, газды, суды ажыратыңыз, пештегі (алау ошақтағы (камин) отты 

сөндіріңіз;
3) көшу кезінде қарияларға және ауыр науқастарға көмек көрсетіңіз;  
4) кіреберіс есікті құлыпқа жабыңыз;  
5) ғимараттан шығыңыз және көшірушінің командасын орындаңыз, тастап кет-

кен үй-жайға жауапты адамдардың рұқсатынан кейін ғана қайта оралыңыз. 
Егер сіз қауіпсіз жерге көшіру туралы ақпаратты  жұмыс орныңызда 

естісеңіз: 
1)  асықпай және дүрлікпей жұмыс құжаттарыңызды сейфке  немесе кілтпен жа-

былатын үстел жәшіктеріне жинаңыз; 
2) өзіңізбен бірге жеке заттарыңызды, құжаттарыңызды, бағалы заттарыңызды 

алыңыз;   
3) ұйымдастыру техникаларын, электр құрылғыларын сөндіріңіз; 
4) есікті кілттеп жабыңыз және көшіру тәсілінде белгіленген бағытпен жүріңіз;  
5) ғимараттан шығыңыз және көшіру басшысының командасын орындаңыз.

террористік актілерді болдырмау жөніндегі халыққа 
арналған жадынама

1996 жыл қалыпты жағдайда 
бас талды. 1995 жылдың соңында 
сайланған Парламент 1996 жылдың 
басында жұмысына кіріседі.  
Президенттің ұсынуымен Өмірбек 
Байгелді Қазақстан Республи-

касы Парламенті Сенатының 
тұңғыш төрағасы болды, ал Пар-

ламент Мәжілісінің Төрағасына 

депутаттардың ұсынуымен Ма-
рат Оспанов сайланды.

1996 жылы еліміз 
т ә у е л с і з д і г і н і ң 
алғашқы мерейтойы 

– тәуелсіздіктің бес 
жылдығы тойланды. Осы 
мерейтойға арналған жи-
ында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстанның 
тәуелсіздіктің алғашқы 
бес жылында жүріп 
өткен жолы туралы бы-
лай деді: “Он сегізінші 
ғасырдың жасыны 

жарқылдаған қазақ сахарасында Абылай арман-
дап өткен, мұң-шерге толы он тоғызыншы ғасырда 
Кенесарыны мерт еткен, жаппай қырып-жоюдың 
қарсаңында Бөкейханов межелеп кеткен асыл 
мұраттар өлген жоқ. Ол арман-аңсардың барлығы 
да “Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы” конституциялық заң қабылданған 
сол бір тарихи күнде – 1991 жылғы желтоқсанның 16-
да жүзеге асты.

Осы бес жылда біз толыққанды тәуелсіз 
мемлекеттің барлық нышандарына ие болып 
үлгердік. Азаматтық институттың маңы зын еске-
ре отырып, тәуелсіздігімізді жария лағаннан кейін 
төрт күн өткен соң “Қазақстан Республикасының 
азаматтығы туралы” заң қабылдадық. Бір ғана 1992 
жылдың өзінде мем лекеттің төл күш-құрылымдары – 
Әскери күштер, Республикалық Ұлан, ішкі және ше-
кара Әскерлері құрылды. 1993 жылдың сәуір айы-
нан бастап біз ұлттық тарихымызда тұңғыш рет төл 
Әскери Теңіз Күштерімізді құруға кірістік. Сөйтіп, 
жас мемлекеттің қорғаныс және қауіпсіздік жүйесін 
құру ісі аяқталды. Елдің жаңа мемлекеттік рәміз дері 
қабылданып, төл наградаларымыз та ғайындалды. 
Бұл істің соңғы нүктесі 1993 жылғы қарашаның 11-
інде Қазақстанның өзі нің ұлттық валютасы – теңге 
енгізілген күні қойылды.

Осынау бес жылда елдегі саяси-құқықтық 
жағдай түбегейлі өзгерді. Мемлекеттілікті қалып-
тастырудың мән-маңызы айрықша беле сі артта 
қалды. Қазақстан әлемдік қоғам дас тық түгел таныған 
мемлекетке айналды. Президенттік басқару нысаны 
біржола қалып тасты. Демократиялық институттар 
мен принциптерді бекіткен жаңа Конституциямызды 
қабылдадық. Мемлекет өмірінде өкімет билігін бөлу 
принципі нақты жүзеге асты, соның арқасында билік 
құрылымдарының өзара іс-қимыл жасау мәселелері 
өркениетті жолмен шешім тапты.

Мемлекеттің біртұтастығын және оны 
басқарудың тиісті деңгейі қамтамасыз етілді. Мем-
лекет құру тәжірибесі мемлекеттік институттардың 
өміршеңдігіне, Қазақстандағы реформалардың 
жедел жүруіне кепілдік беретін іргетас – елдің 
біртұстастығы екендігін көрсетіп берді. Осы бес жыл 
бойында біз көптеген мәселелер бойынша ымыраға 
келу жолымен жүріп отырдық. Конституциялық 
құрылыс мәселелерінде де осылай болды”.

1996 жылдың басына қарай экономика 
айтарлықтай болмаса да, ішкі жалпы өнім жарты 
пайызға өсті. Инфляция да едәуір төмендеді. Егер ин-
фляция 1994 жылы 1260 пайыз болса, ол бір жылдан 
кейін 57, ал 1996 жылы 28 пайызды құрады. Ұлттық 
банктың қоры 1993 жылдың соңында 500 миллион 
доллар болса, ол 1996 жылы 1 млрд 877 доллар болды. 
1996 жылдың басына қарай Қазақстанда реформалау 
үрдісі толық қарқынмен жүрді. Бұған жаңа Конститу-
ция мен жаңа заңнамалық құжаттардың қабылдануы 
да себеп болды. Бұл кезеңде макроэкономикалық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету, заң шығару база-
сын, қаржы жүйесін, әлеуметтік сала мен өндірістік 
секторды жетілдіру, бұған қоса кәсіпорындарды 
монополиялық үстемдіктен арылту, жекешелендіру, 
банкрот және тағы басқа мәселелер реформаның 
басты бағыты болды. Осылайша реформалардың 
алғашқы қорытындысы шығарылды. Тәуелсіздіктің 
алғашқы бес жылында Қазақстан тәуелсіз мемле-
кет ретінде орнықты, әлемнің саяси картасынан өз 

орнын ойып тұрып алды. Жаңа Конституцияның 
қабылдануымен еліміздің мемлекеттік құрылымының 
іргетасы қаланып, мемлекеттік құрылыстың бірінші 
кезеңі аяқталды.

1996 жылы Үкіметтің араласуымен 889 
акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің мемлекеттік акциялар пакеті мен 
мемлекеттік үлесі, 3526 әлеуметтік сала нысанда-
ры, жылжымайтын мүліктері сатылды. Қазақстан 
Республикасының Үкіметі тізбесін бекіткен жеке 
жобалар бойынша 27 нысан жекешелендірілді. 1996 
жылы жекешелендіруден республикалық бюджетке 
31,2 млрд теңге түсті.

Жекешелендірудің үшінші кезеңі бағдар-
ламасының басым бағыты Қазақстан экономикасы 
үшін стратегиялық маңызды салалардағы, сондай-ақ, 
денсаулық сақтау, білім беру, ғылым мен мәдениет 
салаларындағы жекешелендірудің секторлық 
бағдарламасы болды. 1991-1995 жылдардағы сияқты 
жекешелендірудің 1996-1998 жылдарға арналған 
кезеңі де өзінің жүзеге асырылу жылдамдығымен 
ерекшеленді. 

Сол шақта өндірісті қозғап, көтеріп алып кететін 
өз бизнесмен-кәсіпкерлеріміз шыға қоймады. 
Өз ішімізден ондай алыптарды көтеріп әкететін 
қаржылық мүмкіндік болмады. Сондықтан, қалай бол-
са да, қайдан болса да қаржы табуға ұмтылыс жасалды. 
Дегенмен де, Қазақстанның инвесторларға ұсынатын 
қымбат та қат қазба кендері, қазына байлықтары 
бар болатын. Алдымен шетелдік бизнесмендердің 
көңілі мен көзі аса ірі, өнімді де тиімді өнім бере ала-
тын «Соколов-Сарыбай» кен-байыту комбинаты-
на, «Қазақхром» кешеніне, Павлодар алюминий за-
уытына, Жезқазған түсті металлургия комбинатына, 
Шымкент фосфор зауытына, Өскемен титан-магний 
комбинатына, «Ащысай» полиметалл кен орнына, 
«Ақшатау» вольфрам-молибден кен кәсіпорнына, 
Каспийдің мұнай қазынасына, Қарағанды метал-
лургия зауыты мен Екібастұздың алып разрездеріне 
түсті. Саудаға алдымен осылар салынды. Алғашқы 
қаржы әкелгендер де осылар болды.

1996 жылы Қазақстан Республикасы сырт қы са-
ясатта да елеулі табыстарға жетті. 30 қыркүйекте 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 51- 
сессиясында Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың мәлімдемесі БҰҰ-ның ресми 
құжаты ретінде әлемдік қауымдастыққа таратыл-
ды. Елбасының БҰҰ-ның биік мінберінен сөйлеген 
сөзінде “Ядролық қаруларға тыйым салу мәселесін 
толық қамтитын шартқа қол жетті. Қазақстан осы 
шартқа жету жолындағы көптеген мемле кет тердің 
атқарған зор жұмысын лайықты баға лайды. Біздің 
ғасырымыздың аса ірі келі сім дерінің бірі болып та-
былатын осы шартты әзір леуге еліміздің де өз үлесін 
қосқанын қанағаттанғандықпен атап өтеміз. Ядролық 
қару енді қайтып адамдарды қырып-жою, табиғатты 
талқандау құралына айналмауы тиіс”, – деп айтылды.

Сонымен қатар 1996 жылы бұрынғы Ақ мола 
университетінің негізінде Л.Гумилев атын дағы Еура-
зия университеті ашылды. Бұл бір ғана университеттің 
атын ғана емес, тұтас бір құбылыс – еуразиялық 
білім-ғылымның ордасы ашылғандығын білдірді. 
Университеттің Л.Гумилев есімімен аталуының өзі 
де Еуропа мен Азия құрлықтарында қатар орналасқан 
Ресей мен Қазақстанның тарихи тамырластығының 
бүгінге жалғастығының куәсі және айғағы болды.

Тәуелсіздіктің алғашқы мерейтойы – бес 
жылдығы тойланған 1996 жыл да ел тарихында ай-
тулы оқиғалармен есте қалды. Бесжылдық мерей-
той салтанатында Алматының Орталық алаңында 
Тәуелсіздік монументі бой көтерді.

«Тәуелсіздіктің он сегіз асуы» кітабынан.

1996 жылдың маңызды, сонымен бірге көпшілік үшін 
таңданыс туғызған оқиғалардың бірі “Оңтүстікмұнайгаз” 
акционерлік қоғамының сатылуы еді. Өнім өндіру көлемін 
күн сайын ұлғайтып, жұмсалған әрбір теңге үшін 6,5 теңге 
қайтарым жасап отырған облыстың әлеуметтік-экономикалық 
өмірінде маңызды орын алатын кеніш шетелдіктерге сатыла-
тын болды. 

Осындай стратегиялық маңызы бар кәсіпорынды ше-
телге сату алғашқы кезде халық тарапынан біршама  
түсінбеушіліктер туғызған еді. Дегенмен, акционерлік 
қоғамның сол уақыттағы жағдайы күрделі болатын. Басқа 
қарыздарды былай қойғанда, Қызылорда мұнайшыларының 
бюджетке қарызы 2 млрд теңгеден астам соманы құрады. 
Қалыптасқан жағдайға байланысты республика үкіметі 
халықаралық тендер жариялап, Канаданың «Харрикейн 
Хайдрокарбонс ЛТД» компаниясымен шартқа қол қойды. 
Осыған байланысты 31 тамыз күні мемлекет мүлкін басқару 
жөніндегі республикалық комитет төрағасы С.Қалмырзаев 
және аталған компания президенті Д.Комарницки және 

тағы да басқа ресми адамдар Қызылордаға келді. Олар-
ды облыс әкімі Б.Сапарбаев күтіп алды. Аталған құрам 
“Оңтүстікмұнайгаз” басқару аппаратының құрамымен 
кездесіп, әңгімелесті. Қаладағы жаңадан салынып жатқан 
аурухана құрылысында, «Құмкөл» кенішінде болды. Кеш-
ке қарай облыс әкімінің мәжіліс залында республикалық, 
облыстық бұқаралық құралдары өкілдерімен баспасөз кон-
ференциясын өткізді.

Конференцияда мәлім болғанындай, 20 жылға есеп-
телген шарт бойынша Канада компаниясының инвестици-
ясынан алғашқы траншы – 30 млн АҚШ доллары бірнеше 
күннен кейін компания есепшотына түседі. Қараша 
айының аяғына дейін 60 млн доллар, келесі жылдың 
көктемінде тағы да қаржы аударылатын болып белгіленді. 
Шетелдік инвестиция көлемі 6 жылда 280 млн АҚШ дол-
ларын құрайтын болады. Бұл қаражат маңызды әлеуметтік 
нысандарды салуға, сондай-ақ «Қызылорда-Құмкөл» автомо-
биль жолын салуға бағытталатын болады.

Компания президенті салынып жатқан кешенді аурухана 
құрылысын тоқтатпау үшін алғашқы кезекте 10 млн доллар 
бөлінетінін айта келіп, облыс басшысының талаптарын қабыл 
алу ниетін білдірді.

Баспасөз конференциясында акционерлік қоғаммен осы 
кезге дейінгі жасалып келген келісім-шарттар, мәмілелер 
сақталатыны белгілі болды. Бұл орайда биылғы астық жи-
нау науқанына бөлінетін жанар-жағармай туралы да екіжақты 
түсіністік бар. 

Сонымен кеніш уақытша ақшалы фирманың иелігіне 
берілді. Бірақ, осының барлығы нақты жағдайды сарап-
тан өткізгенде қабылданған шешім ретінде бағаланды. Сол 
уақытта «Оңтүстікмұнайгаздың» шығыны өте көп еді. Сатып 
алған канадалық компания олардың барлығын өтеуді өз мой-
нына алды.

Шындығында, бұл бүкіл Қазақстан экономикасын-
да қалыптасқан сол уақыттағы ауыр ахуалдың салдарынан 
қабылданған мәжбүрлі шешім болатын.

1996 жылы облыс экономикасындағы жағдай 
бұрынғысынша күрделі күйінде қалды. 1996 жылдың 
1 шілдесіндегі дерек бойынша Қызылорда қаласынан, 
Қармақшы және Арал аудандарынан басқа өңірлерде 
өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда біршама төмен болды. Кәсіпорындардың 
өзара алашақ-берешегінде қиын жағдай қалыптасты. Соны-
мен бірге күрделі құрылыстағы жағдай бұрынғысынша да-
был қағарлық деңгейде қалды. Аталған кезеңде барлық 
меншік түріндегі кәсіпорындар бойынша күрделі қаржыны 
игеру деңгейі төмендеп кетті. Бұл өткен жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда 41 пайызға кем болды. 

Сондай-ақ, Сырдың басты дақылы – күріш жылдағыдан 
аз егілді. 1996 жылдың алғашқы алты айында облыста 13 
мың тоннадан астам ет өндірілгенімен, бұл көрсеткіш өткен 
жылдың тиісті дейгейінен біршама төмен болды. 

Статистиканың дерегі бойынша 1996 жылдың 1 тамызы-
на облыста 172 мың бас мүйізді ірі қара, 890 мың қой-ешкі, 
63,8 мың жылқы, 24,1 мың түйе болды. 

Мамыр айындағы дерек бойынша облыстың экономи-
ка саласында еңбек ететін жұмысшы-қызметкерлердің орта-
ша жалақысы біршама төмендеп, ол 7379 теңге құрады. 
Материалдық өндіріс саласында жұмыс істеп жүрген 
қызметкерлердің орташа жалақысы 9100 теңгені құрап, ол 4,9 
пайызға азайды. Өндірістік емес саладағы қызметкерлердің 
жалақысы 5108 теңге болды. Сол уақытта еңбекақының ең 
төменгі деңгейі бюджет мекемелері қызметкерлеріне тиесілі 
еді. Бұл салалардағы орташа жалақы 3,3-4,7 мың теңгені 
құрады. Қорыта айтқанда, жалпы бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы материалдық игілік өндірушілердің орташа 
еңбекақысының 37-52 пайызын ғана құрады.

Статистикалық мәлімет айқындап отырғанындай, об-
лыс өңірінде демографиялық ахуал біршама күрделі сипат 
алды.  1996 жылдың қаңтар-маусымында халықтың табиғи 
жолмен өсуі 3,7 мың адамға теңесті. Бұл өткен жылдың осы 
уақытымен салыстырғанда 15,6 пайызға кем еді. Жылдың 
алғашқы бес айында бала туу 1995 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 9,1 пайызға азайды.

қызылорданыҢ қҰнды қағаздары
Облыста жалақы мен зейнетақыны және бірінші қажеттіліктегі коммуналдық проблемаларын шешу мақсатында айналымға 

құнды қағаздар шығарылды. Облыс әкімінің шешімімен “Инвестиция-Газ” займының эмиссия проспекті бекітілді. Оның айна-
лым мерзімі үш жыл. Жалпы көлемі 100 млн теңге болып белгіленді.

Займды енгізудің негізгі міндеттерінің бірі – Оңтүстік Торғай иінінің табиғи және ілеспе газын кешенді пайдалану мен 
игеруді инвестициялау болып табылады. Облигацияның нақты құны – 1000 теңге.

“қҰмкөлге” – 10 жыл
Қыркүйек айында «Құмкөл» мұнайшылары кенішінің ашылғанына  10 

жыл және он миллион тонна өнім шығарылуын кәсіптік мереке ретінде атап өтті. 
Мерекелік салтанатта “Оңтүстікмұнайгаз” акционерлік қоғамының акциялары Канада 
компаниясына сатылғанымен, жер, оның қазынасы халықтың игілігі екендігі, осыған орай 
облыстың әлеуметтік проблемалары оңтайлы шешіліп жатқаны атап өтілді. Соңғы уақытта 
облыстың кешенді аурухана құрылысына құмкөлдіктер 700 мың тоннадан астам мұнай 
бөлді.

Сонымен бірге салтанатты рәсімге қатысқан Мұнай-газ өнеркәсібі министрінің бірінші 
орынбасары М.Саламатов мұнай кенішінің жаңа иесі – канадалықтардың әзірге міндеттеме 
үдесінен шыға алмай отырғанын айтып өтті. Өнімнің 8-12 пайызы ғана қаржылай түсіп, өзгесі 
“бартер”, несие ретінде жұмсалуда. Осының барлығы, сайып келгенде, бюджеттің кіріс көзіне де 
теріс ықпалын тигізуде.

өҢір жаҢалықтары
арнайы ЭКоноМиКалыҚ айМаҚ 

Құрылды 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың 1996 жылғы 8 қазандағы 
Жарлығымен Қызылорда қаласының аумағында 
2007 жылға дейінгі кезеңге Қызылорда арнайы 
экономикалық аймағы құрылды.

арал проблЕМалары ТалҚыланды

19 сәуірде Қызылордада Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Тәжікстан және Түркіменстан республика-
лары премьер-министрлері орынбасарларының, БҰҰ-
ның осы елдердегі тұрақты өкілдерінің қатысуымен 
Арал теңізінің проблемаларына арналған кездесу бо-
лып өтті. Облыс орталығында өткен мәжіліске ҚР 
Премьер-министрінің орынбасары Ж.Кәрібжанов 
төрағалық жасады. Мәжілісте Нөкіс кездесуіндегі 
қабылданған қарардың орындалуы, Арал аймағының 
экологиялық жағдайын жақсарту бағдарламасын 
жүзеге асыру мәселелері талқыланды.

КөшЕлЕрдЕ жаңа “иКарусТар”
1996 жылдың көктемінде Қызылорда қаласында 

Венгриядан шыққан су жаңа “Икарустар” пайда бол-
ды. Бұл 1990 жылы кеңестік жоспарлы кезеңнен 
кейінгі жаңадан алынған алғашқы жаңа жолаушы-
лар көліктері еді. Шаруашылық байланысы үзіліп, 
жаңа нарықтық қатынастар орнаған кезде облыс әкімі 
Бердібек Сапарбаев қызылордалық жолаушылар-
ды жаңа көлікпен қамтамасыз етудің тың жолдарын 
іздестірген болатын. Осының нәтижесінде әрқайсысы 
83 мың АҚШ долларына бағаланған жаңа автобустар 
жолаушыларға қызмет көрсете бастады. 

Жаңа автобустар әдепкі сапарында тұрғындарға 
тегін қызмет көрсетті.

унивЕрсиТЕТКЕ айналды
Қазақстан Үкіметінің қаулысымен Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда педагогикалық университеті 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті болып қайта құрылды.

***
Қызылордада Сыр сүлейі Нұртуған 

Кенжеғұлұлының туғанына 110 жыл толу құрметіне 
облыстық ғылыми-теориялық конференция бо-
лып өтті. Сонымен бірге ақын құрметіне облыстың 
бірқатар аудандарында мәдени-көпшілік шаралар 
атап өтілді.

*** 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 

облыстың бірқатар мектептеріне көрнекті қоғам 
қайраткерлері Шахмардан Есеновтің, Жақсылық 
Түменбаевтың, Елеу Көшербаевтың, Дүйсенбай 
Шыныбековтің есімдері берілді.

Экономика және әлеуметтік сала

МЕМЛЕКЕТТІК 
ИНСТИТУТТАР 
ЖЕМІСТІ ЖҰМЫС 
ІСТЕЙ БАСТАДЫ

“оҢтҮстікмҰнаЙгаз” 
канадалықтарға сатылды
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5Азамат. Ғалым. Қайраткер
Қазақ өнері мен әдебиетіндегі ұлттық сана бейнелерін алғаш қозғаған Алаш қозғалы

сының алыптары: А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханұлы, Х.Досмұхамедұлы, 
Ш.Құдайбердіұлы, М.Әуезов, Ж.Аймауытұлы, т.б.  Олар ауыз әдебиеті мен ақынжыраулардың 
қазақ елінің азаттығы мен елдік санасын қорғауға, қасиет тұта қолдауға бағытталған толғанысты  
шығармаларын бізге, кейінгі ұрпақтарына  жеткізді. Таңдап талдады. Сыни пікірлер жазды, 
еңбектерін жариялады.

Тәуелсіздік туралы ойпікірлер  үдей  айта бастаған 20жылдардың орта тұсында  отаршыл 
Ресей, қол астындағы кіріптар елдердің  азаттық, бостандық туралы ойидеялармен күресті  
қолға алды.  Қауіптілерді қудалауға, табандыларға  күш көрсетуге кірісті. 

Қоғамдық гуманитарлық  сана туралы  хабары бар сауатты  жандар Ресейдің осы  пиғылын о 
бастанақ  түсінді. Кеңес үкіметі құлағанға дейін  ұлттық  идеяларды бейнелеген  шығармаларды 
жоюға небір сұрқия тәсілдер қолданды. Сөздермен ғана емес, ойсезімдермен шайқасып келді.

Отаршылыққа қарсы күрес – өнер, әдебиет үшін мәңгілік тақырып. Бұл тақырыпта жазылған 
шығармаларды кез келген елдің азаматтық тарихынан көптеп табуға болады. Азаттық туралы 
ойидеялардың бейнелену үлгісі түрлі сипатта болуы мүмкін, бірақ мазмұны, мәні өзгермей 
жетеді оқырманға.                                                      

Замандасәріптесіміз Бағдат Кәрібозұлына арналған мына мақаланы  осындай  шиеленіскен 
түйіндерден бастауым  тегін емес. Өйткені «Қазақ әдебиетінің ұлттық сипаты», қазақ 
өлеңі жанрларының ұлттық табиғаты туралы тақырыптарды талантты ізденушілері мен 
аспиранттарына алғаш ұсынған Ұлы ұстазымыз, академикжазушы Зейнолла Қабдолов еді. 

«Қазақ өлеңінің ұлттық сипатын» асықпай зерттеу керек деп аратұра айтып  жүретін. 
Бірақ, көбіміз бұл тақырыпқа тәуекел ете алмадық. Кеңес үкіметінің ұлттық сана, тәуелсіздік, 
азаттық деген сөздерді ұнатпайтынын жақсы білетінбіз. Бәлкім, сондықтан ба, «Ұлттық сипат»  
туралы  тақырып алу керек» деп Зейнағаң да онша қыстай қоймады. Тақырып ретінде 
ұсынады, маңызын айтады, қиындығын да ескертеді. «Бұл өзі оңай емес, шырақтарым,  
«Айвазовскийдің «Жеті валы» тәрізді жігерлі, қайраттылар ғана төтеп беретін 
тақырып  қой», – дейтін. 

Тақырыптың маңызын біз де білдік, жазып шығуға да болатын шығар. 
Бірақ қорғаудың қиындығынан үрейлендік. Өйткені өлеңнің ұлттық 
сипаты туралы  шығармалар отарлық бұғауындағы елдер қалам гер
лерінің азаттық, бостандық, тәуелсіздік туралы армандарына, ойла
рына, сол мақсаттар жолындағы күресіне арналады. Кеңес үкіметіне 
ұнамайтын шындықты қалай айтарсың?! Мұны Алматыдағы түрлі 
сипатты жиындар мен қорғауларға  барып, талайды көріп, естіп 
жүрген  ізденушілер жақсы біледі.

Алайда «Қазақ өлеңінің ұлттық сипатына» тәуекел еткен Бағдат 
болды. Жастығы ма, әлде батырлығы ма, білмеймін, әйтеуір тып
тыныш жатқан «қауіпті мұхитқа» көп ойланып жатпайақ қойып  
кетті...

Кейін ойланып отырсам,  бұл мәселемен Б.Кәрібозұлы кеңес 
үкіметінің қаһары жүріп тұрған (198485 жж.) заманның өзіндеақ 
бетпебет келген екен. Бірақ тақырыптың атауы сәл өзгелеу...алайда 
мәні бір. «Жанровая специфика казахской советской лирики» деген 
тақырыпты зерттеу барысында қазақ өлеңіндегі ұлттық сипат дегенді 
айналып өту қиын.      

Бір қарағанда жұмыс атауында шошитындай ештеңе бай
қалмайды. Алайда, қазақ лирикасының жанрлық ерекшелігін көрсету 
үшін қазақ өлеңінің ұлттық сипаты туралы да айту керек. Өнер мен 
әдебиеттегі, тіпті қоғамдықгуманитарлық зерттеулердегі ұлттық 
мәселелерге кеңес үкіметінің тыжырына қарайтыны белгілі. Тыныш 
жатқан «жыланды құйрығынан басып...» дегендей, бұл ба ғыттарға 
жастардың беттегісі келмейді. Зерттеу барысында ашыла ақтарыла 

айтуға, көп шұқылауға болмайтын «барса келместері»  де бар еді.
Мұны Б.Кәрібозұлының өзі де бірден аңғарған. Сондықтан кандидаттық зерттеуінің  

мақсатын былай  нақтылайды: «изучить национальную специфику казахской лирики, ибо 
искусство слова того или иного народа, прежде всего, категория нацональная».   

Демек, қазақ лирикасының жанрлық сипатын оның ұлттық табиғатынан бөліп қарауға 
болмайды деген сөз. Бұл – ғылым есігін енді ғана ашқан әр адамға түсінікті қағида.  Сөз өнері 
– ұлттық категория. Сондықтан да қазақ лирикасының тарихы: тууы, қалыптасуы, дамуы 
– қайнарлары, генезисі ұлттық таныммен және дәстүрмен байланысты талдануы керек. Бұл – 
ізденушінің басты мақсатына бастайын  даңғыл жол.

Жас ізденуші жаңа әдіснама салыстырмалы типологиялық тәсілдерді басшылыққа ала 
отыра, қазақ лирикасына өзінше классификация жасады. Бұл жіктеудің толымды болмайтыны 
бірден түсінікті, бірақ жас зерттеушіге өзіндік идеяларын дәлелдеу үшін қажет.

Зерттеуде қазақ лирикасының жанрлық түрлерін салыстыруда оның ішкі түрлеріне 
сипаттама беріледі. Сол кездегі көріністері аталады, дәстүр жалғастығы, ұлттық ерекшеліктері 
көрсетіледі. Лирикалық өлеңдегі сюжеттің табиғаты мен құрылымы талданып, эпос пен 
драмадағы үлгілерімен салыстырылады. Біртебірте басты назар  бейнелеу тәсілдеріне ауады. 
«Ленинге теңеу  таба алмай, қиналған...» дегендей, Бағдаттың да шындап қиналған тұсы осы  
болғандай.

Өнер мен әдебиеттегі барша  ұлттардың бостандық, тәуелсіздік, азаттық туралы 
армандарының, идеяларының көрінісі осында, негізгі  ойларды бейнелеу тәсілдерінде, 
құрылымдық жүйесінде болады. Бұл тақырыптар қазақ лирикасында қалай бейнеленеді? Әрі 
оны кездейсоқ  емес, типологиялық құбылыс ретінде  дәлелдеу керек.

Осы алғашқы зерттеуінде лирикадағы түрлі жанрлардың, әсіресе ірі жанрлар  пішіндерінің 
тарихи тұрғыда дәстүрмен жалғастығын айтады. Оның лириканы дамытудағы рөлі, жаңалықтың 
өткенмен байланысы, жалғастығы, т.б нақты шығармалар арқылы талданады. Олардың жазба 
әдебиеттің пайда болуынан өзгеру, даму қазіргі лирикаға ұласуы  дәлелденеді. Зерттеуде  
фольклорлық жанрлар, діни және тұрмыстық жырлар орын алады. Сол жылдарда лирикадағы 
діни ой, сезімді, олардың  көркемдік рөлін айту оңай емес еді.

Сол сияқты 1118 ғғ. толғау жанры [2], 19 ғ. лирикалық өлеңдер, Абай шығармалары, 20 
ғ. басындағы лирикадан С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Ә.Тәжібаев, Қ.Аманжолов, Ә.Сәрсенбаев, 
Ғ.Орманов шығармаларындағы жанрдың ерекшеліктері  бейнелеу құралдарының ұлттық 
бояулары арқылы көрсетіледі, т.б [3].

Қазақ лирикасының жанрлық сипаты туралы   зерттеу жаңалығы  бар  жұмыстардың бірі 
болды. Лирикалық шығармаларды жүйелеудің жаңа бағыттары айтылады. Әсіресе оның жанрлық 
ерекшелігі (спецификасы) аталады. Зерттеу нәтижелерінің дені салыстырмалы типологиялық 
тәсілдер  арқылы жүргізілген. Бәрін шешті, дәлелдеді деуге болмас, әрине, бірақ кейінгі ғылыми 
ізденістерге  түрткі болғаны анық. Әсіресе, қазақ лирикалық поэзиясын, қазақ өлеңін жаңаша 
зерттеудің – ұлттық табиғатын, психологиясын  ашудың қажеттігі  алға шыға бастады. 

Бағдат Кәрібозұлы докторлық зерттеуіне «Қазақ өлеңінің ұлттық сипатына»  осындай 
ішкі дайындықпен  келді[4]. Оның үстіне  әлемдік әдебиеттің тарихы мен теориясы туралы 
зерттеу, монографияларды қиналмай тауып қысылмай қолданатын мүмкіндік туды. Қазақ 
өлеңі туралы іргелі еңбектердің: З.Ахметов, З.Қабдолов, Ә.Марғұлан[5], Ә.Қоңыратбаев, 
Т.Кәкішев, Ә.Нарымбетов, Қ.МәшһүрЖүсіпов, Ш.Елеукенов, Ж.Дәдебаев, Б.Майтанов, т.б. 
зерттеулеріндегі ұлттық идея, таным, мінез, жанр, бейнелеу құралдары  туралы  бір кездерде 
айта алмаған, бірақ  ойда сақталған ойларды  дамытуға жол ашылды.                    

1994 жыл – Қазақ Республикасының егемендігі  жарияланған  жылдар. Бәрін айтуға, жазуға 
болатын уақыт келген сияқты. Бірақ енді ғасырлар бойы Ресей еккен шырмауықтардан, отарлық 
идеология зардаптарынан  құтылу оңай болмай шықты.

Докторлық диссертация негізгі төрт тараудан түрады. Оның алғашқы тарауы ұлттық 
мінездің өлең өміріне әсерін  талдауға арналады. Ұлттық мінез сан ғасырларда қалыптасатын 
күрделі даму тарихының нәтижесі. Әрі біртіндеп қалыптасады. Алуан түрлі тартыстар мен 
шайқастар, айтыстар негізінде түзеледі.  Оны қалыптастыруда  сол ұлттың рухани мұралары 
өнер мен әдебиеттің әсері де аз болмайды.                                                     

Қаламгерлер шығармашылығындағы  ұлттық мінездердің бейнеленуі туралы көп жазыла 
бастаған шақ. Қаламгерлердің бәрі бірдей шығармаларында ұлттық бейнелер жасауға 
талаптанады, әрі солай жазып жатырмыз деп айтады. Мерзімді баспасөз бетіндегі арагідік сын 
да солай. Ғалымдар да сыни мақалалары мен зерттеулерінде ұлттық бейнелерге соқпай өтпейді. 
Бірақ оның өзіндік табиғатының ерекшелігін анық аша алмайтыны байқалып тұрады. Себебі, 
бұл мұқият зерттеуді, асықпай ойлануды талап ететін тақырып. Сыпыра соғып сапыруға, атүсті 
айтуға көнбейді.

Ұлттық мінез халық өмірінің ұзақ жылдарға, талай ғасырларға созылатын қилықилы 
тартыстары мен қайғықасіретке толы тіршілік үшін күресінде,  қалыптасып, тұрақты күшке 
айналады.  Өмір үшін күресте  жеңістер  мен жеңілістер кезек алмасады, самғау мен құлдилаулар 
арпалыстарында өзінің қуатқажырын, бірлігі мен ерлігін, сенімін сақтай алған ұлт қана 
ертеңінен үміт етеді.

Ғалымдардың еңбектеріне талдау жасай келе, Б.Кәрібозұлы негізгі түйіні ретінде Ұлы 
Абайдың пайымдауларын ұсынады. «Рас бұрынғы атабабаларымыздың бұл замандағылардан 
білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған, бірақ бұл заманғылардан артық екі мінезі 
бар екен»[6] Абай  ауызбірлік пен намысқойлықты атайды,  деп  жазады. Ұлттық сипаттың 
пәрменді белгілерін көрсетуде зерттеуші  Абайға  сүйенеді. 

Әдебиет тарихына оның ұлттық сипаты туралы тақырыпты арнайы қозғаған романтиктер 
деген түсінік бар. Бұл – үстіртін ұғым. Өнердің, әсіресе әдебиеттің ұлттық сипаты дегенді әдебиет 
тарихынан, барша классиктердің туындыларынан көптеген мысалдар алып түсіндіруге болады. 
Бірақ философиялық  терең мәні бар, күрделі  мәселе.  Шекспир мен Пушкинді, Абайды тек 
бір халықтың мұңын бейнелеген, суреткер деп ұғуға болмайды. Сол тәрізді, Абайды  орыстың 
болмаса ағылшынның мұңын айтқан дей де алмайсың, Шекспир мен Пушкин туралы да осыны 
айтуға болады. Қазақты Абайдай білген, таныған, қазақ аз. Оның бар жазғаны қазақ туралы 
болса да,  Абай  шығармалары өзге халықтарға  мүлде жат, түсініксіз көрінбейді. Мәселе осында.

Әдебиет классиктері шығармашылық үстінде оның жалпы адамзаттық мәні туралы  ойланып 
та жатпайды. Өздері жақсы білетін, туған жері мен сүйікті халқы, өз ұлттары мен мемлекеті 
туралы, оның мұңы мен армандары, өмірі  туралы  жазады. Бұл шығармалар белгілі бір уақыт 
пен кеңістікте өмір сүретін адамдардың мұңы мен армандарының  адамзатқа ортақ екенін 
байқатады. Ең маңыздысы, осы адамзатқа ортақ ой  нақты ұлттық   сезімдерді бейнелеу суреттеу 
арқылы көрініс табады. Дара көркемдігі арқылы өзгені қызықтырады, қозғайды.

Өмір шындықтарын дара  бейнелеген аса талантты жазылған көркем шығармалардың  
ұлттық сипаты адамзаттық мәселелермен аралас.

Қазақ лирикасының ұлттық сипатын тереңдей, жанжақты арнайы зерттеген Б.Кәрібоз
ұлы ның еңбектерінде, ғылыми мақалалары мен монографияларында қазақ өлеңі  жүйелерге 
бөліне, жіктеле зерттеледі. Жыраулар мен ақындар поэзиясының көркемдігі, Махамбет, Абай 
өлеңдерінің лирикалық сипаты, Мағжан, С.Торайғыров шығармалары дамытқан ұлттық дәстүр, 
Т.Молдағалиев, Қ.Мырза Әлі, С.Жиенбаев, Ж.Нәжімеденов, М.Мақатаев, Ф.Оңғарсынова, 
Т.Айбергенов өлеңдеріндегі ұлттық мінез, жанрлық ерекшеліктер зерттеледі. 

Б.Кәрібозұлы зерттеулерінде осылардың ұлттық сипаты  нақты шығармаларды  талдау  
арқылы көрсетіліп, дәлелденеді, теориялық  қисындар айтылады.                                                                                                                                 

Бірақ енді  заман басқа.  Күн санап буынымыз қатайып, қуатымыз артып келеді. Сан 
ғасырлар бойы езіліп, шырмалып қалған санамыз тазаруда.

Ұлттық рухымыздың көркем  де келісті, дара келбетінің өзге  ұлттардан  кем еместігін 
әдебитарихи деректер арқылы  танытатын кез келді.  Б.Кәрібозұлы  зерттеулері – осы бағыттағы  
еңбектердің  салмақтыларының бірі.

Зинол-Ғабден БИСЕНҒАЛИ,
Әл-Фараби  атындағы  Қазақ Ұлттық университетінің профессоры,

филология  ғылымдарының  докторы.

«ӨЛЕҢ СӨЗДЕН 
ҰЛТТЫҚ РУХ 
ҰҚТЫРЫП...»

Филология ғылымдарының докторы, профессор Бағдат 
Кәрібозұлының тұрақты да тынымсыз зерттепзерделеп келе 
жатқан өзіндік ғылыми өрісі – поэзия, оның ішінде өлең өнерінің 
ұлттық сипаты. 

Ілгеріде жарық көріп, осы тақырыптағы құнды еңбектердің 
қатарына қосылған «Сырлы сөз сипаты» атты іргелі моно
графиясына (Алматы: «Қазақ университеті» баспасы,  1997) тың 
да тосын тұжырымдар, батыл да байыпты байламдар, түйсіну, 
түсіну  және талдау тереңдігі тән екендігі мамандар тарапынан 
бұрын да айтылып келеді.

Академик Зейнолла Қабдоловтың алымды шәкірттерінің 
бірі Бағдат Кәрібозұлы – ұстаз ұлағатын ғибратпен ұстанған 
ғалым. Теориялық дайындығы тыңғылықты зерттеуші қиыннан 
қиыстырылған сөз сарасының ішкі иірімдерін, сыртқы ай
шықтарын жіті сезініп, жетік саралайды. 

Жай оқырманға айдан анық, тұскиіздей таныс секілді 
көрінетін поэзияның ұлттық сипаттары, шынтуайтында, қыртысы 
мен қатпары шексіз, өте күрделі мәселеге жатады. 

«Мұның құпиясы неде?» деген сауалдың жауабын осындай 
парадокстың сырын пайымдаған Бағдат Кәрібозұлының зерделі 
зерттеуінен таба аламыз. 

Оның жазуынша, ең алдымен «ұлттық әдебиеттің әрқай
сысының өзіндік бітімболмысы, табиғаты мен тегі, тарихи 
тағдыры» болады. Және де  «әдебиеттің тарихи дамуы стихиялы 
түрде ұлттық арнада, ұлттық дәстүрдің негізінде ғана жүріп 
жатады». 

Осы тұжырымын Бағдат Кәрібозұлы қазақ поэзиясының 
байырғы да, бүгінгі де классикалық үлгілері арқылы негіздейді. 
Өйткені нағыз ұлттық феномен ретінде мойындалған талантты 
ақындардың төл топырағынан құнарланып, жұпар исі аңқыған 
мәуелі шығармалары ғана күллі өркениеттік құндылықтардың 
бақшасына жемісін төге алады. Сондықтан автордың өз 
монографиясында ең бірінші мәтіндік мысал ретінде Абайдың 
«Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңін келтіруі жайданжай 
емес деп ойлаймыз. Өйткені Мұхтар Әуезов «басқа шауып, төске 
өрлеген» жаңа заман ақынын тұңғыш рет осы өлеңінен «көлемді 
түрде» көре бастайтындығын айта отырып: «Қансонарда» өлеңінде 
орыс халқының өмірінен, не орыстың классик поэзиясынан тұп
тура ауысып келіп, араласып тұрған ешбір белгі, дерек жоқ. 
Бұндағы көретініміз – қазақ халқы мекен еткен... табиғат, бүркіт 
салуға салт атқа мініп шыққан анық қазақтың аңшылар тобы... 
Осы адам тобының мінездері, аңшылықтағы тәсілтәжірибелері, 
әр алуан динамикалық кесек әрекеттері, толып жатқан ұсақ 
машықмезірі тұтас қазақтың өзіне тән тіршілігі болып шығады», 
– деп жазған болатын. Міне, Бағдат Кәрібозұлы академикжазушы 
егжейтегжейлі талда ған бұл өлеңді «оқшау тұрған», «таза ұлттық 
сипатты» туынды дей отырып, өз тарапынан: «Дәл осы өлеңдегі, 
айталық, сұлу табиғат суреті, оның үлкен реалистік шеберлікпен 
бейнеленуі шынайы ұлттық туындылардың өз бойларынан 
жалпыадамзаттық белгілерді танытпай қоймайтынына дәлел», – 
деген ой түйеді. 

Арғыбергі қазақ поэзиясындағы рәуішті жыр
лардан түйдектүйдек дәйектер ұсынған моногра
фия авторы «Поэзияның ұлттық бояуларын жалпы
адамзаттық белгібедерлерден бөлшектеп қарауға 
болмайды» деген қисынды тұтынып, «Өз ұлтының 
қажетіне толығынан  жарайтын, уақыт сынынан, 
өмір мен өнер талаптарынан, талғамдарынан 
мүдірмей өткен кез келген көркемөнер, 
әдебиет туындыларының ұлттық сипаттан 
жалпыадамзатқа тән сипаттарға көшуі, ұласуы 
дегендер, біздіңше, ендігі жерде көркемөнердің 
өз стихиясы, табиғи құбылыс, даму заңдылығы 
болып табылады,  деп түйіндейді. Екі 
құбылысты бірбіріне қарамақарсы қоюдың 
жаңсақтыққа, жайдақтыққа ұрындыратынын 
уәждеп береді.

Ұлттық әдебиеттердің өзара қарымқатынасы туралы да 
зерттеуші жеке пайымын білдіре кетеді. Онысы «Әрбір ұлттық 
әдебиеттің тек өз шекарасымен тұйықталмай, өз стихиясымен 
дамуы барысында ешбір ықпалсызақ басқа ұлттық әдебиеттердің 
көркем тәжірибесіне қол созатыны, онымен шығармашылық 
тұрғыдан араласатыны» хақындағы мәселелерге саяды. 

Қазақ поэзиясының әлемдік әдеби үрдіспен байланыс 
желілерін жүйелеп алған соң, Бағдат Кәрібозұлы енді оның ұлттық 
сипаттарын тап басып танытатын белгібедерлерді қарастырады. 
Әлбетте, зерттеушінің ең алдымен көңіл бөлетін категориясы 
– ұлттық мінез. Ол бұл тақырыпты қаузаған философия, 
психология, этнология, педагогика, т.б. ғылым салаларындағы 
алуан арналы пікірлерге шолу жасай отырып: «Ұлттық мінезді 
әдебиет туындысынан іздеу – қиынның қиыны, өйткені көркем 
шығарма ұлттық мінез туралы жазылған философиялық  трактат 
не психологиялык зерттеу еңбек емес» (161162беттер), – деп 
аталған құбылыстың өзіндік ерекшелігін тура айтады.

Автор әдеби шығармаларда ұлттық мінезді бір типтендіре 
тегістеп, арадағы айырмашылықтарды жоя бейнелеп жіберген 
туындылардың қаптап кеткен кезеңін көрсетеді. «Кеңес үкіметінің 
алғашқы бесжылдықтары тұсында дүниеге келген романдарда 
орыс, тәжік, қазақ, т.б. ұлттар өкілдері бірбіріне өте ұқсас, 
тіршілігі, ісәрекеті, мінезқұлқы, ақылойы, санасезімі, т.б. 
туыстығы сондай, инкубатордан шыққан балапандардай сияқты 
суреттелінеді, – дейді ол. –  Ал өмірде дәл осылай болуы мүмкін 
бе? Әрине, жоқ» (11бет).

Сондықтан зерттеуші ұлттық мінездің дара бітімболмысына, 
оның қабырғалануына және құбы луына әсер ететін әдепкі 
факторларды сараптай отырып, этностың жүріп өткен тарихи 
жолда рының, дүниетанымдық және тұрмыстіршілік ұстын
дарының, табиғи әрі жағырапиялық орта жағдай ларының, 
кәсіп пен шаруашылық түрлерінің ықпалы төңірегінде әңгіме 
қозғайды. Оның ішкі өзегіндегі, түп тереңіндегі тұрақты белгілер 
мен бедерлерді айқындап, қоғамдық даму барысында біртіндеп 
орын алатын өзгеріс өрістерін барлайды. Өзі дұрыс айтқандай, 
«поэзияның ең бір нәзік сәті, толғақты тұсы» саналатын ұлттық 
мінез сипаттары ұлы суреткерлердің шығармашылықтарында 
тайға таңба басқандай өрнектелетінін бажайлаған автор қазақ 
жаратылысының теңдессіз тамыршысы – хакім Абайдың 
өлең деріне бірінші кезекте жүгінеді. Мағжан Жұмабайұлы 
поэзиясының түбегейлі жаңашылдығын осы күрделі мәселенің 
контексінде баяндайды. Ақын тұлғасының шешуші фактор 
екендігін алға тартқан ол ХХ ғасырдың 60жылдарындағы «ұлттық 
сана дүмпуінің» нәтижесінде поэзия көгіне жұлдыздай жарқырап 
шыққан жаңа буын өкілдері – Қ.Мырзалиев, Ж.Нәжімеденов, 
М.Мақатаев, Т.Айбергенов, Т.Мол да ғалиев, С.Жиенбаев, т.б. 
ақындар шығармала рындағы ұлттық мінез көріністерінің әрлі де 
нәрлі бояулары жайында кеңінен тарқата жазады. 

Монографияның назар аудартатын бір тұсы – қазақ 
әде биетінің 19401960 жылдардағы дәуіріне деген автор 

көзқарасының бұрынғы қағидалардан бөлектігі. Ұлы Отан соғысы 
жылдарын және қанды майдан зардаптарынан ес жию кезеңін, 
сондайақ солақай саяси сүргіннің жалғасқан және бәсеңдетілген 
мерзімін қамтитын бұл уақытты Бағдат Кәрібозұлы ұлт әдебиеті 
дамуы тұрғысынан басқаша бағалауға шақырады. Ол поэзияның 
«совет халқының алып рухани дүниесі», «социалистік еңбек», 
«бақытты өмір» сияқты тақырыптарды жырлағаны туралы жалпы 
шолулар мен сипаттамалардан бас тартып, бір сөзбен айтқанда, 
сол қарамақайшылықты, қымқуыт замандағы әдебиетті ұлттық 
мұратмүдде аясында қайта зерделеуді ұсынады. Осы ретте ол 
Ә.Тәжібаев, Қ.Бекхожин, Ғ.Орманов, Ә.Сәрсенбаев, Т.Жароков, 
Х.Ерғалиев, С.Мәуленов, Қ.Шаңғытбаев, Ж.Саин секілді белгілі 
ақындарымыздың өлеңдерінің көркемдік жүйесінен тірек іздейді. 
Жыраулық поэзияның асыл жұрнағы – Жамбыл Жабаевтың 
толғауларына тың пайыммен үңіледі. Фольклорлық дүниелердің 
(қаһармандық эпос, тарихи жырлар) кәсіби әдебиет керегіне 
жаңғырта жаратылуын көрсетеді. Яғни ұлттық әдебиеттің ішкі 
дамуы – неше бір кедергілерге қарамастан – өз заңдылықтарына 
сәйкес жүзеге аса бергенін, сөйтіп сол дәуір шығармаларының 
болашақ биіктерге баспалдақ болғанын ұғындырады.

Монография иесі: «Әсіресе өлең өнеріміздің ұлттық 
сипаты бейнелілік жүйесі арқылы тайға таңба басқандай анық 
танылады. Өйткені бейнелілік жүйесі, әдебиеттанудың басқа 
категорияларына қарағанда, тілге, ұлттық таңбаға өте жақын» 
(132бет),  дей отырып, қазақ поэзиясындағы «бүтін бір образды, 
сурет пен құбылысты көзге елестететіндей» теңеу, «ұлттың ойлау 
жүйесіндегі белгілі бір сатыны көрсететін» ауыстыру (метафора), 
«әр сөзге әр беретін, сәуле түсіретін, жан бітіретін» айқындау 
(эпитет) секілді көркемдік құралдарды нақты мысалдардың 
негізінде таразылайды. Осы орайда халық ауыз әдебиеті мен 
кәсіби жазба әдебиеттің арасындағы қарымқатынас мәселелеріне 
байланысты соны пайымдарымен бөліседі. Ұлттық өлең 
поэтикасына көшпелі өмір салтынан көшкен бейнелердің түп
төркінін бағдарлап, олардың жасалу және қолданыс тәсілдеріне 
тоқталады. 

Зерттеуші жанрлар жүйесін өз тақырыбына сай қарастырғанда, 
ұлт топырағында ежелден қоныс тепкен төл поэтикалық 
пішіндерге ден қойып, түрлену сипаттарын танытады. Арнау, 
жоқтау, әнөлең және толғау жанрларының ұлттық арнадағы 
эволюциясын толық тәптіштейді. Олардың жалпы көркемөнердегі 
нақыштарынан ұлттық дәстүрдің өміршеңдігін, өскелеңдігін 
тауып, өлең өлкесімен сабақтастығын саралайды. Ол  Ақан сері, 
Біржан сал, Жаяу Мұса өнерпаздығынан тамыр тартып, Иманжүсіп 
Құтпанұлы, Мәди Бапиұлы, Сәкен Сейфуллин, Қасым Аманжолов, 
т.б. дүлдүлдердің шығармашылығына ұласқан  өнегенің күні 
бүгінге дейін тіні үзілмей келе жатқандығын заңды құбылыс 
деп есептейді. Әр кездері Жамал Омарова, Рахия Қойшыбаева, 
Рабиға Есімжанова, Мәдина Ералиева, т.б. сахна шеберлері қырық 
құбылта орындаған «Ағажан, Ләтипа» секілді халық әнін мысал 
ретінде алып, оның тамаша архитектоникасына сөз бен әуен 
үйлесімі тұрғысынан зер салады, ұлттық ерекшеліктерін ашады. 

Жалпы, автор зерттеуінің ұзына бойында қазақ поэзиясының 
өзіне тән табиғатын ұлттық көркем өнердің басқа түрлерімен 
тығыз байланыста, бөлежармас тұтастықта қарастырып отыра
тындығын атап өткеніміз абзал.  

Қорыта келгенде, Қазақстанның еңбек сіңір ген қайраткері, 
белгілі әдебиеттанушы Бағдат Кәрібоз ұлының «Сырлы сөз 
сипаты» монографиясы арқылы, М.Әуезов айтқандай, «біздің 
поэзия өзінің тарихтық тегінен үзіліп, төркінсіз әдебиет болып 
кетпегеніне» көзімізді жеткіздік.

Оның ең басты ғылыми ғибраты мен қадірқасиеті осында деп 
білеміз. 

Амантай ШӘРІП,
Халықаралық түркі академиясының ғалым хатшысы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор.

ҒЫЛЫМИ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫ

Кәрібозұлы Бағдат 1956 жылы 18 мамырда Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданында  дүниеге келген, 1963-66 
жылдарда №100 Кеңтүп, 1967-73 жылдар аралығында 
№92 Құмжиек орта мектептерінде оқыған. 1975-1979 
жылдарда Қызылорда педагогикалық институтында 
оқып, оны қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 
үздік бітірген. Студент Б.Кәрібозұлы 1978-79 жылдары 
Лениндік стипендиант атанды.

1979-1985 жылдарда Қызылорда пединститутында 
оқы ту шы қызметін атқарғаннан кейін Әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің 
қазақ әдебиеті кафедрасында 1985-1988 жылдар ара-
лығында аспирантурада, 1994-1997 жылдары докто-
рантурада оқып, академик Зейнолла Қабдоловтың ғылыми 
жетекшілігімен, кеңесшілігімен 1988 жылы кандидаттық, 
1997 жылы докторлық диссертацияларын қорғаған. 

Кәрібозұлы Бағдат 1989-1994, 1998-2000 
жылдары Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінде фило логия факультетінің 
деканы, 2000-2002 жылдары фило логия, тарих және өнер 
институтының директоры, 2002-2008 жылдарда Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемле кеттік университетінде 
тәрбие жұмыстары, ғылыми жұ мыс тар жөніндегі 
проректор қызметтерін атқарған. Қазір «Қорқыттану 
және өлке тарихы» ғылыми-зерттеу инсти тутының 
директоры. 

Ол әдебиеттану ғылымы, қазақ поэзиясының жанрлық, 
ұлттық сипаты, өлке тарихы, ел өміріндегі тұлғалар 
туралы жан жақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп келеді.

Ол – филология ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының, Жур-
налистер одағының мүшесі. 

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», филология 
ғылымдарының докторы, профессор Кәрібозұлы Бағдат 
2016 жылдың 18 мамырында 60 жасқа толып отыр.

ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі ұлттық 
әдебиеттану ғылымы өлең сөздің теориялық 
мәселелеріне байланысты соны зерттеулерде 
тың тақырыптардағы бастамаларға барлау 
жасады. Оның ішінде қазақ лирикасы туралы 
М.Дүйсеновтің «Қазақ лирикасындағы тақы
рып пен көркемдік шешім» (1971), М.Базар
баевтың  «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» 
(1973),  Қ.МәшһүрЖүсіповтің  «Өлең сөздің 
патшасы» (1990), Б.Кәрібаеваның «Қазіргі 
казақ лирикасының поэтикасы» (1988),  
С.Мақ пырұлының «Әдебиеттің тектері мен 
түрлері», (1993) және тағы басқа да зерттеулер 
оның  жанрлық ерекшелігіне орай жаңашыл 
пайымдаулар жасауға ұмтылды. 

Ұлттық әдебиеттануда бұл бағыттағы 
ғылыми ізденістерде өзіндік дара көзқараспен, 
жаңашыл талғаммен танылған филология 
ғылымдарының докторы, профессор, әде
биеттанушығалым Бағдат Кәрібозұлы бол
ды. Бүкіл ғұмырын қазақ лирикасының 
жанрлық ерекшелігін саралауға арнаған 
ғалымның  ұлттық ғылымизерттеушілік ой
пікірге қосқан үлесі айтарлықтай мәнге ие. 
Осы салада алғашқы еңбегі болып табылатын 
«Қазақ совет лирикалық поэзиясының жанрлық 
спецификасы» (1989) атты кітабында қазақ 
өлеңінің жанрлық мәселелері теориялық тұр
ғыдан ғылыми зерттелді. Қазақ өлеңінің 
ұлттық  сипатын кең көлемде арнайы және 
алғаш зерттеген «Сырлы сөз сипаты» 
(1997) монографиясында  өлең сөздің осы 
ерекшелігі кешенді және салыстырмалытари
хи типологиялық әдістер бойынша жаңаша 
сараланды.  Монографияда қазақ өлеңіндегі  
ұлттық сипат пен мінез, сондайақ оның өлең 
өнеріміздегі образ және образдылық, жанрлар 
жүйелеріндегі болмысбітіміне байланысты 
табиғаты жанжақты қарастырылады. «Әлем
нің екінші ұстазы» әлФараби «ғылым тек 
күдіктен ғана туады» деген екен.  Негізгі 
ғылымизерттеу нысаны болып табылатын осы 
бір  тақырыптың күрмеуі күрделі болып келетін 
күдікті мәселелері  «Қайран сөз» (1997)  атты 
еңбегінде қазақ өлеңі туралы жазылған зерттеу 
мақалаларында көрініс тапты. 

Ғалым өз зерттеулерінде қазіргі қазақ 
өлеңінің жанрлық проблемасын ғылыми 
қарастыруда мәселенің екі жағын бірдей ескеру 
қажет деп санайды.  Себебі «біріншіден, қазақ 
өлеңінде де лирикалық поэзияның классикалық 
жанрларының дәстүрі бар, екіншіден қазіргі 
әдебиет өмірінде олар мазмұндық, пішіндік 
жағынан талай өзгерістерге ұшыраған» болса, 
ондағы ұлттық сипат пен мінезді қандай 
ғылыми қағида бойынша пайымдау қажет?!

Міне, осы тұрғысынан алғанда Б.Кәрібоз
ұлы жаңашыл бағыттағы идея, тың көзқа
растағы таным теориясын ұсынады. Бұл 
турасында: «Қазіргі қазақ өлеңіндегі жанрлық 
проблеманы шешудің принципі ұлттық дәс
түрге құрылуы керек. Бұлай ету белгілі 

дәрежеде өлең өміріндегі жанрларды, жанрлық 
түрлерді классификациялау мәселесін шешуге 
де септеседі. Қазіргі қазақ өлеңінен арнау, 
толғау, жоқтау, әнөлеңдер сияқты ұлттық 
жанрлардың дәстүрін қалай жоққа шығара 
алмасақ,  осылардың жайкүйін, әдебиеттің 
дәстүр мен жаңашылдық мәселесіне қарым
қатынасын, бүгінгі әдеби процеске аралас
құраласын белгілі бір жүйе етіп зерттеу арқылы 
ұлттық дәстүр мен сипатты толықтай ашуға 
болады. Ұлттық дәстүрлі жанрлар жүйесін 
зерттеу – ұлттық шекарамен тұйықталу емес, 
қайта керісінше әдебиет өміріндегі барлық 
өзгерістердің, ұлттық және жалпы адамзаттық 
сипаттардың табиғаты мен тегіне, өзара қарым
қатынастары мен әсерықпалдарына тереңірек 
үңілу болып табылады» деп жазады. 

Бұл тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдар
дағы ұлттық әдебитеориялық ойпікірдегі 
соны көзқарас болды. Шындығына келгенде, 
кеңестік дәуірдегі ұлттық әдебиеттанудағы 
өлеңтанудың теориялық мәселелеріне келгенде 
орыс әдебиеттануындағы қағидалар негіз болып 
келгені жалған емес. Ең әрі кеткенде кеңестік 
интернационализмнің ұраншыл насихатының 
аясынан аса алмағанымыз да ақиқат. 
Профессор Б.Кәрібозұлы жанрлар жүйесінің 
ұлттық дәстүрге құрылуы – әдебиеттің негізгі 
даму көзі ұлттық дәстүрі екендігін дәлелдейді 
және ұлттық дәстүрге негізделіп құрылған 
жанрлар жүйесі көркем әдебиеттің ішінде 
жүріп жататындықтан, оған басқа ұлттық 
әдебиеттердің әсері болатындығын жоққа 
шығармайды. Ең бастысы, әрбір ұлттық 
әдебиет өміріндегі жанрлар жүйесі әдебиеттің 
ұлттық дәстүрі негізінде құрылатындықтан, 
оларды зерттеу арқылы әдебиеттің ұлттық 
сипаты мен мінезі өзгеше бір қырынан 
ашылатынын ғылыми негіздеп берді. Зерттеу 
еңбектерінің түйіні ретінде айтылған: «әрбір 
ұлттық әдебиеттің бүгінгі өмірінде жанрлар 
не жанрлық түрлердің өмір сүріп отырғаны 
қандай ақиқат болса, әдебиеттанудың жанрлық 
проблемасын зерттеуде оларды ұқсастық
айырмашылықтарына қарап топтастыру мен 
таптастыруға, яғни классификациялауға бәрібір 
баратындығымыз да сондай шындық. Қазіргі 
әдебиет өміріндегі жанрлар мен жанрлық 
түрлерді топтастыру мен таптастырудың 
принципі ұлттық дәстүрге құрылса, әдебиет 
үшін мәңгілік деуге болатын жанрлық 
проблеманың біраз жайттары оңтайлы шешімін 
табары күмәнсіз» деген  пікірі тың ізденістерге 
жол ашты. Ол қазақ лирикасын ұлттық 
мүдде тұрғысынан зерделеуде қазіргі қазақ 
әдебиеттануында тараулана және тармақтала 
даму үстінде. 

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы 
халқымыздың тоталитарлық саясат ықпалында 
тыйым салған көптеген рухани, әдеби  
мұраларымыздың жариялануы мен жарық 
көруіне және ғылыми тұрғыда зерттелуіне жол 

ашты. Осы бір ұлт болашағы үшін аса маңызды 
да игі жұмыстардың Сыр бойында жүзеге 
асуына құлшына кірісіп, толайым табыстарға 
жетуінде ерекше еңбек еткен азаматтардың бірі 
– Б.Кәрібозұлы.

«Сыр бойы ақынжыраулары шығармала
рының әдеби, мәдени, тілдік, тарихи және 
та нымдық сипаты» тақырыбында ұсынған 
ғылымизерттеу жұмысынан басталған ал
ғаш қы қадам  «Өркениетке өріс» (2001), 
«Беталыс» (2005), «Сыр еліндегі діниағарту
шылық ойсана» (2012) секілді ғылыми 
танымдық зерттеулерге ұласты. Оларда  Сыр 
сүлейлерінің,  Базар жыраудың,  Қалжан ахун 
Бөлекбайұлының  әдеби мұрасы еліміздің 
руханият қазынасына қосылып, жаңаша 
бағаланды.

Бұлар ұлтымыздың ұрпақтанұрпаққа 
жеткен ауызша тарихнамасы мен аңызәңгіме, 
әпсанахикаяттары  арқылы ел жадында 
сақталып келген  тұлғалар еді. Кез келген  
халықта ұлт мүддесі жолында еңбек сіңірген 
ұлтжанды азаматтарының ерен ерлігінің 
бағасын тек қана тарих беретіні белгілі. 
Бұл дегеніміз – сол ұлт пен ұлыстың тарих 
сахнасынан мәңгілік жоғалып кетпеуі үшін 
жасалатын ісәрекеттерінен туындап жататыны 
да жалған емес. Халық қандай   аласапыран 
болса да,  ел мен жер тарихындағы атақты 
адамдардың есімдері мен игілікті істерін 
жадынан шығарған емес. Ол әріберіден соң, 
орыс отаршылдарының зорлықзомбылығына 
да, кеңестік дәуірдегі ұлттық мүддеге қарсы 
бағытталған ұлы державалық шовинизм мен 
еуропацентристік көзқарастарға да бой берген 
жоқ. 

Осындай күрмеуі мол күрделі әдеби 
мұраларды жаңғыртуға қалам тартқан Б.Кәрі
бозұлы зерттеулерінің алға қойған негізгі 
мақсаты  мен басты ерекшелігі тарихи 
дерекке негізделген танымдық, тағылымдық 
табиғатында жатыр десек, қателесе қоймаймыз. 
Ел құрметіне ие бола алған өнерпаз 
тұлғалардың ғұмырнамасы, әдеби мұрасына 
байланысты әр түрлі көзқарастардағы ой
пікірлерді саралай, салмақтай отырып, енді 
ешбір дау тудырмайтын қорытынды жасайды. 
Өйткені, бұл түйін – ел аузында сақталып 
қалған аңызәңгімелер, естеліктер және 
мұрағаттардан табылған құжаттық деректерді 
салыстыра отырып тарихи таразылаған көп 
жылғы ыждағатты еңбектің жемісі.

Аталған тарихитанымдық еңбектердегі 
ұлылықты ұлықтау мақсаты  Сыр сүлейлерінің 
өмірлік ұстанымының беріктігі мен терең
дігіне, өнерпаздық тұлғасының жанжақты
лығына негізделген. Ұлылық деген оңай ала 
салатын, не берілетін атақдаңқ емес. Ол 
– сол ұлт өкілінің ел үшін жасаған өнерін, 
еңбегін кейінгі ұрпақтың мойындауы және 
бағалауы. Ал, дарынның ұлы екенін басқамен 
салыстырмасақ, қалай айырмақпыз!? Сонымен 

қатар, бұл ғылымитанымдық  тұрғыда   тарихи 
дәлелдермен  дәйектеуді талап ететін тақырып 
болғандықтан,  автор әр оқиғаға байланысты 
өз көзқарасы мен бағасын тарих шындығына 
шебер  қабыстырғандығын  жоғары бағалауы
мыз керек.

Ал тарихи тұлғаны таныту жолындағы 
қандай да болсын танымдық, тағылымдық 
еңбек бұлжытпас дәлелдерді нақты қажет етеді. 
Отаршылдық басталған кездегі «абориген, 
туземец, надансың» деген ұлы державалық 
шовинизм мен еуропацентристік көзқарас, 
кеңес дәуір тұсында «Қазан төңкерісіне дейін ел
жұрт болмағансың» дейтін қате пікірге ұласты. 
Ол ел тарихына байланысты жаңсақ ғана емес, 
жалған тұжырымдардың ғылыми негізделуіне 
бағытбағдар беріп те отырды. Оның көбісін 
өзімізден шыққан ұлттық нигилистердің 
қолымен жасады. Сондықтан да болар, кешегі 
кеңес дәуірінде маркстіклениндік әдіснама 
ықпалында өз тарихымызды мансұқтауға 
келгенде бірталай қателіктерге бой алдырдық. 
Олардың көбі тарихи тұлға мәселесіне орай 
орын алды. Тарихи тұлғаны зерттеушілік 
сипатта таныту деген – сол еңбектің жанрлық 
табиғаты мен авторлық қағидаға байланысты 
екені талассыз шындық. Тарихи тұлғалардың 
отаршылдықтан бергі ғұмыр жолын ұлт мүддесі 
мақсатында таразылаған уақытта, халқы үшін 
құрбан болған ерлер мен аяулы даналарымызды 
таптық тұрғыда бағалаған кездеріміз болғанын 
да естен шығармаған дұрыс. Әйтпесе ғалым 
Сантьягоның сөзімен айтқанда: «Тарихтан үлгі 
алмаған ұрпақ сол тарихты қайталауға мәжбүр 
болады».

Тәуелсіздік алғаннан бері елтану мақса
тын да жазылып жатқан зерттеулердегі басты 
ұстанымдар Б.Кәрібозұлының басшылығымен 
«Менің ОтанымҚазақстан» сериясы бойынша 
«Сырдария» («Фолиант», 2011), «Қазалы» 
(«Фолиант», 2013), «Қызылорда» («Фолиант», 
2015), «Жаңақорған» («Фолиант», 2015) 
және  «Отан үшін от кешкендер» («Фолиант», 
2015)  атты кітаптарда да молынан танылады. 
Ұлт мүддесіне тамыр тартатын кез келген 
ұстанымды Б.Кәрібозұлы қаламынан шық
қан 16 кітаптың кез келген тарауынан кездес
тіреміз. Бұған өзі басшы болып бірнеше 
ғалымдардың 2000 жылдардан бастап жүр
гізген ынталы ізденістерінің нәтижесінде «Сыр 
өңірі батырлары» және  «Сыр – Алаштың 
анасы» атты іргелі еңбектер, «Сыр өңірінің 
тарихы» атты дайындалған оқу құралдарының 
жарық көруді күтіп жатқаны тағы бар. Бұлар – 
Б.Кәрібозұлы ұлттық әдеби мұраның жанашыр 
жоқшысы, руханият қайраткері ретіндегі 
тұлғасының жетістігі. 

Жандос СМАҒҰЛОВ,
Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

профессоры, филология ғылымдарының 
докторы.
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«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

 Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
орындаушысы

 ВАК Әкім Көрcетiлетін 
қызметті беруші 

Басқарма Басқарма

3 Рәсімнің
 (іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

өтініш көшірмесін 
береді 

құжаттарды 
қарайды

құжаттарды   
қарайды

ұсынылған 
құжаттарды 

қарайды және 
аудан бойынша 
тізбе мен аудан 

бойынша 
тізілімді 

қалыптастырады

аудан 
бойынша 
тізбе мен 

аудан 
бойынша 
тізілімді  
бекітеді 

бекітілген аудан 
бойынша тізбе мен 

аудан бойынша 
тізілімді басқармаға 

ұсынады

құжаттарды
 тіркейді

жиынтық 
ведомості 

бекіткеннен 
кейін төлемдер 
бойынша төлем 

шоттарының 
тізілімін және 
төлем шотын 

қазынашылықтың 
аумақтық 

бөлімшесіне 
ұсынады

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

құжаттарды 
ВАК-тың 
қарауына 
ұсынады

әкімге  бекітуге 
жолдайды

тізілімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушіге 

жолдайды

жиынтық актілерді 
жасайды және бекітеді, 
субсидия көлемдерін 

анықтайды,  
жиынтық ведомості 

қалыптастырады және 
бекітеді, деректер 

сәйкессіздігі анықталған 
жағдайда жиынтық 

ведомостке қосудан бас 
тартады

5 Орындалу мерзімі 20 минуттан 
аспайды

20  минуттан 
аспайды

құжаттар 
түскен күні

3 жұмыс күні
 ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні 
ішінде

құжаттар түскен күннен 
10 жұмыс күні ішінде

10 жұмыс күні
ішінде

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 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

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

 ВАК 

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды көрсетілетін қызметті
берушіге

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді 

құжаттарды қарайды құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттарды 
қарайды және аудан 
бойынша тізбе мен 

аудан бойынша тізілімді 
қалыптастырады

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім                           
(іс-қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға құжаттардың 
қабылданғаны туралы 

немесе құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына

ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

құжаттарды ВАК-тың 
қарауына ұсынады

әкімге  бекітуге 
жолдайды

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде, құжаттарды 
қабылдау күні мемлекеттік қызметті 

көрсету мерзіміне кірмейді

20 минуттан 
аспайды

20 минуттан 
аспайды

құжаттар 
түскен күні

3 жұмыс күні
 ішінде

кестенің жалғасы

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) нөмірі

7 8 9 10 11 12

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Әкім Көрcетiлетін 
қызметті

 беруші 

Басқарма Басқарма Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Мемлекеттік 
корпорация
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

аудан бойынша 
тізбе мен 

аудан бойынша 
тізілімді  
бекітеді 

бекітілген 
аудан бойынша 
тізбе мен аудан 

бойынша 
тізілімді 

басқармаға 
ұсынады

құжаттарды
 тіркейді

жиынтық ведомості 
бекіткеннен кейін 

төлемдер бойынша 
төлем шоттарының 
тізілімін және төлем 

шотын қазынашылықтың 
аумақтық бөлімшесіне 

ұсынады

субсидия алуға 
өтінімді қарастыру 
нәтижелері  туралы 

хабарламаны тіркейді 
және Мемлекеттік 

корпорацияға жолдайды

субсидиялау туралы 
хабарламаны 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді4 Келесі рәсімді                       
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім                           

(іс-қимыл) нәтижесі

аудан бойынша 
тізбе мен аудан 

бойынша тізілімді 
көрсетілетін 

қызметті берушіге 
жолдайды

жиынтық актілерді жасайды және бекітеді, 
субсидия көлемдерін анықтайды, жиынтық 

ведомостерді қалыптастырады және 
бекітеді, деректер сәйкессіздігі анықталған 

жағдайда жиынтық ведомостке қосудан 
бас тартады

5 Орындалу мерзімі 2 жұмыс күні 
ішінде

3 жұмыс күні
 ішінде

құжаттар келіп түскен күннен 10 жұмыс 
күні ішінде

10 жұмыс күні
ішінде

ақпарат алған 
күні

15 минуттан 
аспайды

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес- процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 28НАУРЫЗДАҒЫ № 407 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 29.04.2016 ЖЫЛЫ № 5499 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 «Тұқым шаруашылығын 
дамытуды субсидиялау» 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 «28» наурыз  № 407 қаулысына қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы « 27 » қырқүйектегі № 173  қаулысымен бекітілген

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің, аудандардың және 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының 
кеңсесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  (бұдан әрі - Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – көрсетілетін 

қызметті алушылардың банктік шоттарына тиесілі субсидияларды одан 
әрі аудару үшін аумақтық қазынашылық бөлімшеге төлем шоттарының 
тізілімін ұсынунемесе «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің   2015 жылғы 6 
мамырдағы № 4-2/419 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11455 нөмірімен тіркелген) бекітілген 
«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында 
көзделген жағдайлар мен негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. 

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға стандарттың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес 
нысандар бойынша қағаз тасығышта көрсетілетін қызметті беруші-
нің уәкілетті адамының қолы қойылған, субсидия тағайындау/ 
тағайындамау туралы шешіммен хабарлама жолданады.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны 
– қағаз түрінде.

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

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) 
бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының (не сенімхат 
бойынша оның өкілінің) (бұдан әрі – оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы.

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 берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды 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 құжаттарды 
қарайды және аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің (бұдан әрі - 
әкім) шешімімен құрылатын ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрі 
- ВАК) қарауына ұсынады (құжаттар түскен күні);

5) ВАК ұсынылған құжаттарды қарайды, субсидия алушылары 
тізбесі (бұдан әрі - аудан бойынша тізбе) мен ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілердің өтінімдері олар арқылы берілген тұқым өсіру 
шаруашылықтарының тізілімін (бұдан әрі – аудан бойынша тізілім) 
қалыптастырады және әкімге  бекітуге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

6) әкім аудан бойынша тізбе мен аудан бойынша тізілімді  
бекітеді және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс 
күні ішінде);

7) көрcетiлетін қызметті беруші  бекітілген  аудан бойынша 
тізбе мен аудан бойынша тізілімді  басқармаға ұсынады (үш жұмыс 
күні ішінде);

8) басқарма құжаттарды тіркейді, облыс бойынша бірінші 
көбейтілген, бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын сатып алу 
(тұқым өсіру шаруашылығының пайдалану) көлемдері жөніндегі 
жиынтық актілерді немесе облыс бойынша жеміс-жидек дақылдарының 
элиталық көшеттерін сату көлемдері жөніндегі жиынтық актілерді 
(бұдан әрі – жиынтық актілер) жасайды және бекітеді, төлеуге жататын 
субсидиялардың көлемдерін анықтайды, шығындарды ішінара өтеуге 
субсидиялар төлеуге арналған жиынтық ведомості (бұдан әрі – 
жиынтық ведомость) қалыптастырады және бекітеді, басқарма ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер (бұдан әрі - АШТӨ) берген тиесілі 
субсидияларды төлеу туралы өтінімдерде көрсетілген деректердің 
тұқым өсіру шаруашылығы ұсынған АШТӨ өтінімдері тізілімінің 
деректерімен сәйкессіздігі, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың тиісінше 
рәсімделмеуі фактілерін анықтаған жағдайда басқарма АШТӨ сол 
арқылы берілген тұқым өсіру шаруашылығын субсидияларды төлеуге 
арналған жиынтық ведомостке қосудан бас тартады (бұдан әрі – 
жиынтық ведомостке қосудан бас тартады) (құжаттар түскен күннен он 
жұмыс күні ішінде);

9) басқарма тиісті жиынтық ведомості бекіткеннен 
кейін төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес 
қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне төлем шоттарының тізілімін 
және төлем шотын ұсынады (он жұмыс күні ішінде).  

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

нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның басқа 
құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы 
осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.

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

ұйымдардың  өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

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

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

құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 2-қосымшасында 
келтірілген.

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

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анық-
тамалығы «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 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 өкілікөрсетілетін 
қызметті берушіге және Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
9-тармағына сәйкес келесі құжаттарды ұсынады:

сатып алынған бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарына субсидиялар алу үшін – жаздық дақылдар 
бойынша – тиісті жылғы 20 шілдеге дейінгі, күздік дақылдар бойынша – 
тиісті жылғы 10 қарашаға дейінгі мерзімде:

стандарттың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірінші 
көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын сатып алуға 
субсидиялар алуға арналған өтінімге мыналар қоса беріледі:

ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бірінші көбей-
тілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын сатып алғанын 
растайтын шот-фактуралардың көшірмелері;

стандарттың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірінші 
көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын сатып алу 
көлемдері жөніндегі жиынтық тізілімнің көшірмесі.

Химиялық әдіспен тазалау жүргізілген мақта тұқымын сатып 
алу кезінде субсидиялар алу үшін қосымша:

мақта тұқымын химиялық әдіспен өңдеуге арналған 
шарттардың көшірмелері;

стандарттың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мақта 
тұқымын химиялық әдіспен тазалау бойынша орындалған жұмыстар 
актісі ұсынылады;

сатып алынған бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарына тиесілі субсидияларды алу үшін (тұқым 
өсіру шаруашылығына субсидиялар алу құқығын беру жағдайына) – 
жаздық дақылдар бойынша – тиісті жылғы 20 шілдеге дейінгі, күздік 
дақылдар бойынша – тиісті жылғы 10 қарашаға дейінгі мерзімде:

стандарттың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тиесілі 
субсидияларды төлеу туралы өтiнiм;

стандарттың 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірнеше 
өтінімдер берген кездегі өтінімдер тізілімі;

егіске пайдаланылған, өзі өсірген бірінші көбейтілген және 
бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарына субсидиялар алу үшін – 
жаздық дақылдар бойынша – тиісті жылғы 20 шілдеге дейінгі, күздік 
дақылдар бойынша – тиісті жылғы 10 қарашаға дейінгі мерзімде:

стандарттың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша егіске 
пайдаланылған, өзі өндірген бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарына субсидиялар алуға арналған өтiнiм:

стандарттың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бірінші 
көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын нақты 
өндіру көлемдері жөніндегі тізілімнің көшірмесі;

стандарттың 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша себілген 
бірінші көбейтілген және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдары 
туралы актінің көшірмесі;

арзандатылған құн бойынша өткізілген жеміс-жидек дақылдары 
мен жүзімнің элиталық көшеттеріне субсидиялар алу үшін – тиісті 
жылғы 20 шілдеге дейінгі мерзімде:

стандарттың 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жеміс-
жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерін ішінара арзандату 
үшін субсидия алуға арналған өтiнiмге мыналар қоса беріледі:

жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің 
өткізілгенін растайтын шот-фактуралардың көшірмелері;

стандарттың 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жеміс-
жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерін нақты өткізу 
көлемдері жөніндегі жиынтық тізілімнің көшірмесі;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркей-
ді 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 стандарттың 13-қосымшасына сәйкес 
құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді (он бес 
минуттан аспайды); 

Мемлекеттік корпорация қызметкерi, егер Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі 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) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды 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);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттарды 
қарайды және аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің (бұдан әрі 
- әкім) шешімімен құрылатын ведомствоаралық комиссияның (бұдан 
әрі - ВАК) қарауына ұсынады (құжаттар түскен күні);

7) ВАК ұсынылған құжаттарды қарайды, субсидия алушылары 
тізбесі (бұдан әрі - аудан бойынша тізбе) мен ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілердің өтінімдері олар арқылы берілген тұқым өсіру 
шаруашылықтарының тізілімін (бұдан әрі – аудан бойынша тізілім) 
қалыптастырады және әкімге  бекітуге жолдайды (үш жұмыс күні 
ішінде);

 8) әкім аудан бойынша тізбе мен аудан бойынша тізілімді  
бекітеді және көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (екі жұмыс 
күні ішінде);

9) көрcетiлетін қызметті беруші  бекітілген  аудан бойынша 
тізбе мен аудан бойынша тізілімді  басқармаға ұсынады (үш жұмыс 
күні ішінде);

10) басқарма құжаттарды тіркейді, облыс бойынша 
бірінші көбейтілген, бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын 
сатып алу (тұқым өсіру шаруашылығының пайдалану) көлемдері 
жөніндегі жиынтық актілерді немесе облыс бойынша жеміс-жидек 
дақылдарының элиталық көшеттерін сату көлемдері жөніндегі 
жиынтық актілерді (бұдан әрі – жиынтық актілер) жасайды және 
бекітеді, төлеуге жататын субсидиялардың көлемдерін анықтайды, 
шығындарды ішінара өтеуге субсидиялар төлеуге арналған жиынтық 
ведомостерді (бұдан әрі – жиынтық ведомость) қалыптастырады және 
бекітеді, басқарма ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер (бұдан 
әрі - АШТӨ) берген тиесілі субсидияларды төлеу туралы өтінімдерде 
көрсетілген деректердің тұқым өсіру шаруашылығы ұсынған 
АШТӨ өтінімдері тізілімінің деректерімен сәйкессіздігі, сондай-ақ 
көрсетілген құжаттардың тиісінше рәсімделмеуі анықталған жағдайда, 
басқарма АШТӨ сол арқылы берілген тұқым өсіру шаруашылығын 
субсидияларды төлеуге арналған жиынтық ведомостке қосудан бас 
тартады (бұдан әрі – жиынтық ведомостке қосудан бас тартады) 
(құжаттар келіп түскен күннен он жұмыс күні ішінде);

11) басқарма тиісті жиынтық ведомості бекіткеннен 
кейін төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес 
қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне төлем шоттарының тізілімін 
және төлем шотын ұсынады және нәтижелер туралы хабарламаны 
көрсетілетін қызметті берушіге жолдайды (он жұмыс күні ішінде);

12) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы субсидия 
алуға өтінімді қарастыру нәтижелері туралы хабарламаны тіркейді 
және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (ақпарат алған күні);

13)  Мемлекеттік корпорация қызметкері субсидия алуға 
өтінімді қарастыру нәтижелері туралы хабарламаны тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес 
минуттан аспайды). 

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 28 НАУРЫЗДАҒЫ 
№ 403 ҚАУЛЫСЫ

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ
04.05.2016 ЖЫЛЫ № 5505 ТІРКЕЛГЕН

Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық 
жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк 

қамсыздандыру саласындағы мамандар лауазымдарының 
тiзбелерін айқындау туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 18-бабының 2) тармақшасына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Айқындалсын:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс 

істейтін денсаулық сақтау саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесі;
2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс 

істейтін әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесі.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі    Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкiмдiгiнiң 2016 жылғы 
«28»  наурыздағы  № 403 қаулысына 1-қосымша

Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау 
саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесі

1. Медициналық мамандығы бар мемлекеттік мекеме немесе қазыналық кәсіпорын басшысы, басшының 
орынбасары (басшының экономикалық, қаржылық және әкімшілік шаруашылық мәселелері бойынша 
орынбасарларынан басқа). 

2. Мемлекеттік мекеме немесе мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің басшысы 
(меңгерушісі): аурухананың медицина бөлімшесінің, емхананың, дәріхананың. 

3. Мамандар: әлеуметтік қызметкер, барлық мамандықтағы дәрігерлер,  фельдшер, акушер, зертханашы 
(медициналық), мейіргер, тiс дәрігері (дантист), тic технигі (тіс протездеу бөлімшесінің, кабинетінің зертханашысы), 
стоматолог-дәрігердің көмекшісі (стоматологтың ассистенті), рентген зертханашысы, фармацевт, стоматологиялық 
гигиенист,  медициналық тіркеуші, емдік денешынықтыру жөніндегі нұсқаушы, техник-дозиметрист, диеталық 
мейіргер, нұсқаушы-дезинфектор, обаға қарсы қызметтің зоологы.

Қызылорда облысы әкімдігінің  2016 жылғы 
«28» наурыздағы №403 қаулысына 2-қосымша

Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жердежұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағымамандар лауазымдарының тізбесі

1. Медициналық немесе педагогикалық немесе әлеуметтік мамандығы бар мемлекеттік мекеме немесе 
қазыналық кәсіпорын басшысы, басшының орынбасары (басшының экономикалық, қаржылық және әкімшілік 
шаруашылық мәселелері бойынша орынбасарларынан басқа).

2. Мемлекеттік мекеме немесе қазыналық кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің басшысы (меңгерушісі): 
медицина бөлімшесінің, дәріхананың, үйде қызмет көрсету бөлімшесінің.

3. Мамандар:әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, жұмыспен қамту орталығының (қызметінің) құрылымдық 
бөлімшесінің маманы, зейнетақы мен жәрдемақыны төлеу жөніндегі ұйымның маманы, арнаулы әлеуметтік қызметтерге 
қажеттілікті айқындау және бағалау жөніндегі әлеуметтік қызметкер,әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультант,қарттар 
мен мүгедектерге күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкер, психоневрологиялық аурулары бар жасы 18-ден асқан 
мүгедек балаларға күтім жасау жөніндегі әлеуметтік қызметкер, барлық мамандықтағы мұғалімдер, тәрбиеші,барлық 
мамандықтағы дәрігерлер, медициналық мейіргер, диеталық мейіргер, әдіскер, дефектолог, логопед, психолог, емдік 
дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушы, жүзу жөніндегі нұсқаушы, еңбек терапиясы жөніндегі нұсқаушы, райттерапия 
(иппотерапия) жөніндегі нұсқаушы-әдіскер, кітапханашы, музыкалық жетекші, мәдени ұйымдастырушы(бұқаралық 
жұмыс жөніндегі ұйымдастырушы). 

Облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы қала және аудандық деңгейде 
халық тұрмысына аса қажетті азық-
түлік емес тауарлар бағасына күнделікті 
мониторинг жүргізуде. 2016 жылдың 12 
мамырдағы мониторинг қортындысы 
бойынша облыстық және аудандық сауда 
орындарында азық-түлік емес тауарларға 
ең төмен бағалар бекітілген.

Қызылорда. «Бабас» базарында әк 95 теңгені құрайды. 
«Тамоня» дүкенінде кір сабын 47 теңге. Ал «Ажар Сити» 
сауда үйінде ұнтақ 110, сабынсу 410 теңгеден сатылуда. 
«Сыбаға» базарында ерлердің маусымдық аяқ киімдері 
4500, ал шалбары 3250 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Талғат» базарында маталардың барлық түрінен тігілген 
әйелдер көйлегі 4500, балаларға арналған аяқ киім 2250, 
әйелдерге арналған аяқ киім 3500 теңгеден  сатылуда. 
«Технодом» сауда үйінде теледидар 56 мың, кір жуғыш 
машина 55 мың, шаңсорғыш 8500 теңгені құрайды. 
«Еркебұлан» бутигінде дәптер 11, қаламсап 20 теңгеден 
сатылуда. Ал «Атамекен», «Айтбек», «Ажар Сити», 
«Тамоня» сауда үйлері мен «Балалар киімі» дүкенінде 
жеңілдіктер жасалуда.

Сырдария ауданы. «Жазира» дүкенінде дәптер 8, 
қаламсап 15, әк 45 теңгеден сатылуда. «Думан» сауда 
үйінде ерлердің маусымдық аяқ киімдері 5000, әйелдер 
мен ерлердің маусымдық аяқ киімдері 4500, балаларға 
арналған аяқ киімдер 3000, ерлер шалбары 5000, 
маталардың барлық түрінен тігілген әйелдер көйлегі 
3000 теңгеден сатылуда. «Өркен» сауда үйінде кір сабын 
70, ұнтақ 200, сабынсу 300 теңгеден сатылып жатыр. 
«Серікбол» сауда үйінде теледидар 50 мың, шаңсорғыш 
10 мың, тоңазытқыш 70 мың теңгені құрайды.

Қармақшы ауданы. «Эльдорадо» дүкенінде 
тоңазытқыш 60500, телидидар 55 мың, шаңсорғыш 12 
мың теңгеден сатылуда. «Молшылық» құрылыс дүкенінде 
1 қап әк 1000 теңгені құрайды. «Сұлтан» сауда дүкенінде 
кір сабын 70, ұнтақ пен сабынсу 250 теңгеден сатылып 
жатыр. «Адина»  киімдер дүкенінде ерлердің шалбары 
4000, маусымдық аяқ-киімі 6000, әйелдерге арналған 
көйлек 5000, әйелдердің қысқы-жазғы аяқ киімі 6000, 
балаларға арналған аяқ киім 3000 теңгеден халыққа 
ұсынылуда. «Ұлар» канцеляриялық тауарлар дүкенінде 
дәптер 12, қаламсап 15 теңгеден сатылып жатыр. «Адина» 
киімдер дүкенінде барлық киімдер түріне 40-50 пайыз 
жеңілдіктер жасалуда.

Қазалы ауданы. «Орын-Ай» базарында балаларға 
арналған аяқ-киім 1000 теңгеден ұсынылуда. «Арзан» 
базарында кір сабын 75, сабын су 200, ұнтақ 220 теңгеден 

сатылып жатыр. «Мұсаев» базарында ерлердің аяқ киімі 
мен әр түрлі матадан тігілген көйлектер 2500, әйелдерге 
арналған аяқ киім 2500, ерлер шалбары 2000 теңгені 
құрайды. «Электрон» сауда үйінде тоңазытқыш 30 мың, 
теледидар 40 мың, шаңсорғыш 7000 теңгеден сатылып 
жатыр. «Ырыс-Болашақ» базарында әк 80, «Динара» 
сауда үйінде дәптер 15, ал қаламсап 20 теңгеден сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Ақниет» сауда дүкенінде кір 
сабын 50, ұнтақ 257, сабынсу 335, ал тоңазытқыш 55 мың, 
теледидар 44 мың, шаңсорғыш 10 мың теңгеден сатылып 
жатыр. «Ырыс» сауда үйінде ерлер мен әйелдердің 
маусымдық аяқ киімдері 5000, балаларға арналған аяқ 
киімдер 2500, ерлер шалбары 5000, маталардың барлық 
түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3500 теңгеден 
сатылуда. «Нартай» сауда дүкенінде әк 70 теңгеден 
ұсынылуда. «Мөлдір» канцеляриялық тауарлар дүкенінде 
дәптер 10, қаламсап 15 теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы. «Қанағат» коммуналдық базарында әк 
100, дәптер 10, қалам 15 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Технодом» сауда үйінде теледидар 53 мың, шаңсорғыш 
14 мың, тоңазытқыш 49 мың теңгеден сатылуда. 
«Алтынбай» сауда үйінде маталардың барлық түрінен 
тігілген қыздардың көйлегі 2300, әйелдерге арналған аяқ 
киім 3000 теңгені құрайды. «Дархан» сауда үйінде ерлер 
шалбары 4300 теңгеден сатылып жатыр. 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 200, кірсабын 
50 теңгеден сатылып жатыр.

Жанақорған ауданы. «Нұр» базарында шаңсорғыш 
12 мың, әйелдердің қысқы-жазғы аяқ киімдері 2000, ерлер 
шалбары 3000, балаларға арналған аяқ киім 1300, ерлерге 
арналған аяқ киім 2000, әйелдерге арналған маталардың 
барлық түрінен тігілген көйлектер 3500, ал әк 50, кір сабын 
50, сабынсу 180, ұнтақ 130 теңгеден халыққа ұсынылуда. 
«Береке» сауда үйінде теледидар мен тоңазытқыш 55 мың 
теңгені құрайды. 

Шиелі ауданы. «Аян» құрылыс заттар дүкенінде 
әк 40 теңгеден сатылуда. «Ақсәуле» канцеляриялық 
дүкенінде дәптер 8, қалам 15 теңгеден сатылып жатыр. 
«Ермат» дүкенінде теледидар 35 мың, тоңазытқыш 40 мың 
теңгені құрайды. Ал «Қанағат» дүкенінде шаңсорғыш 13 
мың теңгеден сатылуда. Орталық базарында ерлердің 
маусымдық аяқ киімдері 3500, әйелдер мен ерлердің 
маусымдық аяқ киімдері 2500, балаларға арналған аяқ 
киімдер 1500, ерлер шалбары 3500, маталардың барлық 
түрінен тігілген әйелдердің көйлегі 3000 теңгеден 
сатылуда. кір сабын 45, кір жуатын ұнтақ 200, сабынсу 
350 теңгеден сатылып жатыр.

АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР 
БАҒАСЫ ТҰРАҚТЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ МҮЛІКТІ 
ЖАРИЯ ЕТУ БАРЫСЫ ТУРАЛЫ

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда.
 2016 жылдың 12 мамырдағы жағдайы бойынша Қызылорда 

облысында мүлікті жария етуге барлығы 1410 өтініш 1672 
жылжымайтын мүліктерді жария етуге берілген. Оның ішінде тұрғын 
емес үй-жайлар бойынша -958 өтініш,  соның ішінде коммерциялық 
объектілер бойынша-787 өтініш, тұрғын үй бойынша-714 өтініш. 
Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы 12,7 млрд. 
теңгені құрады. 1186 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,8 млрд. теңге 
болатын 1411 объект жария етілген.

Қазіргі таңда, барлық аудандар мен Қызылорда қаласында 
мүлікті жария ету комиссиялармен заңнамаға енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар бойынша облыстағы кәсіпкерлер, ауыл және 
ауылдық округ тұрғындары үшін түсіндірме жұмыстарын (семинарлар, 
кездесулер) жүргізуде. 

Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының ақпараттық- маркетингтік 
жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-түлік 
өнімдерінің 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 дүкен-
дерінде күріш –165, жұмыртқа – 20, нан – 40,  картоп – 
40, пияз – 40, қант – 230,  өсімдік майы - 365,  1 сұрыпты 
ұн 70 теңгеден  сатылуда. 

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 50, пияз – 85, сәбіз – 90, қырыққабат – 
45, қызылша 90 теңгеден сатылуда. 

Арал ауданы.  Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Саян ата», «Қуантқан» дүкендерінде 
күріш – 180,  картоп – 60, пияз – 90-100, сәбіз – 120,  
қызылша – 150, жұмыртқа – 22, қарақұмық – 230, 
өсімдік майы – 360, «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Р.Көшербаеваның дүкенінде  картоп 
– 70-75, пияз – 90,  сәбіз – 90-100,  қырыққабат 50-60 
теңгеден  сатылуда.

Қазалы ауданы. «Әлеуметтік сауда дүкені»  картоп 
– 45, пияз – 45,  сәбіз – 80, қызылша – 100, сиыр еті – 
1050, қой еті – 1100, қарақұмық жармасы 220 теңгеден.

Қармақшы  ауданы.  «Сұлтан» сауда орталығы, 

«Орда» көтерме сауда орталығы және «Жандос» 
дүкендерінде  картоп – 70, сәбіз – 90, жуа – 65, жұмыртқа 
– 22,  1 сұрыпты ұн – 57, нан – 45, тауық еті – 500, қант 
– 220, өсімдік майы 360 теңгеден сатылуда.

Жалағаш ауданы. «Бәйтерек», «Жібек» базарла-
рында өсімдік майы – 360,  картоп – 65-70,   сәбіз – 90, 
пияз – 60, жұмыртқа – 22, «Ақниет», «Айдана» және 
«Қаракөз» дүкендерінде    І сұрыпты бидай ұны – 60-95, 
нан – 47, жұмыртқа – 22, өсімдік майы – 360,  пияз – 60, 
сәбіз – 90, картоп – 65,  тауық еті 500 теңгеден. 

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 – 45, өсімдік 
майы – 380,  қант – 220, жұмыртқа – 24, тауық еті 550 
теңгеден. 

Шиелі ауданы. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 
70, пияз –50, сәбіз – 80, қырыққабат – 80 өсімдік майы 
– 350, қант – 220, жұмыртқаның  10 данасы – 210, тауық 
еті – 500, ет – 1100, тұз  35 теңгеден. Сонымен қатар, 
І сұрыпты бидай ұны 64-92  теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған ауданы. «Мағжан», «Заңғар», 
«Сырдария», және «Нұрасыл» дүкендерінде 1 сұрыпты 
ұн – 72-86, нан – 50-55, өсімдік майы – 310-390, картоп  
– 65-70, пияз – 40-45, сәбіз – 90-100, тауық еті – 480-500, 
жұмыртқаның 10 данасы – 150-160 теңге болса,  «Нұр» 
базарында  ет – 1000-1200, жұмыртқаның 10 данасы – 
160, жуа – 80, сәбіз – 100, картоп 70 теңгеден сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
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ҚР Қоршаған ортаны қорғау минист рінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жос парлау, жобалау 
алдындағы және жо ба лау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көз деліп отырған шаруашылық және өзге 
де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
«Құмкөл кені ші нің оңтүстік-шығыс бөлігіндегі 
су ай дамалау жүйесін жаңарту. ӨҚ-22 қон дыр-
ғысындағы СТБ бекетінен №409 ұңғымаға, СТБ-
22 бекетінен №2801 ұңғымаға, №4035 ұңғымаға 
тартылған қолданыстағы 4" айдамалау құбырынан 
№1030 ұңғымаға дейін 4" айдамалау құбырларын 
тарту» жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би к., 13 мекенжайында және 
Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com элект-
рон ды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 
жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Рес-
публикасының  Экология кодексінің 57-бабының 
талаптарына сәй кес «Құмкөл кенішінің оңтүстік-
шығыс бөлігіндегі су айдамалау жүйесін жаңарту. 
ӨҚ-22 қондырғысындағы СТБ бекетінен №409 
ұңғымаға, СТБ-22 бекетінен №2801 ұңғымаға, 
№4035 ұңғымаға тартылған қолданыстағы 4" 
айдамалау құбырынан №1030 ұңғымаға дейін 4" 
айдамалау құ бырларын тарту» жұмыс жобасы жө-
ніндегі құжаттаманың мемлекеттік эколо гиялық 
сараптамаға жолданғандығы жай лы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғам дық бір-
лестіктерге мемлекеттік сарап тамадан өткізу ке-
зеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүм кіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау минист рінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жос парлау, жобалау 
алдындағы және жо балау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көз деліп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу 
бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құм көл Ресорсиз» АҚ  «Шығыс 
Құмкөл ке нішіндегі су айдамалау жүйесін жа ңарту. 
М-01 манифольдынан №№7, 240 ұң ғымаларға 4″ 
айдамалау құбырларын тарту. №241 ұңғымаға 
тартылған қолда ныстағы айдамалау құбырынан 
№249 ұң ғымаға 4″ айдамалау құбырын тарту. 
М-01 манифольдын орнату. Қолданыстағы СТБ 
бекетінен жобаланып отырған М-01 манифольдына 
дейін 4″ жоғары арынды коллектор тарту» жобасы 
бойынша қо ғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсы ныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би к., 13 мекенжайында және 

Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com элект-
ронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57-бабы-
ның талаптарына сәй кес «Шығыс Құмкөл кені-
шін дегі су айдамалау жүйесін жаңарту. М-01 
мани фольдынан №№7, 240 ұңғымаларға 4″ 
айдамалау құбырларын тарту. №241 ұңғы маға 
тартылған қолданыстағы айдамалау құбырынан 
№249 ұңғымаға 4″ айдамалау құбырын тарту. 
М-01 манифольдын ор нату. Қолданыстағы СТБ 
бекетінен жо баланып отырған М-01 манифольдына 
дейін 4″ жоғары арынды коллектор тарту» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжаттаманың  мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бір-
лес тіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезе-
ңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.
***

ҚР Қоршаған ортаны қорғау минист рінің 
2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жос парлау, жобалау 
алдындағы және жо ба лау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көз деліп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу 
бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ  «Құмкөл 
Оңтүстік кенішіндегі су айдамалау жүйесін жа-
ңарту. СТБ-1 бекетінен №19 ұңғымаға, СТБ-2 
бекетінен №55 ұңғымаға 4" ай дамалау құбырларын 
тарту» жобасы бой ынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жаз баша ұсыныстар мен ескертулерді қа-
былдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би к., 13 мекенжайында және 
Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com элект-
ронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57-бабы-
ның талаптарына сәй кес «Құмкөл Оңтүстік 
кенішіндегі су айдамалау жүйесін жаңарту. СТБ-
1 бе кетінен №19 ұңғымаға, СТБ-2 беке тінен №55 
ұңғымаға 4" айдамалау құбырларын тарту» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжатта маның мемлекеттік 
экологиялық сарапта маға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғам-
дық бірлестіктерге мемлекеттік сарап тамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру 
мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

ХАБАРЛАМА

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-
ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес «Батыс Тұзкөл 
кенішіндегі су айдамалау жүйесі. СТБ-2 бекетінен 
№58 және 107 ұңғымаларға 4″ айдамалау құбырларын 
тарту» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттамаларының 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестік-
терге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 

ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау 
алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және 
жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға 
әсеріне бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «Көлжан» ЖШС «Батыс Тұзкөл 
кенішіндегі су айдамалау жүйесі. СТБ-2 бекетінен №58 
және 107 ұңғымаларға 4″ айдамалау құбырларын тарту»  
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда 
қаласы, Қазбек би к., 13 мекенжайында және Azhimurat.
Orazbayev@petrokazakhstan.com электронды поштасы 
арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11. 

ХАБАРЛАМА

ХАБАРЛАНДЫРУ 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіпкерлер үшін сервистік 

қолдау»  компонентінің жүзеге асырылып жатқандығын хабарлайды.
Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізуге, сондай-ақ статистикалық 

есептілікті жасауға байланысты қызметтер
2. Кедендік рәсімдер бойынша қызметтер
3. Менеджмент жүйелерін енгізу бойынша консультация беру және бүкіл 

процесті толық сүйемелдеу
4. Заң қызметтерін көрсету
5. Маркетинг мәселелері бойынша қызметтер
6. Ақпараттық технологияларға қызмет көрсету саласындағы консультациялар
7. Мемлекеттік сатып алулармен, ұлттық компаниялардың және жер қойнауын 

пайдаланушылардың сатып алуларымен байланысты көрсетілетін қызметтер
8. Менеджмент сұрақтары бойынша қызмет көрсету
ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 

мекен-жайында орналасқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан 
алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының 
филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет 
түрлері, ал қалған қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша құралған  кестеге 
сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен-жайлары:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 үй, тел.: 8/72433/ 79199;
Қазалы ауданы – 1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 8/72438/ 

79243;
2.  Қазалы қ.,.Жалаңтөс Бахадүр к-сі, 23 үй, тел.: 8/72438/ 79243;
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.: 8/72437/ 79120;
Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/ 

79199;
Сырдария ауданы – Сырдария кенті, Қонаев к-сі, 12 үй, тел.: 8/72436/ 79179;
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, тел.: 8/72432/ 79255;
Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А. Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 

8/72435/ 79120;
Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02.
Сall-Center - 597960

Барлық конкурс қатысушыларына арналған ортақ 
біліктілік талаптар

D-5 санаты үшін: 
Жоғары білім.  
Келесі құзыреттердің болуы: бастамалық, адамдармен 

тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, 
сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілік.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Санаты Еңбек сiңiрген жылдарына байланысты

min max
D-5 83282 112431

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комис-

сия сы» мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда 
қа ласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №1 құрылым, 
анықтама үшін телефондар: тел./факс 8 (7242) 60-54-66, 
e-mail: k.seilbekova@korda.gov.kz «Б» корпусының бос 
мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға жалпы 
конкурс жариялайды:

Кірістерді және мемлекет активтерін бақылау 
бөлімінің жетекші маманы-мемлекеттік аудитор, D-5 
санаты, 1 бірлік.

Функционалдық міндеттері:  Жергілікті деңгейде 
аудит  объектілеріне сыртқы мемлекеттік аудит жүргізу 
және қаржылық бақылау іс-шараларына қатысу; Тексеру 
комиссиясының қызметіне қатысты талдамалық және 
әдістемелік материалдарды, облыстық мәслихатқа есепті 
қаржы жылына жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы 
есепке және Президент әкімшілігіне, Есеп комитетіне  
тексеру комиссиясының жұмысы туралы тоқсан 
сайынғы ақпаратқа енгізу үшін қажетті материалдарды 
дайындауға қатысу;  мемлекеттік аудит және қаржылық 
бақылау саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша 
ұсыныстар әзірлеу; аудит объектілерін алдын ала зерделеу 
жұмыстарын жүргізу, аудит бағдарламасы мен жоспары, 
аудиторлық тапсырмаларды, аудит жүргізге қажетті 
басқа да материалдарды дайындау; Мәліметтер базасын 
қалыптастыру, соның ішінде нормативтік-құқықтық базаны 
қоса алғанда, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
аудит объектілерінің, олардың бағынысты мекемелерінің, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің және бөлім 
қызметіне қажетті басқа да көрсеткіштер есебі бойынша 
деректерін жинақтау жұмыстарын жүргізу; Аудит объек-
тісінің лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттерінде әкімшілік 
құқық бұзушылықтың немесе қылмыстың белгілері 
анықталған жағдайда құқық қорғау органдарына немесе 
әкімшілік құқық бұзушылық істерін қарайтын  уәкілетті 
органдарға аудит материалдарын беру үшін рәсімдеу; 
Әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар фактілер 
анықталған жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық хат-
та маларын толтыру, тексеру комиссиясының құзы рына 
кіретін әкімшілік өндірістерді қозғау; Бөлім құзы ретіне 
кіретін мәселелер бойынша заңды және жеке тұлға-
лардың өтініштерін қарау; Өз құзіреті шегінде басқа да 
функцияларды жүзеге асыру; Құпия құжаттар және норма-
тивтік актілермен жұмыс істеген кезде құпиялық режимнің 
сақталуы тәртібін орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:  
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес (экономика, 
қаржы,  есеп және аудит)  мамандықтары бойынша жоғары 
білім. 

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 

немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 
бағытына сәйкес салаларда екі жылдан кем емес жұмыс 
өтілі бар болған жағдайда ортадан кейінгі қызмет көрсету, 
экономика және басқару (экономика, қаржы,  есеп және 
аудит)  білімі барларға рұқсат етіледі.

Келесі құзіреттіліктердің болуы: бастамалық, 
адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастыру-
шылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға 
бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік.

Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нормативтік 
құқықтық актілерді білу; «Қазақстан-2050»: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын білу; 
Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл салаларындағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін білу; 
Компьютерде Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, 
IBM Lotus Notes, АЖ «Бақылау», мемлекеттік органдардың 
Интранет-портал   бағдарламаларымен жұмыс  істей алуы. 
«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» 
мемлекеттік мекемесі туралы Ережені, тексеру 
комиссиясының Регламентін, бюджет, салық, мемлекеттік 
аудит және қаржылық бақылау саласындағы заңнамаларын, 
мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын, 
сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды 
жүргізу қағидаларын, мемлекеттік сатып алу, бухгалтерлік 
есеп саласындағы заңнамаларды білуі. Мемлекеттік тілді 
білуі. Мүмкіндігінше аудит немесе бухгалтерлік есеп 
бойынша сертификаттарының және/немесе дипломдарының 
болуы.

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

білімдер.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 
1) «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 

ор на ла суға конкурс өткізу қағидаларына 2-қосымшаға 
сәйкес нысандағы өті ніш;

2) 3х4 үлгідегі суретпен «Б» корпусының әкімшілік 
мемлекеттік лауазымына орналасуға конкурс өткізу 
қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмелерi;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмесi;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын 
куәландыратын құжаттың көшірмесі;

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

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

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу  Қағидаларының 85-тармағының 
3), 4), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттардың көшірмелерін ұсынуға рұқсат етіледі. 
      Бұл ретте, персоналды басқару қызмет (кадр қызметі) 
құжаттардың көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып 
тексереді.

Конкурс жарияланған бос лауазымға еңбек өтілінің 
болуы талап етілмесе, азамат бұрын жұмыс істемеген 
жағдайда еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмелерін 
тапсыру талап етілмейді.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби 
дең гейіне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжат-
тардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылы ми 
жарияланымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, 
біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпа-
раттарды бере алады.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген аза маттар 
конкурс өткiзетiн мемлекеттiк органға құжатта рын қолма-
қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген 
электрондық почта мекен жайына электронды түрде не 
«Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды 
қабылдау мерзімінде тапсырады.

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

Құжаттар жалпы конкурс өткiзу туралы хабарландыру 
соңғы жарияланған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, №1 құрылым, 1 қабаттағы №131 кабинет 
мекен жайында қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурс 
комиссиясы жалпы конкурсқа қатысушылардың құжат-
тарын қарауды жүзеге асырады.Конкурс комиссиясы 
ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн 
қарайды.

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

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар конкурс комиссия 
шешім қабылдаған күннен бастап бір жұмыс күн ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру 
қатысушылардың электрондық мекенжайларына және ұялы 
телефондарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылады.

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

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге 
жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды әңгімелесуге 
жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс күн 
ішінде «Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» 

мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, №1 құрылым  мекенжайында өтеді.

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

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері 
барлық нормативтік құқықтық актілер бойынша 
сұрақтардың жалпы санынан (120 сұрақ) кем дегенде 
72 дұрыс жауапты және әрбір нормативтік құқықтық 
актілер бойынша кем дегенде 5 дұрыс жауапты құрайды. 
Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге арналған тестерді орындау үшін 
жалпы уақыт 100 минутты құрайды.

«Б» корпусының лауазымына үміткерлердің жеке 
қасиеттерін бағалауға арналған тестілеуден өткі зу бағ-
дарламалары: екінші бағдарлама B-5, C-4, C-5,С-О-3, 
C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4,D-5, 
D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, 
E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 санаттарына 
арналған және келесіні қамтиды: бастамашылық (12 
тапсырма), коммуникативтілік (12 тапсырма), сараптамалық 
(12 тапсырма), ұйымдасқандық (12 тапсырма), әдептілік (12 
тапсырма), сапаға бағдарлану (12 тапсырма), тұтынушыға 
бағдарлану (12 тапсырма), жемқорлыққа шыдамау (12 
тапсырма) деңгейін анықтауға арналған тестер;

Екінші бағдарлама бойынша тестерді орындау үшін 
жалпы уақыт 75 минутты құрайды.

Екінші бағдарлама үшін мүмкін болатын 4 (төрт) 
баллдан қатерлі аймақ: бастамашылық – 1,5 балл, 
коммуникативтілік – 1,5 балл, сараптамалық – 2 балл, 
ұйымдасқандық – 1,5 балл, әдептілік – 1,5 балл, сапаға 
бағдарлану – 1,5 балл, тұтынушыға бағдарлану – 1 балл, 
жемқорлыққа шыдамау – 2 балл.

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

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

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

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталғанға дейін бір 
жұмыс күнінен кешіктірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар 
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін,  Қағиданың 
30-тармағында көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растай-
тын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін 
ұсынады. 

Мемлекеттік орган басшысының келісімі бойынша 
конкурс комис сиясының отырысына сарапшылар 
шақырылады. Сарапшы ретінде конкурс жариялаған 
мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 
облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ 
персоналды іріктеу және жоғарылату бойынша мамандар, 
басқа мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызмет шілері, 
Қазақстан Республикасының Парламент және мәслихат 
депутаттары қатыса алады.

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

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

«Қызылорда облысы бойынша тексеру 
комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің конкурстық 

комиссиясы.

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІНІҢ БОС МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК ЛАУАЗЫМЫНА ОРНАЛАСУҒА  

ЖАЛПЫ КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Косанов Оразбай Сагындыковичтің атына Қызылорда қаласы, 

«Автомобилист» бау-бақша серіктестігіне берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-028-542, №0162165 28.10.2007 ж.) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Кенжекараева Асима Жусипказиевнаның атына  Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, Ақсуат а/о, Ж.Махамбетов ауылы, Гараж-2 көшесі, №1 «а» 
үйге берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық 
№10-156-066-3727, №0241590 17.11.2015 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін. 

***
Жылкаманов Берик Урметовичтің Қызылорда қаласындағы «Мелиоратор» 

бау-бақша серіктестігіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10-156-052-585, №0141106)  түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.
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СбТАНЫМ

таРИХХабаР
ОТБАСЫ –
ТӘРБИЕ ҰЯСЫ

Кеше “Нұр Отан” партиясының «Бақытты балалық шақ» жобасы 
аясында А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы мен «Халықаралық отбасы күні» мерекесіне арналған 
«Отбасы – тәрбие ұясы» атты облыстық байқауы өтті.
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының ұйымдастыруымен өткен 

байқауға өңіріміздің барлық аудандары мен Қызылорда қаласынан шаңырақ 
көтергендеріне 25 жыл толған 8 отбасы қатысып, өзара бақ сынады. 

Шара шымылдығын ашқан облыстық партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ибадулла Құттықожаев сайыстың негізгі мақсатына тоқталып, 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 

Байқау III кезеңнен тұрды. I кезеңде отбасылар өздерін таныстырса, келесі 
кезеңде өз өнерлерін көрсетті. Ал «Тәуелсіздікке тарту» атты III кезеңде 
қатысушылар тақырыпқа сай тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін паш етті. 

Сайыс қорытындысы бойынша І орынды Жалағаш ауданынан келген Жана-
шевтар отбасы иеленсе, ІІ орын «Теміржол» партия филиалы атынан қатысқан 
Исабековтер отбасына лайық деп танылды. Ал келесі жүлделі орын Шиелі ауда-
нынан келген Арыстанбековтер жанұясына бұйырды. Басқа да қатысушылар ар-
найы номинацияларға ие болды. Мәселен, спортты жанына серік еткен аралдық 
Махамбетовтер отбасы «Салауатты отбасы», қармақшылық Айдаровтар отба-
сы «Жарасымды жанұя», сырдариялық Төлебаевтар жанұясы «Шағармашыл 
отбасы» номинациясына ие болды. Сондай-ақ, қызылордалық Батырбековтер 
«Жаңашыл отбасы» және Жаңақорған ауданынан келген Асылбековтер жанұясы 
«Көрермендер көзайымы» номинациясын иеленді.

Байқауға қатысқан барлық отбасыларға партия атынан арнайы дипломдар 
мен бағалы сыйлықтар табыстады.

Бағжан АНУАШБЕКОВА,
ҚМУ-дың студенті.

ҰРПАҚТАР 
ҰМЫТПАЙДЫ

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасында Ұлы Жеңістің 71 жылдығына орай «Ұрпақтар 
ұмытпайтын Ұлы Жеңіс» атты кездесу кеші болып өтті. Оған соғыс 
ардагері Әбдірауық Сатыбалдиев, тыл ардагері  Ереже Исабаев, 
Дастанбек Елемесов пен жоғары және арнаулы оқу орындарының 
студенттері, оқытушылар мен оқырмандар қатысты.
Шараның мақсаты – жастарды отансүйгіштік қасиетке баулу, Отан 

үшін жан қиған сарбаздардың ерлігі мен еңбектерін насихаттау, олардың 
қайсар ерлігін үлгі ете отырып, құрметтеу. 

Кездесу кешін облыстық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбаса-
ры К.Ермағанбетова ашып, өткізіліп отырған шараның маңыздылығына 
кеңінен тоқталды. Бізге бейбіт өмір сыйлаған ардагерлерге алғысын 
білдірді. Жастарды ерлікті құрметтеуге шақырды. 

Мұнан кейін соғыс ардагері Әбдірауық Сатыбалдиевтің естелігі кешегі 
зұлмат күнді көз алдымызға әкелгендей болды. Тәтті балалық шақтың 
қызықты сәттерінен қағылып, бала болса да, бел жазбай еңбек етіп, өмірдің 
өзі ерте есейткен тыл ардагерлері Ереже Исабаев пен Дастанбек Елемесов  
жастарға бақытты шақты қадір тұтуға кеңес берді. Бар ынта-ықыластарын 
білім мен ғылымға арнап, еліміздің жарқын болашағы үшін күресуді ай-
тып өтті.

Жиында №268, №7, №235  мектеп оқушылары мен Сырдария 
ауданындағы  №147 орта мектеп оқушылары, ұстаздары  және қаладағы 
Құрылыс және бизнес колледжінің студенттері соғыс тақырыбында 
жазылған патриоттық әндерді шырқады. 

 Тағы бір айта кетерлігі, шара аясында қатысушылар «Ер есімі – ел 
есінде мәңгілік» атты кітап көрмесін тамашалап, соғыс ардагерлерімен 
пікірлесіп, сұрақтарын қойды.

      Сара АДАЙБАЕВА.

АМАНАТҚА АДАЛДЫҚ
Облыстық қоғамдық-саяси тарихи мемлекеттік архивінің 

ұйымдастыруымен №1 Қ.Мұхамеджанов атындағы мектеп гимна-
зиясында ҚР Еңбек сіңірген дәрігері, медицина ғылымының кан-
дидаты Тұрғанбай Махановпен «Аманатқа адалдық» атты кез-
десу өтті. Мақсаты – мектеп бітіруші түлектерді қоғамға қажетті 
мамандық таңдап, қалаған мамандығының иесі болуда кәсіби 
бағдар беру. 
Қатысушылар архив қорындағы денсаулық саласы басшыларының  

жеке тектік құжаттарынан әзірленген «Аманатқа адалдық» тақырыбындағы 
көрмемен танысты. Сондай-ақ, облысымыздың құрметті азаматы Т.Маханов 
жас түлектерге дәрігер мамандығының қыр-сыры мен мамандық таңдауда 
дұрыс шешім қабылдау керек екенін атап өтті. Болашақ ақ халатты аб-
зал жан боламын деген түлектерге сәттілік тілеп, архив қорына бірнеше 
құжаттарын тапсырды. Шара барысында гимназия түлектері Т.Махановқа 
арнаған өлең шумақтарын оқыды.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ҚАЛАМГЕРДІҢ КӨШЕСІ
Қызылорда қаласының “Сәулет” шағын ауданынан соғыс және 

еңбек ардагері Нұрғали Оспанов атындағы көшенің ашылу салта-
наты болып өтті.
Тереңөзектің Карл Маркс ауылында дүние есігін ашқан Нұрғали 

Есжанұлы қан майданға 21 жасында аттанған еді. Жеңіс жауынгері 
елге оралған соң Қызылорда педагогикалық институтындағы оқуын 
жалғастырып, қызыл дипломмен бітірген.

Соғыста жүріп, партия қатарына өткен Нұрғали аға облыстық пар-
тия комитетіне жауапты қызметке қабылданып, 1952 жылы Сырдария 
аудандық партия комитетіне екінші хатшы боп тағайындалған. Облыстық 
газетке оралған ол алғашында бөлім басқарған. Жоғары партия мектебін 
бітірген соң газет редакторының бірінші орынбасары қызметін өмірінің 
ақырына дейін 17 жыл мінсіз атқарған-ды.

Соғыстан жеңіспен оралған Нұрғали Оспанов ұл өсірді, қыз өсірді, не-
мере сүйді. Ұлы Отан соғысы мен бейбіт өмірдегі еңбектері лайықты еленіп, 
“Қызыл Ту”, “Қызыл Жұлдыз”, “І және ІІ дәрежелі Ұлы Отан соғысы”, 
“Құрмет белгісі” ордендері, ондаған медальдарды кеудесіне жарқыратты. 

Салтанатты шараның ашылуында жиналған жұртшылықты Қызылорда 
қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Әділбек Ерсұлтанов құттықтады. 
Бұдан кейін ізін басқан әріптес інілері Әскербек Рахымбекұлы, Өтеген Жап-
пархан, немере інісі, ұлағатты ұстаз Төребек Ысқақов, соғыс және еңбек 
ардагері Ыдырыс Қалиев, белгілі қаламгер Ержан Уәйіс ыстық лебіздерін 
білдірді.

Шара соңында “Астана” мейрамханасында марқұмның рухына арналып 
ас беріліп, құран бағышталды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

СЕНБІЛІКТЕГi 
СЕРПiЛiС

Жақында «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының қызметкерлері барлық облыстық 
орталықтары мен қалаларында сенбілікке шықты. 
Қызылорда қаласында қоршаған ортаны тазарту мен 
көгалдандыруға мемлекеттік корпорацияның 300-ге жуық  
қызметкері қатысты.
– Біз жаңа құрамда жалпықалалық сенбілікке алғаш рет қатысып 

отырмыз. Бүгін біз тазартуға және ағаштар отырғызуға бұрын жеке-
жеке жұмыс жасаған төрт ұйымның ұжымы біріктіріліп отыр, – деді 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалы – «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы»  департаментінің директоры Аида Әбибуллаева. 

Сенбілікте барлығы 1500 түп  ағаш отырғызылып, “Тағзым” 
алаңындағы 20 сотық жер тазартылып, көгалдандырылды. Сенбілік 
барысында мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері көшет егумен 
қатар қоршау мен бордюрлерді ақтады. Өз қаласының таза болуына 
әрқайсысы да үлес қоса білді. Ұжым арасында эстафеталық ойындар 
ұйымдастырылды. Сенбілік соңы достық флешмобқа ұласты. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Ең алдымен, Жангелдин дүние жүзіне са-
пар шегіп, елдердің тыныс-тіршілігімен та-
нысу үшін, қай жерден рұқсат алып, қандай 
құжат жасату керектігін түсінген. Кейін бұл 
әрекеті оның бүкіл ғұмырына азық бола 
білді. Сөйтіп ол өзіне құжат (паспорт) дай-

ындатады. Бұл кітапшасында: «Николай 
Степанов (Әлібидің революционерлік құпия 
аты), Али-Бей Джангельдин де соның өзі, 
қаржысыз Жерде айналып шығу саяхаты-
на қатысушысы» деп жазылған. Жангел-
дин 1910 жылы 9 маусым күні үш серігімен 
бірге (Пламеневский, Полевой, Коро-
вин) Мәскеуден жолға шығыпты. Паспор-
ты мен фотоаппараты арқасында Әліби 
жол шығындарына ақша табуға мүмкіндік 
алған. Кітапшада жазылған «қаржысыз» де-
ген сөзге де мән беру керек. Қаражаты бол-
маса да, әлемді жаяу кезуге қалай жүрегі 
дауалаған десеңізші?!

«Патша үкіметінің қудалауы жалғаса 
беретіні анық болды, сондықтан мен 

Мәсекеуден кетуге бекіндім. Менің 
қаражатым жоқ еді. Туған далама оралғым 
келмеді. Маған шетелге бару керек деген ой 
келді. Мен Жер-дүниені аралап шығу үшін 
саяхатқа жаяу шығатыным туралы және 
өзіме серік болуға адам шақыратыным тура-

лы газетке хабарландыру жарияладым» деп 
жазады ол өзінің естелігінде.

Күш-қуаты тасыған саяхатшы жастар 
Мәскеуден Петерборға жаяу шығады. Онда 
жиырма күн дегенде жетеді. Одан кейін 
Әліби Жангелдин өзінің естелігінде: «Мен 
жаяу Польшаны, Австро-Венгрияны, Сер-
бияны, Болгарияны, Турцияны, Сирияны, 
Палестинаны, Африканы, Египетті, Абис-
синияны басып өттім. Кері оралған жо-
лымда айналып отырып, Араб түбегі, Мес-
сопатамия, Персия, Үндістан, Цейлон ара-
лы, Малая архипелагы, Үнді-Қытай түбегі, 
Сиам корольдігі, Аннам, Қытайдың оңтүстік 
бөлігі, Формозу аралы арқылы жүріп өттім. 
1912 жылы Жапонияға жеттім», – дейді.

Ә.Жангелдин Романовтардың патшалық 
құруының 300 жылдығында амнистияға 
ілінеді де, 1913 жылы Жапониядан Сібір 
арқылы Ресейге, одан соң туған жері Торғай 
облысына оралады. Ал кітапшасында бар-
лық елдер мен қалалардағы орыс генерал-

консульдықтарының белгілері соғылған.
Қой ыл ған қолдар тиісті мөрлермен бекі тіл-
ген.

Әлібидің Жер-дүниені айналу саяха-
ты төрт жылдан артық уақытқа созылған. 
Өзінің айтуынша, теңізбен, темір жолдар-
мен жүргенді есептемегенде, фотоаппара-
тын арқалап, жаяу 12 мың шақырым жүріп 

өткен екен. 
«Күндіз жүріп өткен жерлерімді су-

ретке түсіріп, түнде оларды химикат-
тармен айқындап, шығарып отырдым. 
Дәрістер оқып, баяндамалар жасап, сурет-
тер сатып, тамағымды асырадым», – дейді 
Ә.Жангелдин өзінің естелігінде. 

Әліби Жангелдин Торғай облысына 
бар ғанда халықты дүниежүзі туралы жи-
наған білімі, көрген-түйгенімен таныстыра-

ды. Кішкентай «Кок» деп аталатын су жаңа 
киноматографиялық аппаратымен әлем 
елдерінің өмірінен хабар беретін киноплен-
каларды көрсетіп, ауылдастарын таң-та-
шама қалдырады. Осылайша ол өзінің де, 
халқының да дүниетанымын кеңейтуге ат-
салысты.

Дәурен ОМАРОВ.

Бір кездері «Асық ойнаған азар…», деп 
бала біткенді асық атып, уақыттарын босқа 
өткізбеуге, еңбек етуге шақырғанымыз рас. 
Қазір, қайта ұлтымызбен бірге жасасып, біте 
қайнасып кеткен бұл ойынды ермек қылған 
балалардан айналатын болдық. Азан-

нан кешке дейін компьютерге телміріп, 
денсаулықты құртқаннан гөрі, асық ойы-
ны баланы ширатып, шынықтырады. 
Асық ату, шекемтас – тұнып тұрған спорт. 
Мамандардың айтуына қарағанда, баланың 

көру қабілетін жақсартады. Ой өрісін 
дамытуға да сеп. Епті, шымыр, мер-
ген, шапшаң, есепке жүйрік болуға 
үйретеді. Баланың барлық дене 

бітімі қозғалысқа түседі. 
Уысындағы асығын 
әуеле тіп тастағанда ал-
шысынан түссе, қолы 
жүріп, тірлігі оңға баса-

ды деп ырымдаған халық 
баласының жеңісіне қуа-
нады.

Асық ойыны – жал-
пы көшпенділердің 
оның ішінде казақ 
халқының ежелгі за-
мандардан жалғасып 
келе жатқан спорттық 
ойындарының бір түрі. 
Мазмұны жағынан 
ұтыс ойыны тобы-

на жатады. Негізінен «балалар ойыны» деп 
есептелгенімен, шаруадан қолы бос кезінде 
ересектердің де құмарта ойнайтын ортақ 
ойыны болған. 

Асық ұсақ малда – қойда, ешкіде, киікте, 
таутекеде болады. Оның бір кереметі оны 
ешкім қолдан жасап жатпайды. Табиғи 
нәрсе. Салмақты түрлерінен сақа жасай-
ды. Асықтың Алшы, Тәйке, Бүк, Шік, 
Омпа, Шоңқа деген қалыптары болады. 
Оның ішінде Алшы жатысын өте жоғары 
бағалаған. 

Халықтың ұлттық ойындары – көп-
салалы, көпқырлы құбылыс, ұлттық 
мұраның бай қазынасының бірі. Олар көңіл 
көтерудің, ойын-сауықтың, дене тәрбиесі 
дамуының, ептілік, күш-қайрат түрлерінің 
қалыптасып, жетілуіне ғасырлар бойы 
игілікті әсер етіп келеді. Тек ойындық 
сала ғана емес, тәрбиелік мәнде, бірлік 
пен ынтымақ жолын дамытуда да ойын 
түрлерінің маңызы зор.

Салтанат ДӘУРЕНБЕКОВА.
Сырдария ауданы,
№37 орта мектеп.

ЖЕР ШАРЫН АРАЛАғАН 
ТҰҢғЫШ ҚАЗАҚӘлемді құжатпен ресми түрде аралап шыққан қазақтың 

тұңғыш саяхатшысы Әліби Жангелдин екенін екінің бірі 
біле бермейді. Әрине, бұған дейін Шоқан Уәлихановтың 
Қашқарияға Әлімбай деген лақап есіммен, көпестің шапанын 
жамылып барғаны белгілі. Ал Жангелдиннің жөні басқа, ол 
Жер шарын емін-еркін шарлаған.

ЖҮЗІҢДЕГІ ШУАҚҚА ЖЫЛЫНАМЫЗ
 
Отбасымызда – үлкен қуаныш. Ақ жаулықты әже, сүйікті ана, асыл жар Алда-

бергенова Несіпкүл Кенжешқызы 70 жасқа толып отыр. Жүзінен шуақ, жанарынан 
мейірім төгілген, әулеттің тілекшісі болған анамызды мерейлі жасы-
мен құттықтаймыз. Әрдайым нұр ойнаған жүзіңіз жадырап, шаңыраққа 
шуақ шашып, қуаныш пен шаттықта ұзақ ғұмыр кеше беріңіз.

Несіпкүл Кенжешқызы ұзақ жыл ұстаз болды. Түркістан 
қаласындағы Никитин атындағы мектепті бітірісімен, Қызылорда 
мемлекеттік пединститутының француз тілі бөліміне оқуға түсті. 
Оны 1968 жылы тәмамдаған соң, Қызылорда қаласындағы №1 мектеп-
те француз тілінен сабақ берді. Кейін Қазалыдағы №226 мектепте шет 
тілінен шәкірт тәрбиеледі. Осы ауданда алғашқы шетел тілдері лингофон 
бөлмесін ұйымдастырды. Білікті, білімді маман иесінің ұстаздық жолдағы 
сіңірген еңбегі ескерусіз қалған жоқ, «Қазақстан Республикасы оқу-ағарту 
ісінің үздігі» атанды. Облыстық деңгейде бірнеше мәрте «Құрмет грамо-

тасымен» марапатталды. Шет тілін оқытудағы іс-тәжірибесі республикалық «Қазақстан мектебі», 
“Қазақстан мұғалімі” басылымдарында насихатталды. Ол тәрбиелеген шәкірттер бүгінде еліміздің 
түкпір-түкпірінде жемісті қызмет етіп, талай биіктерді бағындырып келеді. 

Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен Аналарды ұлтымыз қашан да құрметтеп, 
аялаған. «Жұмақ ананың табанының астында» дейді. Біз аяулы жар, ардақты анамыз Несіпкүл 
Кенжешқызын 70 жасымен құттықтай отырып, оған бұл өмірдің бар жақсылығын, бар қуанышын 
тілейміз. Әдемілік пен әсемдіктің, мейірім мен ізгіліктің жаршысындай болып, ұрпағыңызбен 
мың жасаңыз дегіміз келеді.

Құттықтаушылар: балалары.

ҰЛТТЫҚ ОЙЫННЫҢ ҰЛАҒАТЫ МОЛ

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Қызылорда 

облысының филиалы мекен-жайы өзгергені туралы хабарлайды.
Филиалдың орналасқан жері:  Қазақстан Республикасы, 120008, 

Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Абай даң., 30 үй, 2 пәтер.
«25.04.2016 ж. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі № 2.2.49 Ли-

цензиясын берген.»

ауыл 
ӨНЕРПаЗДаРыНыҢ 
ӘН БаЙҚауы 
Қазалы ауданы Бірлік ауылында аудандық 

мәдениет бөлімінің қолдауымен Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, Құрмет орденінің 
иегері, композитор Кеңес Дүйсекеевтің 
әндерін орындаушылар арасында “Сәлем 
саған, туған ел” атты ән байқауы өтті. Байқауға 
аудан орталығынан және елді мекендерден 
21 талапкер қатысып, өнер көрсетті. Оның 
ашылуында ауыл әкімі Баймұрат Теміров 
қатысушыларға сәттілік тіледі. ҚР мәдениет 
қайраткері, әнші Ғалия Оспан, Әйтеке би 
кенттік клубының қызметкері Әлібек Айдар, 
Бірлік ауылдық округі әкімі аппаратының бас 
маманы Жанболат Тілеужанов қазылық еткен 
байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені 
Тасарық ауылынан келген қатысушы Әсел 
Тұрғанбаева жеңіп алды. Ал I орынды Лақалы 
ауылының өнерпазы Мейіржан Нағашыбай 
иеленсе, II орынды Басықара ауылынан 
Күнсая Жантөре мен Қожабақы ауылынан Ая-
жан Сабыр иеленді. Жүлделі III орынды Бірлік 
ауылының өнерпазы  Гүлжанат Үсенова  мен 
Абай ауылынан келген әнші  Нарқыз Нармен, 
Бекарыстан би ауылынан қатысқан Наурыз-
бек Қазиев өзара бөлісті. Жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен және алғыс хатпен марапаттал-
ды.

                                                                           
Аида  МҰХТАР,                      

ҚМУ-дың
2-курс студенті.

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдық ме-
рейтойы – баршамызға ортақ мереке. 
Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жуық 
уақыт ішінде қаржы дағдарысының 
қиындықтарына қарсы тұра білді, 
тұрақты даму жолына түсіп, толағай 
жетістіктерге қол жеткізді. Мемле-
кет басшысының елді дамытудағы 
стратегиялық бағдарламалары 
мерзімінен бұрын жүзеге асып келеді.

Елбасымыз Н.Назарбаев ұсынған 
Ұлт Жоспары – «100 нақты қадам» 
ауқымды жоспарында: «100 нақты 
қадам» – бұл Жаһандық және ішкі 
сын-қатерлерге жауап және сонымен 
бір мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда 
Ұлттың дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіруі жөніндегі жоспары» 
екені атап көрсетілген. 

Бүгінде жоспарға сәйкес облысы-
мызда сот саласын жетілдіруге байла-
нысты көптеген іс-шаралар атқарылып 
келеді. Осы орайда судьялардың есеп 
беру тәртібін күшейту; судьялардың 
жаңа этикалық кодексін жасау және 
т.б. мәселелері. Инвестициялық дау-
лар бойынша жеке сот істерін жүр-
гізуді құру; Дубай тәжірибесі бой-
ынша Астана қаласында «aifc» 

халықаралық арбитраждық орталығын 
құру; шетелдік және халықаралық 
соттардың үздік стандарттары бойын-
ша сот істерін жүргізуді қамтамасыз 
ету үшін Жоғарғы сот жаны-
нан беделді шетелдік судьялар мен 
заңгерлер қатысатын халықаралық 
кеңес құру; Сот ресімдерін оңайлату 
және сот процестерін жеделдету үшін 
азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі 
соттарға прокурордың қатысуын 
қысқарту және т.б. маңызды мәселелер 
қадамдарында көрініс тапқанын айта 
кеткеніміз жөн.

Осы межеленген нақты қадамдар 
жариялағаннан бергі мезгіл ішінде 
көптеген елеулі табыстарға қол 
жеткіздік. Еліміздің тыныштығы 
мен қауіпсіздігі, көпұлтты Қазақ стан 
халқының жарастығы мен ынтымақ-
тастығы Президентіміздің жүргізіп 
отырған парасатты көреген саясатының 
нәтижесі.

Мөлдір АСАНОВА,
облыстық кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының кеңсе меңгерушісі.

САЛАДАғЫ 
САЛМАҚТЫ ҚАДАМ


