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МӘСКЕУДЕГІ
ЖЕҢІС ПАРАДЫ

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин-
мен Мәскеу қаласында кездесті, деп хабарлайды Ақорданың 
баспасөз қызметі.
Кездесу барысында мемлекеттер басшылары екіжақты 

ынтымақтастықтың қазіргі аспектілерін, сондай-ақ күн тәртібіндегі 
бірқатар өңірлік және халықаралық мәселелерді талқылады.

Нұрсұлтан Назарбаев В.Путинді Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
71 жылдығымен және Восточный ғарыш айлағынан алғашқы зымыран 
ұшырылуымен құттықтады.

Ресей Президенті Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71 жылдығына 
арналған парадқа қатысу мақсатымен Мәскеуге келгені үшін 
Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтты.

 Осыдан кейін Елбасы Қызыл алаңда өткен Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 71 жылдығына арналған әскери парадқа қатысты. 

Қызыл алаңда парадты ашқан Ресей Федерациясының Президенті 
Владимир Путин соғыс ардагерлері мен қатысушыларды, сондай-ақ 
қонақтарды Жеңіс күні мерекесімен құттықтады.

Парадқа 10 мыңнан астам әскери қызметші, 135-ке жуық 
жауынгерлік машина, 71 ұшу аппараты қатысты.

Мәскеу астанасы орталығынан дәстүрлі түрде ондаған ұшақтар мен 
тікұшақтар ұшып өтті. Содан соң Ұлы Отан соғысы сарбаздарының 
портреттерін көтерген «Мәңгілік полк» акциясының қатысушылары 
жүріп өтті.

Қызыл алаңдағы әскери парадтан кейін Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Федерациясының Президенті Вла-
димир Путин «Белгісіз солдат» бейітіне гүл шоқтарын қою рәсіміне 
қатысты.

Тарихтың тарам-тарам қатпарына 
миллиондардың қанымен, миллиондардың 

өшпес ерлігімен қашалған Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына, Жеңіс туының желбірегеніне биыл 

– 71 жыл. 
Жеңіс күні қарсаңында «Қаһарман ұрпаққа – мың 

тағзым» атты митинг және ескерткішке гүл қою рәсімі 
өткізілді. Оған соғыс және тыл ардагерлері бастаған Сыр 
жұртшылығы қатысты. Іс-шараға жиналған жұртшылық 
алдымен қан майданнан қайтпаған боздақтарды бір минут 
үнсіздікпен еске алды. Сонан соң облыс әкімі Қ.Көшербаев 
бастап ескерткішке гүл шоқтарын қойды.

Екінші дүниежүзілік соғысқа Сыр өңірінен 70 мың 
сарбаз аттанса, соның тең жартысы елге оралған жоқ. Жан 
жары мен ұлын зарыға күткен аналарға сұм соғыс тілдей 
«қара қағаз» ұстатты. Бүгінде туған елімен қауышуды 
тағдыр жазған қарт майдангерлердің қатары сиреп бара-
ды. Қазіргі таңда 64-нің ғана көзі тірі.

 – Ұлы Отан соғысы Отаны мен тарихи әділдік үшін 
жан қиюға дайын қаһарман халқымызды күллі әлемге 
танытқан қасиетті майдан болса, Ұлы Жеңіс – Сіздердің 
ерліктеріңізді мәңгілік ел жадында сақтауға арналған ең 
қастерлі мереке. Сондықтан да Ұлы Жеңіске өлшеусіз үлес 
қосқан әрбір ардагерге кейінгі ұрпақ атынан мың мәрте 
алғыс айтамыз. Сіздер сияқты жеңімпаздардың ұрпағы, 
халықтар арасындағы достық пен бірлікті қастерлеген 
аға буынның жалғасы екенімізді әрдайым мақтан 
етеміз. Баршаңызды Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен 
құттықтаймын, - деді облыс әкімі Қ.Көшербаев.

Мерекелік шарада Жасампаз жасақ шеруі өтті. 
Жылдағы дәстүрге сай өткізілген шеру сапында Ұлы 
Отан соғысында шейіт болған, елге оралып қайтыс 
болған, Семей-Невада, Чернобыль апаты, Ауған соғысы 
ардагерлерінің  ұрпақтары, Батыр аналар, жастар болды. 

Салтанатты шарада қонақтар мен соғыс және еңбек 
ардагерлері арнайы дайындалған шатырлардан әскер 
ботқасынан дәм татты. 

Нағымжан САУЯЕВ.

ҰЛЫ ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ

Аймақ басшысы Сыр өңірінде 
Елбасының сындарлы саясаты 
нәтижесінде атқарылып жатқан шара-
лар жөнінде кеңінен айтып, майдан-
герлерге Ұлы Отан соғысы ардагеріне 
арналған естелік төсбелгі табыстап, 
сый-сияпатын көрсетті. 

– Ел басына күн туған сұрапыл 
соғыс жылдары адам төзгісіз 
қиыншылықтарды қайыспай көтеріп, 
елдің қорғаны болғандарыңыз 
үшін Сіздерге бас иеміз. Еліміздің 
бүгінгідей бейбіт заманда жет-
кен барлық жетістіктерінің ар-
тында Сіздердің еңбектеріңіз бен 
ерліктеріңіз тұр. Біз мұны мәңгі есте 
сақтаймыз және мақтан тұтамыз, – деп 
жылы лебізін жеткізді облыс әкімі. 

Өз кезегінде ардагер ризашылығын 
білдіріп, ақ батасын берді. 

Майдангер Мақсұт Сырғалиев 
1925 жылы 8 наурызда Арал ау-
данында дүниеге келген. 1943 
жылы Қызыл Армия қатарына 
қабылданып, майданға аттанған. 
Ресейдің Чита қаласында байланыс-
шы мамандығын бір жыл оқиды. 
1944 жылы Батыс Еуропаға соғысқа 

жіберіледі. Кейін Чита облысының 
Каштак елді мекеніндегі 
36-армияның 34-атқыштар ди-
визиясына сержанттық мек-
тепке қабылданып, арнайы 
дайындықтан өтеді. 

Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін 
1945 жылы Маньчжурия қаласындағы 
шайқастарға қатысады. Сондай-ақ 
Харвин, Хайлар қалаларын жаулардан 
азат етеді. Оның ерлігі еленіп, бірнеше 
медальдармен наградталды. 

1949 жылы елге оралған соң 
балық шаруашылығы саласын-
да еңбек еткен. 1960 жылдары Арал 
ауданының Қасқақұлан ауылдық 

кеңесінің депутаты болып екі қайтара 
сайланған. 1976 жылы Қызылорда 
қаласында СПМК мекемесінде қызмет 
атқарып, зейнетке шыққан. 

Бұл күнде Мақсұт Сырғалиев – 
бес ұл, үш қыз, 29 немере, 11 шөбере 
сүйген ардақты ардагер. 

Дәурен ОМАРОВ,
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Ұлы Жеңіс мерекесі күні Қызылорда қаласына тағы 10 
жаңа автобус жеткізіліп, автокөліктер қала тұрғындарының 
игілігіне берілді. Жалпы, «Қызылорда қаласында автобус 
паркін жасақтау» жобасы осыдан үш жыл бұрын дүниеге 
келген-ді. Сол кезде облыс әкімдігі мен «Байқоңыр» ӘКК» 
ұлттық компаниясы және «Еуропалық қайта құру және даму 
банкі» арасындағы келісімге сәйкес Қызылорда қаласына 
үлкен сыйымдылықтағы 100 жаңа автобус әкелу туралы 
меморандумға қол қойылған болатын. Алғашқы 10 автобус 
2014 жылдың басында жеткізіліп, ол тұрғындарға сапалы 
қызмет көрсетіп келеді.  Ал кешегі  9 мамыр күні берілген су 
жаңа автобустар №18 бағыттағы қоғамдық көліктер қатарын 
толықтырды. 

Мемлекет басшысының елдегі қоғамдық көліктерді 
отынның экологиялық таза түріне көшіруді тапсырғаны 
белгілі. Міне, бұл тапсырма біздің аймағымызда сәтімен 
жүзеге асуда. Жоғарыда аталған жоба аясында облыс 
орталығына ауаны ластамайтын, экологиялық таза өнім – 
сұйытылған табиғи газбен жүретін 20 автобус алынып отыр. 
Сыйымдылығы 78 жолаушыға арналған автобуста орындық 
саны – 45. Өзге орындар түрегеп тұруға есептелген. Айта 
кетейік, негізінен, аталған жаңа автобустар екі режимде – жанар-
жағармаймен және сұйытылған газбен жүреді. Қазіргі таңда «Газ-
Трейд» ЖШС осы автокөліктерді сұйытылған газбен жабдықтайтын 
арнайы газ құю бекетінің құрылысын аяқтады. 

Жаңа автобустардың барлығы кешенді техникалық тексеруден 
өткен. Сондай-ақ, автобустарға арнайы GPS қондырғысы орнатылып, 
арақашықтықтың сақталуы қатаң бақыланады. Айта кетейік, жаңа 
қоғамдық көліктердің барлығында электронды жарнама құрылғысы 
мен бейнекамера бар. 

Нақты кезеңде облыс орталығында 31 бағыт бойынша 700-ден 

астам қоғамдық көлік жолаушы тасымалымен айналысуда. Осы-
лайша, үлкен сыйымдылықтағы автобустар кіші сыйымдылықтағы 
көліктердің санын азайта беретін болады. Өйткені, жекеменшіктегі 
көлік иелеріне де автокөліктерін жаңарту, оларды заман талабына сай 
жабдықтау талабы қойылып отыр. Алдағы уақытта қалған жаңа авто-
бустар жеткізіліп, халыққа қызмет көрсету аясын кеңейтетін болады. 

Сара АДАЙБАЕВА.
Суретті түсірген

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Майдангер 1940 жылы Қызыл 
әскер қатарына шақырылып, Эсто-
ния жерінде кіші командирлер дай-
ындайтын курсты бітіреді. Ұлы Отан 
соғысы басталысымен майданға ат-
танып, Невель, Смоленск, Великие 
Луки қалаларын қорғауда және Во-

ронеж, Белгород, Курск бағытындағы 
қиян-кескі ұрыстарда ерлік көрсетті. 
1943 жылы Украинаның Сумы 
қаласын жаудан азат етіп, сол жылдың 
қыркүйек айында 5 рет жарақат ала-
ды. Елге 1944 жылы екінші топтағы 
мүгедек болып оралды. 

Украина жерінде көрсеткен ерлігі 
үшін “Қызыл Жұлдыз” орденімен 
марапатталды. Соғыс жылдарынан 
кейін де елге оралып, ұзақ жылдар 
еңбек етті. Ол сол еңбегі үшін Қазақ 
ССР Жоғарғы Кеңесі грамотасының 
иегері атанды. 

Майдангер құттықтап келген 
қонақтарға алғыс айтып, өскелең 
ұрпақтың бейбіт заманда өмір 

сүріп жатқанына шүкір айтатынын 
жеткізді.

– Мереке қарсаңында арнайы 
құттықтап келіп, құрмет көрсеткен 
аймақ басшысына алғысым шексіз. 
Мен келер ұрпақтың бейбіт заманда 
өмір сүргенін көргеніме бақыттымын. 
Енді жалпы жер бетінде ешқандай 
соғыс болмасын. Еліміз аман болс-
ын. Әрбір жан басты байлығымыз 
– тәуелсіздігімізді бағалап, бейбіт 
күннің қадірін білсе екен деймін. 
Жеңістің 71 жылдығы баршаңызға 
құтты болсын, – деді ардагер.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ,
Н.НҰРЖАУБАЙ. (Сурет).        

Биыл аймағымыздың білім ошақ-
тарынан 6566 түлек жаңа өмірге жолда-
ма алады. Оның 69,6 пайызы Ұлттық 
бірыңғай тестке қатысып, бақтарын 
сынамақшы. Дүйсенбі күні облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев Жалағаш, 
Сырдария аудандарына жасаған 
жұмыс сапары аясында тұрғындарды 
Жеңіс мерекесімен құттықтап, мек-
теп бітіруші түлек тердің сынаққа 
дайындық барысымен танысты. 
Биыл Жалағаш ауданы бойынша 388 

бітірушінің 243-і ҰБТ-ға қатысады. Түлектер 
тест тапсыру үшін облыс орталығына келмей-
ақ, өткен жылы ауданда құрылған №202 орта 

мектептің базасындағы тестілеу орталығында 
сынақтан өтетін болады. Қазірдің өзінде сына-
ма тесттер тапсырылып, қосымша дайындық 
жұмыстары жүріп жатыр. Көрсетілген сынақ 
нәтижесі бойынша орташа балл 80,2 пай-
ызды құрап отыр. Аймақ басшысымен кез-
десуге келгендердің басым бөлігі үздік 
оқушылар. Жалпы аудан бойынша «Алтын 
белгіге» үміткерлердің саны – 16, ал «Үздік 
аттестатқа» 3 бітіруші үміткер. Сабақтың 
тиімділігін арттыруда жалағаштық ұстаздар 
түрлі көрнекілік құралдар әзірлеген. Келген 
қонақтар үшін арнайы көрме ұйымдастырып, 
дайындалған бұйымдарымен таныстырды. 

– Жан басына шаққанда білімге 
қаржы бөлуден біз республикада алғашқы 
аймақтардың қатарындамыз. Бұл – болашаққа 
салынып жатқан инвестиция. Балалардың 
білім алуына қазір барлық мүмкіндік жасалу-
да. Тек оны тиімді пайдалану керек. Өмірдегі 
ең алғашқы үлкен емтихан тапсырғалы от-
ырсыздар.  Шын жүректен ақ жол тілеймін! 
- деді түлектермен кездесуде аймақ басшысы. 

Айта кету керек, жалағаштық 8 жеткіншек 
қазір Ресей Федерациясының гранты бойын-
ша білім алуда. Биыл да 100-ден астам мектеп 
бітіруші сынақ тапсырып, нәтижесін күтіп 
отыр. 

Осындай тағылымды кездесу Сыр-
дария ауданындағы «Жалын» балалар 
лагерінде де өтті. Облыс әкімі кездесуге кел-
ген түлектердің сауалдарына жауап беріп, 
мамандық таңдауда жаңылмай, сынақтан 
сүрінбей өтулеріне тілектес екенін жеткізді.

– Түлектердің Ұлттық бірыңғай тестілеуге 
тыңғылықты дайындалуларына барлық 

жағдай жасалуы тиіс. Оның нәтижесі міндетті 
түрде сұралатын болады. Себебі балалардың 
болашағы барлығынан маңызды. Сондықтан 
қазір аудандарды аралап, ҰБТ-ға дайындық 
жұмыстарымен танысып жүрміз. Қандай да 
мәселені шешуде қолдау көрсетуге дайын-
быз. Ал бітірушілерге айтарым, өздеріңізге 
сенімді болып, жақсы дайындықпен 
барсаңыздар тесттің еш қиындығы жоқ, - деді 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев.

Ауданда биыл мектепті 345 оқушы 
бітіреді. Оның 66,7 пайызы ҰБТ-ға қатысады 
деп күтілуде. Мектеп бітірушілердің 212-сі 
қазақ тілінде, 18-і орыс тілінде сынақ тапсы-
ратын болады. Қыркүйек айынан бері 27 рет 
сынама тест алынып, орташа балл 85-ті құрап 
отыр.  

Сырдария ауданына сапары барысын-
да аймақ басшысы Ұлы Отан соғысы және 
тыл ардагерлерімен кездесіп, мерекемен 
құттықтады. Ардагерлерге арнайы әзірлеген 
естелік төсбелгі табыстап, сый-сияпатын 
көрсетті.

Екі ауданда он бірінші сынып оқушылары 
арасында Бірыңғай ұлттық тест тап-
сырудан босатылғандар да бар. Олар 
халықаралық олимпиада мен ғылыми жоба 
жеңімпаздары және шетелдерде немесе кол-
ледждерде оқығысы келетін балалар. Жал-
пы айтқанда, облыс түлектері республиканың 
барлық аймақтары арасында ҰБТ тапсыру 
нәтижелері бойынша жылдан жылға жақсы 
көрсеткіштерге жетіп келеді.

 
Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Жалағаш, Сырдария аудандары.

Сапар

қАРТ САРбАЗҒА 
қҰРМЕТ

7 мамыр күні 
облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев Ұлы Отан соғысының 
ардагері Мақсұт Сырғалиевтің 

шаңырағында болып, мерекемен 
құттықтады. Қарт майдангердің 
соғыстағы ерліктері мен бейбіт 
жылдардағы еңбектері, сондай-

ақ, ел Тәуелсіздігін нығайтуға 
қосқан үлесі шын мәнінде 

елге – мұра, ұрпаққа – 
өнеге.

ЖАҢА АВТОбУСТАР қАТАРЫ КӨбЕЙДІ

ҰбТ: ҰТЫМДЫ нӘТиЖЕГЕ 
ҰқЫПТЫ ДАЙЫнДЫқ

Фото Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

ӨШПЕС ДАҢқ
Сенбі күні Отан қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 71 

жылдығына арналған «Ерлік даңқы өшпейді» атты мерекелік 
шара өтті. Шара барысында өнерпаздар түрлі қойылымдар 
қойып, Отан қорғаушыларға құрмет көрсетті. Жеңіс туының 
желбірегеніне қанша уақыт өтсе де, ерліктің ерен үлгісін 
көрсеткен батырларды дәріптеу жалғаса береді. 
Сонымен қатар облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Ұлы Отан 

соғысының ардагерлерін қабылдап, мерекелерімен құттықтады. Аймақ 
басшысы өз сөзінде олардың майдан даласында көрсеткен ерліктеріне 
тоқталды.

– Отанымызды қорғау – қасиетті міндет, үлкен мәртебе. Ел үшін 
жан аямай, кеуделеріңізді оққа тосып, қан кештіңіздер. Күйреген эконо-
миканы қалыпқа келтіріп, Тәуелсіздіктің негізін қаладыңыздар. Қатары 
сиреп бара жатқан қарттарымыз аман болсын,  – деді аймақ басшысы.

Шара барысында ардагерлерге сый-сияпат жасалып, өнерпаздар 
әннен шашу шашты.

МАЙДАнГЕР МЕРЕЙІ
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Қармақшы ауданына жасаған 

сапарында соғыс және еңбек ардагері Шәкіман Бектібайұлының 
шаңырағында болып, майдангерді Ұлы Жеңістің 71 жылдығымен 

құттықтады. Аймақ басшысы ардагердің майдан даласында көрсеткен 
ерлік істерінің өскелең ұрпаққа үлгі екенін жеткізіп, Ш.Бектібайұлына 

“Соғыс ардагері 1941-1945 жж” естелік белгісін табыстады. 

Құрметті оҚырман!

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау және тарату 
қызметі тарифтерінің өсуіне орай, басылымдарға жазылу 

бағасын көтермеу мақсатында «Сыр медиа» ЖШС 2016 жылдың 
1 шілдесінен бастап «Қазпочта» АҚ қызметінен толық бас тартып 

отыр. Осы ретте «Сыр медиа» ЖШС өзіне қарасты басылымдарға 2016 
жылдың екінші жартыжылдығына жазылу, жеткізу, тарату қызметтерін 
өз құзыретіне алатынын хабарлайды. 

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты газеттердің барлығына тек қана 
серіктестік өкілдері арқылы жазылу жүргізілетінін ескертеміз.

«Сыр медиа»
ЖШС әкімшілігі.

баСпаСөз – 2016
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Адамның болмыс-бітімі 
ашылмаған сыр сандығы 
секілді соншалықты жұмбақ 
екенін көбіне-көп аңғара 
бермей, оған жүре келе қаныға 
түсетінің рас екен. Бұл енді 
өмір деген күрделі құбылыстың 
заңдылығы ма деймін. Ал 
сол өмірдің қатпар-қатпар 
сырларына тереңдеген сайын 
өзің үшін де, өзге үшін де 
ғажайып бір рухани, ізгілікке 
толы әлемге тап болғандай 
ризашылық, қанағат сезімінің 
шуағына бөленетінің ақиқат. 

Облысқа белгілі тұлға, Жалағаш ау
данының құрметті азаматы, «Құрмет» орде
нінің иегері, Сыр өңірінде үлкен лауазымды 
қызметтердің тізгінін абыроймен ұстаған 
Салхадин Мырзабековпен танысбілістігі
мізге ширек ғасырға жуық тап қалыпты. Сол 
таныстығымызға қызғы лықты оқиға ның 
себепші болғанын, ал алғашқы кезде суіміздің 
бүгін қолымызға қалам алуға қоз ғау салғанын 
және айналып өткім келмейді. 

...1994 жылдың ертеңгі күнге деген 
үміттен гөрі күдігі басымдау, сүреңсіз, бұ
лыңғыр тартқан жыламық күз айы болатын. 
Облыс әкімі бастаған шаруашылық, меке ме 
басшылары, журналистер қауымы тізгін
деген, бар болғаны санаулы вагондардан 
құралған шағын поездағылар екі күн бойы 
аймақтың шаруашылықтарын аралап, қи
ынқыстау кезеңде ел ішінде қолдан кел
ген тіршіліктерін атқарып жатқан ауыл 
ең бек кер лерінің қамқарекетін таразылап 
дегендей, көңілге түйгендерімен бөлісіп, 
облыс орталығына қарай ақырын жылжып 
келеді. Вагондағы серігімнің бірі – Салха
дин. Жалағаш ауданында күріш кеңша рының 
директоры. Жол қысқарсын деген сыңаймен 
мені әңгімеге тартып қояды. Ауылдың 
тәлімтәрбиесімен сусындағаны, әр сөзін 
байыппен, салмақтап айтатыны ә дегеннен 
сезіліп қалды. Құрдас екенбіз. Бірақ ол маған 
ой ұшқырлығының жылдам дығынан ба, әлде 
басқалай себебі болды ма ересектеу көрінді. 
Қазақ емеспіз бе, тегімізді сұрастырып, 
бүгінгі күннің ел басына түскен зілбатпан 
жүгін зердеден өткізіп, жеке өміріміздің 
бұлтарысқалта рыс тарын да назардан қағыс 
қалдырмай, көңіл сырын ақтарыпақ келеміз. 
Арагідік қайын жұрты туралы да үзік сыр 
тартып қоятынын аңғардым. Алғашқыда 
қалада өскендіктен бе, маған бұл әңгімелер 
ер сілеу көрінгенімен, біртебірте бойымды 
санаға бағына қоймайтын бір тылсым күш 
билеп алғандай әсерге бөлендім. Атасы 
Досмайылдың ұзақ жыл заң орын дарында 
кіршіксіз қызмет жасап, жұбайы Ор тай мен 5 
ұлқыз тәрбиелеп өсіріп, ұрпақ тары на сырт 
жұрттың қызыға, қызға нышпен қарайтындай 
орнықты тәрбие бергенін, үлкен шаңырақтың 
тұңғышы Ырыс күлдің өзінің жұбайы 
екенін аса бір сүйіспеншілікпен айтқанда 
Салхадиннің болмысынан тым ересек, ақыл 
тоқтатқан азаматтың келбетін танығандай 
болдым. Ал ол сол уақытта отыздан енді 
ғана асқан, қызметтің аудандық деңгейдегі 
жауапты сатыларынан өткен салауатты азамат 
еді. Көп ұзамай ол Жаңақорған ауданының 
әкімі болып тағайындалды. Кейінгі жылдары 
бірнеше облыстық мекемелердің басшысы 
қызметтерін абыроймен атқарып келеді. 

Жалпы алғанда, адам тағдыры кейде 
өзіміз бағамдай алмайтын  кездейсоқ оқиға
лардың тізбегімен сабақтасып, жымдасып 
жататыны бар. Жуырда біз тағы кездестік. 
Заман ағымымен өтіп кеткен кезеңдерді 
еске алдық. Осы сұхбаттың барысында Дос
майыл ақсақалдың үлкен ұлы Бақытбекпен 
бірге көңілде жүрген шуақты ойларын бір 
сездіріп өтті. Уақыт деген не деген жылдам, 
Досмайыл әкелерінің о дүниелік болғанына 
жиырма жыл толыпты. Осыған орай аруағына 
дұға оқып, ас бермекші. Мұны құп алдық.  
Перзенттерінің әке рухына деген адалдығы, 
құрметі деп түсіндік. 

Ә дегеннен ой шырмауына шырмалдым. 
Досмайыл ақсақал кім болған? Мұндайда 
ол кісіні жақсы білетін, қырсырына қа нық, 
ескі көз көргендерге қолқа салаты ның белгілі 
ғой. Облыстық ішкі істер департаменті 
ардагерлер кеңесінің төраға сы Мылтықбай 
Пейісов ағамызға телефон шалдым. Жасы 
сексеннен асып кетсе де, елгезек, тәртіпке 
бағынған, өзгенің шаруа сын өз шаруасындай 
күйттейтін ағамыз ағынан жарылды: 
«Кіршіксіз адал азамат еді, жарықтық. Қиын, 
күрмеуі күр делі қылмыстарды зерделеуге 
келгенде нағыз маман, оның іздерін суытпай 
ашатын. Барлығынан да адалдығын, өзгелерге 
үлгі тұтуға лайық отбасындағы тағылымдық 
өнегелі, ізгілікті істерін айтсаңшы», деді.

Досмайыл Ысқақов 1929 жылы Сырда рия 
ауданында туды. Балалық шағы сол зұлмат 
заманның қиыншылықтарына тап келсе де, 
оған мойымаған бозбала оқыды, ізденді, 
арасында қара жұмысқа жегілді. 1947 жылдан 
бастап кешегі тоқсаныншы жылдарға дейін 

ішкі істер органдарының әртүрлі саласында, 
прокуратура, қауіпсіздік органдарында 
жемісті қызмет істеді. Ке ңес дәуірінде «Менің 
милициям – менің қорғаным» дейтін қанатты 
сөз болатын. Бұл шын мәнінде жалаң ұран 
емес еді. Ол кездің адамдары жоқшылық пен 
таршылықты сезініп өсті, жауапкершілікті 
өмірлік ұстанымы деп санады. Досмайыл 
ақсақал әріптесінің айтуынша, алғашқы 
қызметін қылмыстық топпен күрес жөніндегі 
оперативті іздестіру жұмыстарының инспек
торы қызметінен бастады. Соғыстан кейінгі 
жылдар қылмыстық элементтермен күрестің 
күрделі кезеңі болатын. Арнайы құрал 
жабдықтар, техника жетіспейді. Халық
тың тұрмысы жүдеу дегендей, оның үстіне 
қылмыскерлер ел тыныштығын бұзып жатса, 

милициядан сұраныс тым қатал болатын. 
Бірде шолақ мылтықпен қаруланған 

жас жігіттер қылмыстық топ құрып, қала 
тұрғындарының берекесін қашырған еді. 
Қылмыс жасағандар ізін жасырып, сонау 
Өзбекстанның Самарқан қаласынан бой 
көрсетті. Тексере келгенде жалған құжат
тар мен қаруланып, ізін жасырған қылмыс
керлер тобы анықталып, олар көп ұзамай 
құрықталды. Тергеуші Досмайыл Ысқа қов
тың қылмыстық іздестіру саласында еңбек 
еткен жылдары көптеген қылмыстардың беті 
ашылып, кінәлілер тиісті жазасын алды. 

Қызылордада ол кезде ішкі істер орган
дарында тәжірибелі мамандар жетіспейтін. 
Досекең көптеген әріптестері сияқты 
қылмыстық топпен күресті өмірдің өзінен 
үйренді, осылайша тәжірибе қалыптасты, 
бұл, сайып келгенде, осының барлығы 
қыл мысты іздестіру саласында жаңа тол
қынның пайда болуына игі ықпалын ти
гізді. Ол қылмыстық іздестіру саласын 
өзінің маманданған, ысылған маман ретінде 
тәжірибе жинақтаған табиғатына  тән кәсібі 
деп түсінген еді. Алай да ішкі істер саласында 
ауыстүйіс жиі болатыны заңды құбылыс еді. 
Ол прокуратура органдарында заңдылықты 
қадағалау жүйе сінде өзінің шыңдалған 
кәсібін жаңа қырынан байытты. Қауіпсіздік 
органдарында жемісті қызмет істеді. Бүгінгі 
көзі тірі әріптестері Досе кеңнің адами 
қасиетін жиі айтады. Әсі ресе, ол кісінің 
Қызылордада жаңадан ашылған төлқұжат 
бөліміне басшы болып тағайындалғанда 
көптеген ізгілікті істердің ұйытқысы 
ретіндегі азаматтығына тәнті. 

Кеңес Одағының ұшықиыры жоқ шар 
тарапқа көсіліп жатқан мемлекет болға нын 
екінің бірі біледі. Соғыс кезін дегі аласапыран 
жылдары көптеген от басы лар бірбірінен қол 
үзіп, тағдыр оларды Одақтың түкпіртүкпіріне 
тарыдай шашы ратып жіберген оқиғалар 
жиі болатын. Әкесі – баласын, жұбайы жан 
жарын тап қан оқиғалардың басықасында 
болған Досе кең нің көптеген адамдардың 
ізгі алғысына бөленгенін бүгінгі әріптестері 
аса бір сүйіспеншілікпен жеткізді бізге. 
Анасынан қол үзіп қалған бір әйел Досекеңе 
сонау Горький (бүгінгі Нижний Новгород) 
қаласынан мынандай хат жолдапты: «Сіз 
сияқты азаматтың болғаны қандай керемет! 
Біздің өмірге деген құштарлығымыз арта 
түсті. Аса ризашылығымызды білдіре
міз. Тікелей міндетіңіз болмаса да, сонша 
лықты азаматтық танытып, біздің отбасы 
мүшелерінің табысуына қолғабыс тигізге
ніңіз үшін шын жүректен алғысы мызды 
білдіреміз». Мұндай алғыс хаттар дың бір
нешеуін Бақытбектің үйішілік мұраға тынан 
тапқанымызда, біз де ол кісінің шынайы 
болмысын танығандай болдық. 

Кеңес кезінде милиция майоры Дос
майыл Ысқақов Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
пре зидиумының Жарлығымен «Қоғамдық 
тәртіпті қорғаудағы үздік шыққаны үшін» 
медалімен марапатталды. Бұл Кеңес жүйе
сінде ішкі істер органдарының ең үз дік 
марапаты болып табылатын еді. Оған қо
сымша министрліктен, облыстық ішкі істер 
басқармасы тарапынан алған алғыс тары, 
басқа да марапаттары қаншама?!

Жалпы, Ысқақовтар әулетінің ұрпақтар 
сабақтастығының дәнекері секілді ұзақ 
жылдардан бері жалғасын тауып келе 
жатқан ізгі дәстүрі бар. Ол мемлекеттік 
қызметте, Отан қорғау саласында болсын 
бұл шаңырақтан өрбіген ұлдары алдымен 
әке аманатына деген адалдықты аса 
қастерлеп, құрмет тұтады. Отбасында әке 
алдындағы ант Отан алдындағы сертпен 
тең. «Отан отбасынан басталады» деген 
қағида Ысқақовтар әулеті үшін  қастерлі 
ұғым. Досекеңнің әкесі Ысқақ – Ұлы Отан 
соғысының сұрапыл отты жылдарында 
қан кешкен майдангер. Сұм соғыстан аман 
оралды. Ерлік көрсеткендігін айғақтайтын 
марапаттары да аз емес. Осы әулеттің қыз
ғылықты тағдырына үңіле отырып, мы надай 

керемет сәйкестіктің куәсі болған жайым 
бар. Отбасындағы кенже ұл Қуанышбек 1985 
жылы қаладағы Ғ.Мұратбаев атындағы №171 
қазақ орта мектебін ойдағыдай бітірді. Ол өзге 
сыныптастары секілді жоғары оқу орнына 
түсуді армандады. Әкесі: «Балам, бағыңды 
сынап көр, бәлкім түсіп кетерсің, бірақ 
айтар ақылым – алдымен қара жұмыс істеп, 
нанның еңбекпен қалай келетінін білгенің 
абзал» деп Қызылорда жиһаз фабрикасына 
станокшы етіп жұмысқа тұрғызды. Әскери 
комиссариаттан әскерге шақырту қағазы 
келгенде әкесі: «Оқуға түскеніңді құп көрген 
едім. Міне, енді әскерге шақырып жатыр. 
Ысқақ атаң Ұлы Отан соғысында Германия 
асып, соғысты Италияда аяқтады. Өзім 
әскерде төрт жылға жуық, інім Ишанбек 
және ағаң Бақытбек Германияда әскери 
міндетін өтеп, елге абыроймен оралды. Саған 
солардың жолын берсін!» деді ойлы жүзімен. 
Қуанышбектің әскери борышын өтеу кезеңі 
Ауғанстандағы сұрапыл соғыспен тұспатұс 
келді. Ол Грозный қаласында оқужаттығуда 
жүргенде Шешенстан астанасына әкесі мен 
анасы келіп, Досекең: «Балам, атаң да соғысқа 
барып аман қайтқан. Сен біріншісі және 
соңы емессің бұл әулеттен соғысқа аттанған. 
Алланың өзі жар болсын» деп көз жасына 
ерік берген еді. Ауғанстандағы соғыстың 
сипаты басқашалау еді. Дұшпаның қайсы, 
досың кім? Анықтай алмай талай боздақтар 
мерт болды. Әкенің ақ батасының, киелі 
шаңырақтың тылсым күшінен бе Қуаныш бек 
аласапыран соғыстан аман оралды. Еңбекте 
шыңдалды, жоғары білім алды. Мемлекеттік 
қызметтің үлкен сатыларында бүгінге дейін 
жемісті қызмет атқарып келеді. Өзіміз ғана 
білетін, естіген сырт жұрт құлағы елең ете 
қалатын бір сырды ашайық – елуге толмаған 
Қуанышбек бүгінде жеті ұлқызға әке, яғни 
жұбайы Әлия – Батыр ана. Өзі әрдайым 
«көке» деп еркелейтін әкесінің інісі Ишанбек 
облысымыздың денсаулық сақтау саласында 
абыроймен қызмет атқарып, қазір құрметті 
демалыста.

Білетіндер Ысқақовтар әулетін мызғы
майтын тәртіпке бағынған, адалдықты ту 
еткен, бақ қонып, кие дарыған шаңырақ 
деп орынды атайды. Тағы бір сәйкестікті 
қараңыз: Біз жоғарыда әңгімемізге тиек 
еткен Бақытбек ұзақ жылдар облыстың 
өрттен қорғау саласында жемісті еңбек етіп, 
облыстық Қорғаныс істері жөніндегі депар
тамент басшысының орынбасары қызметінен 
зейнетке шықты. Жұбайы Гүлмира тәжірибелі 
заңгер, облыс тық әкімшілік соттың судьясы. 
Екінші қызы Ұрқия, Алматы қаласында 
тұрады, мем ле кеттік қызметші. Жолдасы 
Алмат сонау бір жылдары арман қуып, Астана 
көгінде самғауды көксеген ол  қазақта сирек 
кездесетін мамандықты таңдады. Германияда 
«Эйр Қазақстан» әуе компания сының өкілі – 
директоры қызметін атқарды. Көп ұзамай 
Қазақстан Республикасы Аза маттық Авиация 
коми тетінің төрағасы болып тағайындалды. 
Қазақстан елші лігінің консулы қызметін және 
абыроймен атқарды. Бес тіл білетін  білікті, 
ұқыпты, ұсынықты басшы ретінде оны кейін 
«Казаэронавигация» компаниясының ди рек
торлығына тағайындады. Қазір «Эйр Астана» 
компаниясы директорының кеңес  шісі. 
Досмайыл ақсақалдың тағы бір қызы – Ғалия 
облыстық денсаулық сақтау басқар масында 
тәжірибелі маман.

Досекеңнің жан жары Ортай анамыз бү
гінде бақуатты, тағдыр сыйлаған өмір қы
зығын балаларымен бөлісіп, киелі шаңы
рақтың отын маздатып дегендей, саусаламат 
жүріп жатыр. Шаңырақтан өрбіген ұл
қыздардың ортасында бақытты өмір қызығын 
көру Анамызға тағдырдың бұйырған сыйы 
деп түсіндік. Әдетте, қазақта адам жақ
сылықты да, жамандықты да өз пейілінен 
табады деген ұғым бар. Ал біз бүгін әңгіме 
өзегіне айналдырған Досмайыл ақсақал 
мен Ортай анамыздың киелі шаңырағы 
адами құндылықтың інжумаржандарынан 
сарқылмайтын қазына жинаған пейілі кең 
жандардың мекені.

Ол бақытты, құтты мекен.

Жолдасбек АҚСАҚАЛҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ӘКЕ АМАНАТЫНА 
АДАЛДЫҚ

НЕМЕСЕ КИЕЛІ ШАҢЫРАҚТЫҢ ШАМШЫРАҚТАРЫ ТУРАЛЫ ОЙ

«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 71 жылдығына 
орай «Ардагерлерді ардақтайық» партиялық 
жобасы аясында  «Ұмытылмас ерлік, өшпес даңқ» 
атты шара өткізді. 

Мерекелік кездесуді «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев ашып, 
ардагерлерді мерекемен құттықтады. Ол өз сөзінде «Нұр Отан» 
партиясы ардагерлерге құрмет, олардың ерліктерін ұрпаққа паш 
ету мақсатында «Ардагерлерді ардақтайық» жобасының жүзеге 
асып жатқанын айтып, партия жобасы аясындағы атқарылып 

жатқан жұмыстарды тілге тиек етті.
Шара барысында «Қазақстандықтар – Кеңес Одағының 

батырлары» атты фильмінен үзінділер көрсетіліп, ардагерлер 
майдан даласындағы ерліктерінен естеліктер айтты. Облыстық 
филармония әншілері мерекелік ән айтып, партия тарапынан 
арнайы сыйлықтар табысталды. Тағылымды шарадан «Нұр Отан» 
партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ибадулла Құттықожаев ҰОС ардагері Любовь Колесниктің үйіне 
барып, облыс әкімінің құттықтау хаты мен мерекелік төсбелгісін 
табыстады.  

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ҰМЫТЫЛМАС ЕРЛІК, ӨШПЕС ДАҢҚ

Жеңіс мерекесі қарсаңында ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
Қызылорда облысы бойынша департаменті ұжымы соғыс ардагерлері  Бөрібай 
Құлманов және Любовь Колесникпен кездесіп, құрмет көрсетті. Майдангерлерді 
департамент басшысы Жазира Жылқышиева құттықтап, олардың ерен ерлігіне 
кейінгі ұрпақ әрдайым бас иетінін жеткізді. Бөрібай қария кездесуде өз өмірінен 
сыр шертіп, ақ батасын берді.

– Жастарға айтарым – ел үшін, халық үшін аянбай еңбек етіңдер. Құдайға шүкір, 
заман тыныш. Біз қан майданда от кешіп келіп, еңбекке араластық. Жаратқан ие 
халқымызды бақберекеден, бейбіт өмірден айырмасын, – деді қария.

Соғыс ардагері бүгінгі таңда 96 жаста, облыстағы соғыс куәгерлерінің жасы 
үлкені. 1940 жылы Москваға әскери училищеге аттанып, сұрапыл соғысқа сонда 
жүріп араласқан. «Күндіз оқып, түнде блиндаж қаздық», – дейді өткен күндерін 
еске алған Бөрібай ата. Москваны, Белоруссияны, Польшаны азат етуге қатысқан 
ол елге оралған соң аудандарда басшылық қызметтер атқарған.

Соғыс кезінде медбике болып, талай сарбаздың жан жарасы мен тән жарасына 
ем сыйлаған Любовь әжей де сұрапыл соғыс кезіндегі күндерін қинала еске алды. 
Жуковтың армиясында қызмет еткен бойжеткен Жеңіс күнін Германияда қарсы 
алған. «Болашақ ұрпақ ондай қиын заманды басынан өткермесе екен»,  деп тілегін 
жеткізді ол жылы жүздесуде. Шара соңында ардагерлер құрметіне ән шырқалып, 
оларға сыйсияпат табысталды.

Нағымжан САУЯЕВ.

АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ
Соғыс ардагерлеріне қандай құрмет көрсет

сек те, жарасады. Жеңіс күні қарса ңында 
Қызылорда қаласында тұратын ардагер Кеңес
бай Қали қарияның үйінде облыс әкімінің орын
басары Рауан Кенжеханұлы болып, мерейлі 
мерекесімен құттықтап, игі тілегін жеткізді. 

Кеңесбай ата соғыс басталған жылы Самар
қанда сарбаздар сапына қосылған. Әуелгіде 
әскер корпусында эскадрон фе льдшері болып 
қызмет еткен. Мәскеу тү біндегі майданға түседі. 
Берлинге дейін соғыс даласын басып өтіп, Жеңіс 
күнін жақындатуға үлес қосқан ардагерге Рауан 
Кенжеханұлы мерекелік сыйсияпат та быс тады. 
Өз кезегінде ардагер ақ батасын беріп, бейбіт 
өмір тіледі. 

Н.ТАСТЕМІР.

СЕМИНАР

Жуырда Бүкілдүниежүзілік еңбекті қорғау күніне орай 
облыстық кәсіподақтар үйінің мәжіліс залында “Жұмыс 
орнындағы оқыс күйзеліс: ұжымдық тойтарыс” тақырыбында 
семинар-кеңес өтті.
Халықаралық еңбек ұйымы 1996 жылы ресми түрде Дүниежүзілік еңбекті қорғау 

күнін енгізу жөнінде ұсыныс берді. Бұл бастаманы көптеген елдердің жұмысшы 
топтары мен кәсіподақтары қолдады. Өйткені, әлемнің кез келген елінің ұйымдарында 
жұмысшылардың құқықтары мен еңбек қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы үнемі 
кездесіп отырды. Бірақ халықаралық ұйымның бастамасы арада біраз жыл өткен соң 
алғаш рет 2003 жылы аталып өтті. Қазіргі кезде әлемнің жүзден аса елінде еңбекті 
қорғаудың шешілмеген мәселелеріне жұртшылықтың назарын аударуға бағытталған 
ісшаралар ұйымдастырылуда.

Семинарда облыстың еңбек саласын бақылау басқармасы басшысының орын
басары Өтеп Хасанов, құрылыс кешені және тұрғын үйкоммуналдық шаруа шылығы 
қызметкерлері салалық кәсіподағының төрағасы Серік Мырзаханов, облыстық 
кәсіподақтар орталығының заңгері Ербол Жұбатқановтың хабарламалары тыңдалып, 
талқыланды. Шара барысында еліміз денсаулық сақтау қызметкерлері салалық 
кәсіподағына қарасты бастауыш кәсіподақ ұйымдары белсенділері дайындаған 
“Алғашқы медициналық көмек көрсету тәртібі” көрініс түрінде көрсетілді.

Облыстық кәсіподақтар орталығы төрайымының орынбасары Майра Боранбаева 
жүргізген семинар соңында “ҚазГерМұнай” және “ҚуатАмлонМұнай” кәсіпорын
дары ның техника қауіпсіздігі мамандары облыстық еңбек саласын бақылау басқармасы 
мен облыстық кәсіподақтар орталығының Алғыс хаттарымен марапатталды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ

***
Облыстық денсаулық сақтау 

басқарма сының ұйым дастыруымен 
Жеңіс мерекесіне орай Ұлы 
Отан соғысына қатысқан меди-
цина саласының соғыс және 
еңбек ардагер герлеріне құрмет 
көрсетілді. 

Игі шара алдымен ардагерлердің «Тағ зым» 
алаңына барып, мәңгілік алауға гүл шоқтарын 
қоюынан басталды. Онан әрі салтанатты шара 
«Альбион» мейрам хана сында ақ дастархан 
басында жалғасты. Атал ған басқарма басшысы 
Ақмарал Әлназа рова, облыстық ардагерлер кеңе
сінің төрағасы Сейілбек Шаухаманов майдан
герлерді құт тық тап, жылы лебізін арнады. Айта 
кету керек, медицина саласында бүгінде төрт 
майдангер бар. Олар – К.Қалиев, Л.Колесник, 
Ш.Ахметова және  Ж.Лепесов. Жиында өткен 
ғасырдың куәгерлері, қарт жауынгерлер естелік
терімен бөлісіп, кейінгі толқынға ақ тілектерін 
арнады.

Жалпы, соғыс жылдарында госпиталь дарда 
700 мың медицина қызметкері, 280 мың дәрігер, 
11 мың фармацевт және 57 мың фельдшер болған. 
Қызылордада Қырым медициналық институтын 
қосқанда 5 мыңнан аса дәрігер, 17389 фельдшер 
оқуын бітіріп, майданға аттанған. Салтанатты 
жиында облысқа белгілі өнерпаздар жырдан 
шашу шашып, соғыс жылдарындағы әндерді 
әуелетті. Ардагерлерге сыйсияпат жасалды.

Барлыбек БАТЫР.
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Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 1-қосымша 

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары  
________________________________ жыл 

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда):______________________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_______________________

№ 
р/с Шаралардыңатауы* Іс-шараның нәтижесі

1 Іс-шара
2 Іс-шара
3 Іс-шара
4 …

Ескертпе:
*- шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), ол (олар) болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық 

міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.
Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сәйкес келуі тиіс

Қызметші  
Т.А.Ә. (болған жағдайда)_______ 
күні _______________________ 
қолы ____________________

Тікелей басшы 
Т.А.Ә. (болған жағдайда) 
_________________________________ 
күні ____________________________ 
қолы ________________________

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 2-қосымша 

Нысан

Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл

(бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

Қызметші 
Т.А.Ә. (болған жағдайда)_______ 
күні __________________________ 
қолы __________________________

Тікелейбасшы 
Т.А.Ә. (болған жағдайда)____________ 
күні _______________________________ 
қолы _______________________________

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 3-қосымша

Нысан

Бағалау парағы
_________________________________________________ жыл

(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы:

№ р/с Аталуы Маңызы Қызметшінің өзін-өзі бағалау нәтижелері Басшының бағалау 
нәтижелері Ескерту

1 Іс-шара 2-ден 5 кедейін
2 Іс-шара 2-ден 5 кедейін
3 Іс-шара 2-ден 5 кедейін
4 …

Қызметші 
Т.А.Ә. (болған жағдайда) ____________________________ 
күні _______________________ 
қолы _______________________

Тікелей басшы 
Т.А.Ә. (болған жағдайда) _____________________________ 
күні_____________________________ 
қолы ________________________

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың әдістемесіне 4-қосымша

Нысан

Айналмалы бағалау нәтижелері
_________________________________________________ жыл

(бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (болған жағдайда): ___________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________________________________________

№ 
р/с Құзіреттінаталуы Маңызы Баға (балл)

Тікелейбасшы
1. Бастамашылығы 2-ден 5-кедейін
2. Әрекеттестіккеикемділігі 2-ден 5-кедейін
3. Қызметтікэтиканысақтау 2-ден 5-кедейін

БАРЛЫҒЫ:
Бағыныштыадам

1. Жұмыстыжоспарлайбілу 2-ден 5-кедейін
2. Жұмысқаынталандырабілу 2-ден 5-кедейін
3. Қызметтікэтиканысақтау 2-ден 5-кедейін

БАРЛЫҒЫ:
Әріптесі

1. Топтажұмысістейбілу 2-ден 5-кедейін
2. Қызметтікэтиканысақтау 2-ден 5-кедейін

БАРЛЫҒЫ:

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 5-қосымша

Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
____________________________________________________________

(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең (тоқсан және (немесе) жыл)

Бағалау нәтижелері

№ 
р/с

Қызметшілердің Т.А.Ә. 
(болған жағдайда)

Бағалау нәтижелері туралы 
мәлімет

Комиссиямен бағалау қорытындыларын 
түзеу (болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      
Тексерген:
Комиссия хатшысы: _____________________ Күні: ____________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы: _____________________ Күні: ____________
(Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі: _______________________ Күні: ____________
 (Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы)
____________________________________

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 17 НАУРЫЗДАҒЫ № 392 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 27.04.2016 ЖЫЛЫ № 5489 ТІРКЕЛГЕН

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін 

бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 

туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қараша-
дағы Заңының 33-бабының 5-тармағына сәйкес және «Мемле-

кеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 
13 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 12705 нөмірімен тіркелген) сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысы әкімдігінің 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 

бағалаудың әдістемесі бекітілсін.
2. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 

атқарушы органдар осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда 
облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
әкімі           Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «17»  наурыздағы № 392 қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – 
Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 
33-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және Қызылорда облысы 
әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан 
әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау алгоритмін 
айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан 
әрі – бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін 
жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазы-
мындағы қызметінің нәтижелері бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) –есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы 
желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып 
жатқан жылдың жиырма бесінші желтоқсанынан кешіктірмей 
жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда 
орналасу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда өткізілмейді.

Әлеуметтік демалыстағы «Б» корпусының қызметшілері 
бағалаудан жұмысқа шыққаннан кейін осы Әдістеменің осы тармағында 
көрсетілген мерзімде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» 
корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға 
негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы өзінің лауа-
зымдық нұсқаулығына сәйкес бағынатын тұлға болып табылады.

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган-
дар дың басшыларын бағалауды облысәкімі не оның өкілеттік беруімен 
оның орынбасарларының бірі жүргізеді.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта 

бағасынан;
2) «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарын орындау 

бағасынан;
3) айналмалы бағалаудан құралады.
6. Мемлекеттік лауазымға тағайындау және мемлекеттік 

лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлға «Б» корпусы 
қызметшісінің қызметін бағалауды өткізу үшін Бағалау жөніндегі 
комиссия құрылады, персоналды басқару қызметі оның жұмыс органы 
болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның мәжілісі оның құрамының 
үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда құқылы болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған 
жағдайда, оларды алмастыру Бағалау жөніндегі комиссияны құру 
туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның шешімі 
бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру 
арқылы қабылданады.

9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия 
мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыстар саны тең 
болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып 
табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып персоналды 
басқару қызметінің қызметшісі табылады. Бағалау жөніндегі комиссия 
хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары «Б» 
корпусы қызметшісімен және оның тікелей басшысымен бірлесіп келесі 
жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы Әдістемеге 1-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 
10-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін тағайындалған 
жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі жұмысының 
жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс 
күні ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарына:
1) «Б» корпусының қызметшісі туралы дербес деректерді 

(Т.А.Ә. (болған жағдайда), атқаратын лауазымы, «Б» корпусы 
қызметшісінің құрылымдық бөлімшесінің атауы);

2) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына 
(мақсаттарына), ол (олар) болмаған жағдайда оның функционалдық 
міндеттеріне сәйкес «Б» корпусы қызметшісінің жұмысы іс-
шараларының атауы кіреді.

Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, «Б» корпусы қызметшісі 
жұмысының функционалды бағытымен байланысады, нақты аяқтау 
нысанына ие болады.

Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органның 
салыстыруында анықталады.

3) «Б» корпусы қызметшісінің және оның тікелей басшысының 
қолдары, жеке жоспарға қол қою күнін қамтиды.

13. Жеке жоспарекіданадақұрастырылады. Бір дана персоналды
басқаруқызметінеберіледі. Екінші дана «Б» корпусы қызметшісініңқұры
лымдықбөлімшесініңбасшысындаболады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Персоналды басқару қызметі Бағалау бойынша 
комиссия төрағасының келісімі бойынша бағалауды өткізу кестесін 
қалыптастырды.

Персоналды басқару қызметі бағалауға жататын «Б» корпусы 
қызметшісін және бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау өткізу 
туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау 
парақтарын толтыру үшін жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, 
көтермелеу және айыппұл баллдарынан құралады.

16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа 

көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық және/
немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын қызмет 
түрлері үшін қойылады.

18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлері 
мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп белгіленеді 
және атқарылған жұмыстын көлемі мен күрделігінің қосу тәртібімен 
бес деңгейлік шкала бойынша орналасады. Бұл ретте көтермеленетін 
қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды құжат алмасудың 
бірыңғай жүйесінде және мемлекеттік органның Интранет-порталында 
белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар кіре алады.

Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» 
корпусының қызметшісі тікелей басшыдан бекітілген шкалаға сәйкес 
«+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл баллдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны 
үшін қойылады.

20. Орындау тәртібін бұзуға:
1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын және бақылаудағы 
құжаттар мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін орындау 
мерзімдерін бұзу;

2) тапсырмаларды, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
сапасыз орындау жатады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмыста болмауы;
2) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
3) қызметшілердін қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың көздері 

ретінде персоналды басқару қызметі, «Б» корпусы қызметшісінің 
тікелей басшысы, әдеп бойынша уәкілдің құжатпен дәлелденген 
мәліметі болады.

22. Орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының 
қызметшісіне әрбір бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл 
баллдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды 
жүргізу үшін, «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға осы 
Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау 
парағын келісу үшін жібереді.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек тәртібін 
бұзғаны туралы персоналды басқару қызметі және әдеп бойынша 
уәкілдің берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында 
берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған 
жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы «Б» 
корпусы қызметшісімен расталады.

«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі бола алмайды. 
Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің жұмыскері және «Б» 
корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас 
тарту туралы акт құрастырады.

5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау

26. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі 
тікелей басшыға келісу үшін осы Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша толтырылған бағалау парағын жолдайды.

27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің 
анықтылығы тұрғысынан қарастырып, түзету еңгізеді (болған жағдайда) 
және оған келісім береді.

28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» 
корпусының қызметшісі растайды.

«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл 
жағдайда персоналды басқару қызметінің жұмыскері және «Б» корпусы 
қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы еркін 
нысанда акт жасайды.

6. Айналмалы бағалау

29. Айналмалы бағалау
1) тікелей басшының;
2) «Б» корпусы қызметшісіне бағыныштылардың;
3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – «Б» корпусының 

қызметшісі жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшеде лауазымдарды 
атқаратын тұлғалардың (олар болған жағдайда) бағалауы болып 
табылады.

30. Осы Әдістеменің 29-тармағының 2), 3) тармақшаларында 
көрсетілген адамдардың тізбесін (үштен аспайтын) «Б» корпусы 
қызметшісінің лауазымдық міндеттері және қызметтік өзара 
әрекеттестігіне қарай персоналды басқару қызметі бағалау жүргізілгенге 
дейін бір айдан кешіктірмей анықтайды.

31. Осы Әдістеменің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар 
осы Әдістеменің 4-қосымшасына сәйкес нысанда айналмалы бағалау 
парағын толтырады.

32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен екі 
жұмыс күні ішінде персоналды басқару қызметіне жіберіледі.

33. Персоналды басқару қызметі айналмалы бағалаудың орта 
бағасын есептейді.

34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.

7. Қорытынды баға

35. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің 
тоқсандық қорытынды бағасын мынадай формула бойынша есептейді:

      

                 – тоқсандық баға;

a – көтермелеубаллдары;
в – айыппұл баллдары.
36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шәкіл бойынша 

қойылады:
80 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз»
80-нен 105 балға дейін – «қанағаттанарлық»
106-дан 130 балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»
130 балдан астам – «өте жақсы»
37. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусы қызметшісінің 

жылдық қорытынды бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі 
комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

мұндағы: 
  – жылдық баға;

– есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық 
мән).

Бұл ретте тоқсандық бағалардан алынған орта арифметикалық 
мәні осы Әдістеменің 37 тармағында көрсетілген шәкілді есепке ала 
отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 баллдан төмен) – 2 балл,
«қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 баллға дейін) – 3 балл,
«тиімді» мәнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 

балл,
«өте жақсы» мәнге (130 баллдан астам) – 5 балл;

 
 – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта 

арифметикалық мән);

       – айналмалы бағалау (орта арифметикалық 
мән).

38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша 
қойылады:

3 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;
3 балдан бастап 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық;
4 балдан бастап 5 балға дейін – «тиімді»;
5 балл – «өте жақсы».

8. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

39. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен 
келісілген кестеге сәйкес Бағалау нәтижелерін қарау бойынша 
комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына 
мынадай құжаттарды:

1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық бағалау 

үшін);
3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
40. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына 

шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекіту;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарау.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған 

жағдайда Комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда 
бағаны түзетеді:

1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет тиімділігі бағалау 
нәтижесінен көп болса. Бұл ретте «Б» корпусы қызметшісінің қызмет 
нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;

2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау нәтижесін санауда 
персоналды басқару қызметі қате жіберсе;

3) бірдей баға болған жағдайда бағалау нәтижелерін мәжбүрлі 
түрде саралау кезінде. Бұл ретте Комиссия қызметшілердің қол 
жеткізген нәтижелерінің мәні, маңыздылығы және өлшемдестігін есепке 
ала отырып, бағалау қорытындыларын түзетуге құқылы.

41. Персоналды басқару қызметі бағалау нәтижелерімен ол 
аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» корпусының қызметшісін 
таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен 
таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау 
нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. 
Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері танысудан бас 
тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

42. Осы Әдістеменің 40-тармағында көрсетілген құжаттар, 
сондай-ақ Комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды 
басқару қызметінде сақталады.

9. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

43. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның 
аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе 
оның аумақтық департаменті «Б» корпусы қызметшісінен шағым 
түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды және 
бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия 
шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган 
екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға 
немесе оның аумақтық департаментіне береді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта 
шағымдануға құқығы бар.

10. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

47. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша 
шешім қабылдауға негіз болып табылады.

48. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар 
«Б» корпусы қызметшілеріне төленеді.

49. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін 
арттыру) жылдық бағалаудың қорытындылары бойынша «Б» корпусы 
қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет бағыты 
бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық 
бағалаудың нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті 
жоғарылату курстарына жіберіледі.

50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының 
қызметшісі мемлекеттік әкімшілік лауазымға алғаш рет қабылданған 
тұлғаларға тәлемгер ретінде бекітілмейді.

51. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл 
қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мәндегі бағалау 
нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. Кез-
келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының 
қызметшісі заңнамамен белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

52. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері 
олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі.

«Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын 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

2
Құрылымдық 

бөлімшелердің 
атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Рәсімнің (іс-
қимылдың) атауы 

және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 

өтінім көшірмесін 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

құжаттарды қарайды өтінімнің Қағидалардың 
шарттарына сәйкестігін қарайды 

бас тартуға қол 
қояды

бас тартуды 
тіркейді

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын 

мемлекеттік 
қызметті көрсету 

бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

құжаттарды  
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

өтінім сәйкес келмеген жағдайда 
бас тартуды дайындайды және 

көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады, 
өтінім сәйкес болған 

жағдайда төлем құжаттарын 
қазынашылықтың аумақтық 

бөлімшесіне төлеу үшін ұсынады 

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

бас тартуды 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді

5 Орындалу мерзімі 15  минуттан 
аспайды

15 минуттан  
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

«Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын 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 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорацияның

жинақтау бөлімінің 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды
тіркейді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті
берушіге

жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды 

өтінімнің Қағидалардың 
шарттарына сәйкестігін 

қарайды

хабарламаға 
қол қояды

хабарламаны 
тіркейді

хабарламаны 
тіркейді

4 Келесі рәсімді (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз 
болатын мемлекеттік 

қызметті көрсету 
бойынша рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 

өкіліне құжаттардың 
қабылданғаны 
туралы немесе 

құжаттарды 
қабылдаудан бас 

тарту туралы қолхат 
береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушысына 
жолдайды

өтінім сәйкес 
келген жағдайда 

төлем құжаттарын 
қазынашылықтың 

аумақтық бөлімшесіне 
төлеу үшін ұсынады, 

хабарламаны 
дайындайды және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

хабарламаны 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

хабарламаны 
Мемлекеттік 
корпорацияға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

алушыға не 
оның өкіліне 
хабарламаны 

береді

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 1 жұмыс күні 
ішінде, құжаттарды 

қабылдау күні 
мемлекеттік 

қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

5 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

1 сағат ішінде 15 минуттан 
аспайды 

«Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау» 
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

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

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

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 28 НАУРЫЗДАҒЫ № 402 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 27.04.2016 ЖЫЛЫ № 5485 ТІРКЕЛГЕН

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су 
беру қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік  

көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

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

1. Қоса беріліп отырған «Ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 

әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                             Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016  жылғы « 28 » наурыздағы №402 қаулысына қосымша

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

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

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нәтижелерін беру:

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

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

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

қызметті алушылардың банктік шоттарына тиесілі бюджеттік 
субсидияларды одан әрі аудару үшін қазынашылықтың аумақтық 
бөлімшесіне төлем құжаттарын ұсыну (бұдан әрі – төлем құжаттары) 
немесе «Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру 
қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы                        
№6-4/1072 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 12933 нөмірімен тіркелген) бекітілген «Ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын 
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 жағдайда көрсеті-
летін қызметті алушыға стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қолы 
қойылған субсидия тағайындау/тағайындамау туралы шешімі бар қағаз 
жеткізгіштегі хабарлама (бұдан әрі – 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 (жеке тұлғаның 
- нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша, заңды тұлғаның - 
өкілеттілікті растайтын құжат бойынша) (бұдан әрі - өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінім ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі субсидияларды 
алу үшін ай сайын көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 
9-тармағына сәйкес  құжаттарды ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
оның қабылдаған күні мен уақыты, лауазымды адамның тегі мен аты-
жөні көрсетілген, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгі қойылған өтінім көшірмесін (бұдан әрі – өтінім көшірмесі) 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады  (он бес минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы өтінімді 
Қағидалардың («Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру 
бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауқағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-
рінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 6-3/597 бұйрығы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 12714 нөмірімен 
тіркелген)) (бұдан әрі – Қағидалар) субсидия алу шарттарына сәйкестігін 
қарайды, өтінім сәйкес келмеген жағдайда жазбаша түрде одан бас тарту 
себебі көрсетілген дәлелді жауапты (бұдан әрі – бас тарту) дайындайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады, өтінім 
сәйкес келген жағдайда төлем құжаттарын қазынашылықтың аумақтық 
бөлімшесіне төлеу үшін ұсынады (бес жұмыс күні ішінде); 

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бас тартуға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (он бес минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері бас 
тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға немесе оның 
өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

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

ұйымдардың өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7.  Мемлекеттік  қызметті 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) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
5) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, 

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

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

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

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

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

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

стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
субсидиялар алуға өтінім;

жеке куәлік (жеке басын сәйкестендіру үшін қажет); 
2) Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды тіркейді 

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

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 және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

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

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы өтінімнің 
Қағидалардағы субсидия алу шарттарына сәйкестігін қарайды, өтінім 
сәйкес келген жағдайда төлем құжаттарын қазынашылықтың аумақтық 
бөлімшесіне төлеу үшін ұсынады, хабарламаны дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (бес жұмыс күні 
ішінде);  

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы хабарламаға 
қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (он бес минуттан аспайды);

8) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері хабар-
ламаны тіркейді және Мемлекеттік корпорацияға жолдайды (бір сағат 
ішінде);

9) Мемлекеттік корпорация қызметкері 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.

  «Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

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

Ана мен бала денсаулығын 
қырық жылға жуық қорғаған 
Рахима Аруханқызы мыңнан 
астам сәбидің кіндік шешесі 
болыпты. Ауылдағы №113 
мектепті тәмамдаған соң 
1978 жылы Қызылорда 
медколледжін бітірген. 
Содан өзі туып-өскен 
«Қармақшы» ауылындағы  
балалар босанатын үйде отыз 
жылдан астам еңбек етсе 
керек. 2012 жылы отбасы 
жағдайымен Қызылордаға 
қоныс аударып, қаладағы 
№1 емханада еңбек жолын 
жалғастырыпты. Жуырда 
ұжым мүшелері салтанатпен 
зейнетке шығарғанын төгілте 
әңгімелейді. Құшағы гүлге 
толған, ықыласты лебіздер 
жауғанын тауыса алмай 
тебіренеді. Қазір қадірменді 
әже немерелер ортасында 
алпысқа қарай жол тартып 
барады.

Рахиманың бәрі есінде. Медколледж 
директоры Сара Төлегенқызы ағынан 
жарылды. Диплом тапсырар кезде 
Рахиманың қатарынан үздік оқығанын, 
білікті медбике боларына тебірене сөйлеп, 
сәт сапар тіледі. Кезінде Сыр өңірінде 
атақ-даңқы дүркіреп тұрған «Қармақшы» 
кеңшарындағы балалар босанатын 
үйге фельдшер-акушер болып баратын 
жолдаманы қолына ұстатты.

Әуелінде Рахимаға атқарар жүк 
жеңіл болмады. Ауылда мыңның үстінде 
отбасы бар. Қала берді қой саны 50 
мыңнан асатын, бұларға қоса жылқы, 
сиыр, түйе түлігін өсіретін бес ферма, 

қысқасы, 200-дей малшылар ауылы тағы 
бар. Шалғайдағы 220 шақырым «Тышқан 
тамындағы» малшылар қонысына бірде 
трактормен, бірге ұшақпен суыт ұшады. 
Әр отарды аралаған сәтте батпақ жолда 
талай қиындық көріп, әрең жеткені 
есінен кетпейді. Сырқаттың біріне ем 
жасайды, күні жеткен босанар ананы 
ажал құрсауынан құтқарып, көз ілмей 
босандырып, кіндік шеше атанар сәттегі 
Рахиманың сәл-пәл қиындықтан сейіліп, 
талай қуанғаны бар.

Бір кезде ауылда бас дәрігер болған 
Аманкелді, Күләйшалар Рахиманың 
төзімділігіне, ыждағатты ісіне әркез риза 
болып, алғыс жаудырғаны естен кетпейді. 
Рахима қарлы боран, аптапты ыстыққа сыр 
бермей қияндағы  малшыларға талай жол 
тартатыны ер азаматқа бергісіз еңбек еді, 
– дейді сол кездегі бас дәрігер Аманкелді 
Суханберлиев екі сөзінің бірінде.

Бірде Рахима Алматы пойызымен 
Қызылордаға жол тартып келе жатқан-ды. 
Кенет вагон купесіндегі бір келіншекті 
толғақ қысты. Жолсерік  бүкіл пойызды 

шарлап дәрігер іздеп сарсылды. Сол сәтте 
келесі вагоннан фельдшер-акушер Рахима 
Аруханқызы шыға келіп, толғатқан 
ананы босандырып, сәбидің кіндігін 
кесіп, құндақтағанда, әлгі ананың рахмет 
жаудырып, қуаныштан жас төгілткені 
өзінше жыр.

Ауылдағы Тотай әулетіндегі тоғыз 
ағайынды Сәрсенбек атты жігіт сымбатты 
Рахимаға жиі-жиі көз қырын салып 
жүретін-ді. Сыйластығы жарасып, отау 
құрды, үлкен ағасы Орынбек пен зайыбы 
Гүлнәр дүркіретіп той өткізді. Ұмытылмас 
сәби сүю қуанышы да болды. Қазір 
Алмасбек, Жандос, Мөлдір бұлардан 
тараған немере қызығы басталды. Қызыл-
орда вагон депосында Алмасбек, Жандос – 
білікті мамандар, қызы Мөлдір – Астанада 
банкир. Әулеттің үрім-бұтағы жапырақ 
жайып келеді.

Бір ауылда «Қармақшы» ауылының 
тұрғындары Рахима Аруханқызын әлі 
күнге аузынан тастамайды. Ұл-қыз 
ержетіп, Қызылордаға қоныс аударуға тура 
келді. Ауылдастар қимастықпен қоштасты. 
Рахима Қызылорданың орталығындағы 
№1 емханаға медбике, ал ері Сәрсенбек 
мұнайшы болып орналасты.

Жақында қуанышты тағы бір хабарға 
қанықтық. Қырық жылға жуық еңбек еткен 
медбикені Қызылордадағы №1 емхана 
ұжымы зейнеткерлікке салтанатпен 
шығарып салды, сый-сияпат жасады. 
Гүл шоқтары қарша жауды. Еңбегіне сай 
алғыс, мақтау қағаздары, медальдары 
тағы да тілге тиек болды, бірге еңбек 
еткендер шынайы ықылас төкті. «Әжелер 
сайысында» бас жүлде алғанын тамылжыта 
айтты. Зейнеткер немерелері Балауса, 
Айым, Зере, Ұлзадалардың ортасында 
әже атанып, думанды сәттерді қуанышпен 
өткізіп жатқанын шаттана әңгімелейді.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,
ардагер журналист.

МЕЙІРБИКЕЛЕР КҮНІ

ЫСТЫҚ АЛАҚАН

Қызылорда  облысының Ішкі істер департаменті 120014,  
Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата көшесі №18 үй, анықтама 
үшін телефондары: 8(7242) 29-56-26, 29-56-24, факс 8(7242) 
29-56-27, төмендегі көрсетілген бос лауазымдарына конкурс 
жариялайды. 

Орта басшы құрамы бойынша:
-Қызылорда облысы Ішкі істер департаментінің Техникалық 

қызмет басқармасының инженері - 1 бірлік;
-Қызылорда облысы Ішкі істер департаментінің жылдам 

қимылдайтын арнайы жасағының кәсіби даярлық тобының 
инспектор-психологы /келіссөз жасаушы/ - 1 бірлік;

-Қызылорда қаласы Ішкі істер басқармасының жергілікті 
полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторы - 3 бірлік;

-Қызылорда қаласы Ішкі істер басқармасының жергілікті 
полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторының көмекшісі 
- 1 бірлік;

-Арал ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция қызметінің 
учаскелік полиция инспекторы - 3 бірлік;

-Қармақшы ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің учаскелік полиция инспекторы - 1 бірлік;

-Қармақшы ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің ювеналды полиция тобының кәмелеттік жасқа 
толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы - 1 
бірлік;

-Жалағаш ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің учаскелік полиция инспекторы - 4 бірлік;

-Сырдария ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің учаскелік полиция инспекторы - 5 бірлік;

-Сырдария ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің ювеналды полиция тобының кәмелеттік жасқа 
толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторы - 1 
бірлік;

-Сырдария ауданы ішкі істер бөлімінің жергілікті полиция 
қызметінің учаскелік полиция инспекторының көмекшісі - 1 бірлік;

-ҚР ІІМ Байқоңыр қаласы Өкілдігінің жергілікті полиция 
қызметінің криминалды полиция бөлімінің жедел уәкілі - 1 бірлік;

-ҚР ІІМ Байқоңыр қаласы Өкілдігінің көші-қон полиция 
тобының инспекторы - 1 бірлік.

Қатардағы кіші басшы құрамы бойынша:
-Қызылорда облысы Ішкі істер департаментінің жергілікті 

полиция қызметінің жол-патрульдік полиция ротасының полицейі 
- 9 бірлік;

-Қызылорда қаласы Ішкі істер басқармасының жергілікті 
полиция қызметінің жол-патрульдік полиция батальонының 
полицейі - 9 бірлік;

-Қызылорда қаласы Ішкі істер басқармасының жергілікті 
полиция қызметінің жол-патрульдік полиция батальонының 
полицейі-жүргізушісі - 7 бірлік;

-Қызылорда қаласы Ішкі істер басқармасының жергілікті 
полиция қызметінің жол-патрульдік полиция батальонының 
полицейі-кинологі - 4 бірлік;

-ҚР ІІМ Байқоңыр қаласы Өкілдігінің жол-патрульдік полиция 
тобының полицейі - 1 бірлік;

-Арал, Қармақшы, Жалағаш және Шиелі ауданы ішкі істер 
бөлімдерінің ақпараттық-аналитикалық тобының есеп жөніндегі 
технигі - 1 бірліктен.

Конкурс қатысушысына қойылатын негізгі талаптар:
Орта басшы құрамы лауазымына: білімі жоғары-заңгер, жоғары-

педагогикалық және жоғары-техникалық /программист/, жасы 35-ке 
дейінгі, бойы 1 метр 70  см. төмен болмауы. Cонымен қатар міндетті 
түрде Қарулы Күштер қатарында болған азаматтар қатыса алады. 

Қызылорда облысы Ішкі істер департаментінің жылдам 
қимылдайтын арнайы жасағының кәсіби даярлық тобының 
инспектор-психологы /келіссөз жасаушы/ лауазымына жасы 35 
жасқа толмаған, жоғары психолог мамандығын бітірген және күрес 
пен атыстың жауынгерлік түрлері бойынша спорттық біліктілік 
разрядтарының міндетті болуы тиіс.

Қатардағы кіші басшы құрамы лауазымына: білімі жалпы орта 
немесе кәсіптік орта білім, жасы 25-тен аспаған, жол патрульдік 
полиция батальонының полицейі, полицей-жүргізушісі және 
полицей-кинологы лауазымдарына бойы 1 метр 75  см. төмен 
болмауы, міндетті түрде «В,С» автокөлік жүргізу куәліктері болуы 
тиіс, міндетті түрде Қарулы Күштер қатарында болған, ақпараттық-
аналитикалық тобының есеп жөніндегі технигі лауазымына бойы 
1 метр 70  см. төмен болмауы, орта немесе жоғары техникалық /
программист/ мамандығын бітірген, Қарулы Күштер қатарында 
болған азаматтар қатыса алады. 

Конкурсқа өтініш білдіргін азаматтар төмендегі көрсетілген 
кезеңдерден өтеді:

-Медициналық және психофизиологиялық куәландырудан 
және полиграфологтың зерттеуінен ; 

-Заңнаманы білуге тестілеуден;
-Денешынықтыру даярлығы бойынша нормативтер тапсыру;
-Конкурс өткізуші комиссиясымен әңгімелесу;
-Азаматтар конкурсқа қатысушы шығындарын (конкурс өтетін 

жерге келу және тұрғын  үй жайын жалдау, тұру) өздерінің жеке 
қаражаты есебінен жүргізіледі.   

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабар-
ландыру соңғы жарияланған күннен бастап 15 жұмыс күн 
аралығында тапсырылуы тиіс. 

Біздің мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Қорқыт 
Ата көшесі №18, Қызылорда облысы ІІД, Кадр жұмысы 
басқармасының байланыс телефондары: 8/7242-/-29-56-26, 29-
56-24.

Қызылорда облысы ішкі істер департаментінің 
конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

НҰРЛЫ БЕЙНЕҢ МӘҢГІЛІК 
ЖАДЫМЫЗДА

Үстіміздегі жылдың 8 
мамы рында облысқа белгілі 
азамат, медицина саласына 
еңбегі сіңген дәрігер-
невропатолог, отба сы мыз-
дың ардақ ты сы, аяулы 
жан Чен Вла димир Ильич 
өмірден озды.

Владимир Ильич 1941 
жылы Ақтөбе қала сында 
дүниеге келді. Орта мектепті 
бітір ген нен кейін Ақтөбе 
қала сындағы медицина 
инс титутына түсіп, 1967 
жылы ойдағыдай тәмам-

дады. Еңбек жолын Қызылорда қаласындағы теміржол 
ауруханасында дәрігер-невропатологтан бастады. 
Біраз жыл бөлім меңгерушісі қызметін абыройлы 
атқарып, өз ісін жетік білетін жақсы дәрігер екенін 
көрсетті. Әр жылдарда Мәскеу, Ташкент, Харьков, 
Минск, Алматы қалаларында дәрігерлердің білімін 
жетілдіру курстарына қатысып, біліктілік деңгейін 
көтеріп, халқына адал қызмет етті. Еліміз егемендігін 
алғаннан кейін жеке тәжірибелік жұмыс атқарып, 
қолынан келгенінше жанына дәру іздеген жандарға 
ем-домын жасап, науқастардың алғысы мен шексіз 
ықыласына бөленді. 

Сіздің ел саулығын сақтау жолындағы ерен 
еңбегіңіз бен жарқын жүзіңіз жұрт жадынан өшпейді.

Жатқан жеріңіз жайлы, иманыңыз жолдас болсын, 
ардақты жан. 

Отбасы, туған-туыстары, жақындары.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Жумагулова Сараштың атына Қызылорда облысы, Сыр-
дария ауданы, Жетікөл ауылы, А.Исабекова №9 үйге беріл ген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-
153-023-003, №0109018), заң бойынша мұраға құқық туралы куәлігі 
(№2-15 22.02.2002 ж.), техпас портының түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Ахметов Жомарттың атына Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі 

6үй 24 пәтерге берілген Қызылорда қаласы әкімінің шешімі (№01 
03.05.1999 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Молдабекова Кумистің атына Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласы, Бәйтерек көшесі, №64 үйге берілген жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-031-2872 
10.02.2014 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

***
Жақсылықов Әділбек Жақсылықұлының атына Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Сабалақ бау-бақша 
серіктестігіне берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісі (кадастрлық №10-156-083-025) түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«Талғат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
ұжы мы се рік тестік басшысы Әбдуайтова Күлзада 
Әбдуайт қызына ағасы

Оңдасын Әбдуайтұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
кө ңіл айтады.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 
 телефон да ры арқылы байланысуға 

болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Сберлік

тағзым

1930 жылы 15 шілдеде Жаңақорған ау-
даны “Төменарық” ауылында дүниеге кел-
ген Орынбасар аға Ұлы Отан соғысы 
басталғанда он бірге енді толған еді. Әкесі 
Биімбет өз еркімен соғысқа аттанып, жарты 
денесі жоқ мүгедек болып, екі аяқсыз елге 
оралады.

Отбасындағы тұрмыстың ауыртпалығы, 
әкесінің сырқаты Орекеңді еңбекке бала 
күнінен араласуға мәжбүр етті. Ол 1943 жыл-
дан бастап “Горняк” кеңшарында бақташы, 
есепші, бригадир, ферма меңгерушісі болып 
еңбек жолын бастады.

Алайда, соғыстан кейінгі қиындықтарға 
қарамай 1947 жылы Қазалы қаласындағы 
зооветеринариялық техникумына оқуға 
түсіп, оны үздік дипломмен 1949 жылы 
бітіріп шықты. 1949-1951 жылдары 
Жаңақорған ауданында мал-дәрігерлік 
жұмыстар атқарып, қайтадан жоғары білім 
алу мақсатында Алматы қаласына оқуға 
түсуге талап қылды. 1951-1956 жылда-
ры зоотехникалық-мал-дәрігерлік инсти-
тутын ғалым мал дәрігері мамандығы бой-
ынша бітіріп, туған ауылына оралып, өз 
мамандығымен ауданда қызмет істеді.

Талапты жас өзінің тиянақты істерімен 
облыс басшыларының көзіне түсе баста-
ды. 1961 жылы Жаңақорған аудандық 
кеңес атқару комитетінің бірінші орын-
басары қызметін атқарды, ал 1962 жылы 
Сырдария ауданы, “1 Май” кеңшарында 
директор болып қызметке ауысты. 1964 
жылы Қазақстанға еңбегі сіңген қызметкер 
атағына ие болды.

Тұралап жатқан кеңшар Орекеңнің 
басшылығымен экономикасы көтеріліп, 
Одақтың маңдайалды шаруашылықтарының 
бірі болды. 1956 жылдың қорытындысы 
бойынша барлық көрсеткіш жоспардан екі 
есеге артық орындалды.

1966 жылы Орекеңе Социалистік 
Еңбек Ері атағы берілді, ал 1967 жыл-
дан бастап облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы және обкомның 

бюро мүшесі болды.
1967-1983 жылдары Шиелі аудандық пар-

тия комитетінің бірінші хатшысы, 1967-1975 
жылдар аралығында 2 рет 7-8 шақырылған 
сайлауда Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің де-
путаты, ал 1975 жылы Қазақстан Компар-
тиясы ХV съезінде Орталық Комитетінің 
мүшесі болып сайланды.

1983-1991 жылдары қайтадан облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасында бірінші 
орынбасар қызметін атқарып, зейнетке 
шықты.

Отанға сіңірген еңбектері ескерусіз 
қалған жоқ, “Ленин”, “Еңбек Қызыл Ту”, 
“Даңқ” ордендері және 5 медальмен мара-
патталды.

2000 жылы Қызылорда облысының 
“Құрметті қайраткері” атағы берілді, сол 
жылы Жаңақорған ауданы “ХХ ғасыр ада-
мы” деп танылды.

Отбасында 4 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. 
Жұбайы Оразкүл ұлы Ғалым мен ағамызды 
еске алып, үлкен шаңыраққа ие болып отыр.

Орынбасар ағамыз осы өмір жолын-
да партия, қоғам қайраткерлері – Ықсанов, 
Бектұрғанов, Әбдікәрімов, Есетов, Шауха-
мановтармен қызметтес болып, 2012 жылы 
ақпанның 29-ы күні қайтыс болды. Көзінің 
тірісінде “Шиелі шынарлары”, “Парыз” 
атты кітаптары жарық көрді.

“Жақсының көзі кеткенімен, аты 
өшпейді” дегендей, осындай абзал азаматқа 
Қызылорда қаласынан бір көшенің атын 
берсе құба-құп болар еді. Оны облыстың 
ауыл шаруашылығы саласының ардагерлері 
қолдап отыр.

Кезінде бірге қызметтес болып, тәрбиесін 
алған ағамызды еске алу азаматтық боры-
шым деп есептеймін.

Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті 

құрылысшысы, облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

ЖҰЛДЫЗ 
ЖАРҚЫЛЫ

Орынбасар Биімбетұлы Бәйімбетов еңбек жо-
лын қарапайым жұмысшыдан бастап, Шиелі ауданы 
партия комитетінің бірінші хатшысына дейін өскен, 
Социалистік Еңбек Ері, Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 
екі мәрте депутаты болған республикаға танымал аза-
мат. Ол ұзақ жылдар Қазақстан Орталық партия 
комитетінің Пленум мүшесі болды.

Жосалы кентінде Жеңістің 71 жылдығына орай 
Кеңес Одағының Батыры Тәйімбет Көмекбаев 
атындағы самбодан халықаралық мемориал өтті. Осы-
мен 21-мәрте ұйымдастырылып отырған байрақты 

бәсекеге Қазақстан, Грузия, Қырғызстан, Өзбекстан 
және Әзірбайжан елдерінен 16 команда, 200-ге жуық 
спортшы қатысып, өзара бақ сынасты. Мемориалдың 

ашылу салтанатында сөз алған облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев спортсүйер қауымды мерекемен құттықтап, 
жарыстың маңыздылығына тоқталды. 

– Құрметті жерлестер, қадірлі ардагерлер сіздерді 

7 мамыр ҚР Отан қорғаушылар күнімен және Жеңістің 
71 жылдығына арналған Кеңес Одағының Батыры 
Тәйімбет Көмекбаев атындағы самбодан халықаралық 

мемориалдың ашылу салтанатымен құттықтаймын. 
1995 жылдан бастап Т.Көмекбаевтың құрметіне сам-
бо күресінен Қармақшыда спорттық сайыстар өткізу 
дәстүрге айналып, бүгінде ол халықаралық дәрежеге 
жетті. Биыл 21-мәрте ұйымдастырылып отырған 
спорттық шара Ұлы Жеңістің 71 жылдығымен қатар 
келіп отыр. Спорттық сайыстың негізгі мақсаты – сам-
бо күресін республика көлемінде дамыту және сала-
уатты өмір салтын насихаттау. Отан үшін от кешкен 
майдангерлердің ерлігін ұмытпау – бүгінгі ұрпақтың 
парызы. Қымбатты ардагерлер, спортсүйер қауым, 
сіздерді тағы да Ұлы Жеңістің 71 жылдығымен 
құттықтаймын және барлық қатысушыларға сәттілік 
тілеймін, – деді аймақ басшысы.

Екі күнге созылған дүбірлі додада қатысушылар 
9 салмақ дәрежесінде сынға түсті. Сайыстың екінші 
күні түйепалуандар күш сынасып, үздіктер анықталды. 
Дүбірлі додада қазақстандық палуандар бас жүлдені 
сарапқа салды. Жүлделі орындардан көрінген 
спортшыларға қаржылай және естелік сыйлықтар та-
бысталды. Төрешілердің шешімімен  І орынды ие-
ленген Еламан Ерғалиевке 10 мың АҚШ доллары та-
быс етілді. Ал ІІ орын иегері Ұлан Рысқұл 1 млн 
теңгені жеңіп алды. Келесі орынға тұрақтаған Мақсат 
Исақабыловқа 500 мың теңге қаржылай сыйақы 
берілді. 

Қатысушылар бұл шараның спорттағы шеберлікті 
дамытуға ықпалы мол екенін айтады. Алғаш рет ба-
бын батыр атындағы турнирде сынаған палуандар 
бүгінде ел мақтанышына айналды. Бұл шараға жыл 
сайын қатысушы мемлекеттер қатарының артуы оның 
ауқымды екенін айшықтап тұр.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ. (Сурет).

БАТЫР АТЫНДАҒЫ ТУРНИР

Отан қорғаушылар мерекесіндегі 
әскери сала қызметкерлері мен оқушылар 
сап түзеген шарада аудан әкімі Абзал 
Мұхимов бірқатар сала озаттарын алғыс 
хаттармен марапаттады. Шара барысын-
да ауданнан Отан алдындағы азаматтық 
борышын өтеуге аттанғалы тұрған 
10 өренді шығарып салу рәсімі өтті. 
Ұтырлы ұйымдастырылған жиында сөз 
алған әскерге шақырушылар Аралдың 
атағына кір келтірмейтіндерін жеткізді. 
Жиын  өнерпаздардың концерттік 
бағдарламасына жалғасып, оқушылар 
әскери шеберліктерін көрсетті.

«Тағзым» алаңында боздақтар рухы-
на құран бағыштап, гүл шоқтарын қою 
рәсіміне жиналғандардың шоғыры мол 
болды.  

– Екінші дүниежүзілік соғыстың 
жеңіспен аяқталғанына тура 71 жыл 
толды. Ұлы Отан соғысындағы Ұлы 
Жеңіс халықтың жадында, елдің та-

рихында айрықша орын алады. Бұл 
– бейбітшілікті сүйетін күллі адамзат 
қауымының қуанышы, – деген аудан 
әкімі мерекенің маңызына тоқталды. 

Ұлы Отан соғысының ардагері Пах-
радин Ибраевты мерекемен құттықтай 
барған аудан әкімі Абзал Мұхимов қарт 
жауынгердің үйіне тегін газ орнатыла-
тынын жеткізді. Сондай-ақ, ақсақалға  
Елбасы Жарлығымен тағайындалған 
төс белгі мен аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаевтың құттықтау хатын та-
быстады. Ал Пахрадин ақсақалдың 
үйі       не газ орнату жұмыстарын «Нау -
рыз Құрылыс» ЖШС өз мойынына 
алды. Аудан басшысы өзге де соғыс 
ар дагерлерінің үйіне арнайы барып 
сәлемдесті. Сый-сияпат жасады. 

Мереке аудан әкімдігі мен аудандық 
мәслихаттың ұйымдастыруымен қала 
сыртындағы ипподромда ұлттық ат 
спорты  түрлерінен өткен жарысқа 

жалғасты. Мұнда тұлпарды серік ет-
кен спортшылар «Ат бәйгесі», «Теңге 
ілу», «Аударыспақ» ұлттық ойында-
ры бойынша сынға түсті. Ат бәйгесі 
десе, делебесі қозбайтын қазақ болма-
сы белгілі. Бұл жолы да солай өрбіді. 
Аламанның бас бәйгесіне боталы түйе 
тігілді.  Осылайша тай, құнан, тоқ бәйге, 
аламан мәреге жетті.

Жеңіс мерекесінде  Абзал Сансыз-
байұлы бұрын осы ауданды басқарған 
бірінші шақырылымдағы ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты Биғали Қаюповқа  
ауданның «Құрметті азаматы» 
төсбелгісін табыстады.

«Ардагерлерді ардақтайық» қағида-
сымен Арал қаласында соғыс және еңбек 
ардагері Қазыбай Қошқаров атындағы 
көше ашылды. Өмірінің көп бөлігін 
ұрпақ тәрбиелеу ісіне арнаған Қазыбай 
атамыз ел басына қатер төнгенде май-
данда ерлігімен танылған болатын. 
Батырдың есiмiн мәңгі жаңғырту 
мақсатында көшеге аты берілді. 

Ал Шижаға елді мекенінде  
Социалистік Еңбек Ері, Отан соғысының 
ардагері Құдайберген Смановты еске 
алуға арналған еркін күрестен облыстық 
турнир ұйымдастырылды. Турнир-
де Ақтөбе, Қызылорда, Қазалы, Арал, 
Жақсықылыш кенті және Шижаға елді 
мекенінен жасақталған  командалар 
құрамындағы 120 палуан бақтарын  сы-
нады. Спорт додасының ашылу сал-
танатында аудан әкімінің орынбаса-
ры Мұхтар Оразбаев,  мәслихат хатшы-
сы  Дәуренбек Мадинов палуандарға 
сәттілік тіледі. Құдайберген Смановтың 
10 баласынан тараған 100 немересі, 180 
шөбересі бар. Бүгінгі турнирге осы-
нау қара ормандай сыңсыған әулеттен 
қонақ ретінде қатысқан ұрпақтары 
игі бастамаға ұйтқы болғандарға  
алғыстарын білдірді. 

Теңіз төскейіндегі Жеңіс тойы осы-
лайша дүркіреп өтті.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал ауданы.

МӘҢГІ ӨШПЕС ЖЕҢІС АЛАУЫ
Ел шебін қорғаған аталар ерлігін айғақтайтын Ұлы Отан соғысындағы 

жеңістің салмағы арада жылдар жылжығанымен, бір мысқал да төмендеген 
жоқ. Мұны Арал ауданында өткен тұтас тәуліктерге созылған мерекелік 
шаралар айғақтай түсті.

Облыстық ішкі істер департаменті 
Әкімшілік полиция басқармасының ұйым
дастыруымен Мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталығында журналистер 
мен блогерлерге және қатысуға ынта білдірген 
үміткерлерге арналып «Өзіңді сынап көр» 
баспасөз туры өтті. 
Шараның басты мақсаты жүргізуші куәлігін 

алу үшін өткізілетін емтихандардың ашықтығы мен 
жариялылығын көрсету болып табылады.

Пресс-тур барысында Әкімшілік полиция 
басқармасының бастығы полиция полковнигі 
А.Ахметов пен «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Қызылорда об-
лысы бойынша филиалы – “Халыққа қызмет 
көрсету орталығы” департаментінің директоры Аида 
Әбибуллаева брифинг өткізіп, онда автомектептер-
де білім алмай-ақ, дербес дайындалу арқылы көлік 
жүргізуші куәлігін алуға болатындығы жөніндегі 
норманы енгізудің маңызы мен мақсатын түсіндірді. 

А.Ахметов жаңа жүйе бойынша тек автомотокөлік 

құралдарын басқарғысы келетін жүргізушілерге дер-
бес әзірленуге мүмкіндік берілетінін алға тартып, 
бұл норма кәсіби жүргізушілерге (C, D, E санаты) 
қолданылмайтындығын ескертті. Яғни, өздігінен 
дайындалған азаматтар мотоциклдер мен жеңіл 
автокөліктерді басқару (А,В санаты) құқығына ғана 
ие болады. 

Аида Әбибуллаеваның айтуынша, өткен жылы 
33798 өтінім келіп түскен, оның ішінде 3768 адам 
жүргізуші куәлігін алған. Ал осы жылдың төрт ай-
ында 14403 өтінім келіп түссе, 1918 адам жүргізуші 
куәлігін алған.

Шара барысында сонымен бірге қатысушылар 
мамандандырылған халыққа қызмет көрсету 
орталығының жұмысымен танысуға мүмкіндік 
алды.  Жол жүрісі ережесінен теориялық емти-
хан қабылдау бөлмесі мен нақты уақыт режимінде 
тәжірибелік емтихан тапсыру барысын бейнекаме-
ра арқылы бақылайтын диспетчерлік пункт зама-
науи жасақталып, жабдықталған. Осыған орай ар-
найы бағдарламалық қамсыздандыру жүйелері 

мен бейнебақылау камералары қатысушылардың 
жауаптарына өзгеріс енгізуге немесе емтихан 
қабылдаушылардың емтиханның жүру барысы-
на ықпал ете алмайтындығына көз жеткізуге бо-
лады. Тіпті пресс-турға қатысушылар арнайы 
автокөліктерді тізгіндеп, өздерінің білімі мен 
біліктерін де сынап көрді.

Айта кету керек, емтихан қабылдау рәсімі 
бұрынғыдай болып қала береді, яғни, теориялық және 
тәжірибелік болып екі кезеңнен тұрады. Жүргізуші 
кандидаттары 40 минут ішінде 40 сұрақтан тұратын 
теориялық емтихан тапсырады, оның 32-не дұрыс 
жауап болған жағдайда ғана тәжірибелік емтиханға 
жіберіледі. Тәжірибелік емтиханда үміткер 20 ми-
нут ішінде белгілі бір бағытта бір-біріне байланысты 
12 сынау жаттығуын орындайды, айып балы 100-ден 
аспауы тиіс. Жүргізу тәжірибесі бойынша тәжірибелік 
емтиханды қабылдау мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталығының автоматтандырылған 
автодромдарында жүзеге асырылады. Емтиханға 
қатысушының алған балдарының жиынтығы мен 
емтихан тапсыру нәтижесі автоматты режимде 
анықталады. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

АЙБЫНДЫ 
ЖАСТАР
БАҚ СЫНАСТЫ

Жуырда облыстық қорғаныс 
істері жөніндегі департаменттің 

ұйым   дастыруымен ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығы аясында «Айбын» 
әскерипатриоттық жиынының 

облыс  тық іріктеу туры өткізіліп, 
қорытындыланды. 

Оған аймақтың 7 ауданы мен Қызылорда 
қаласында өткен іріктеу турларында жеңімпаз 
болған 8 команда қатысып, бақтарын сына-
ды. Әр командадан 20 оқушыдан қатысты. 
Олардың қатарында ер балалардан бөлек 
қыздар да бар. 

Облыс орталығындағы №278 орта 
мектептің базасында өткен әскери-патриоттық 
жиынға қатысушылар белтемірге тартылу, 100 
метрге жүгіру, арқан тарту, кешенді күштік 
жаттығулар, қоссырықта қолды бүгіп-жазу, 
шалқалай жатып денені көтеру, алғашқы 
медициналық жәрдем көрсету, жаралыны ұрыс 
алаңынан алып шығу, «АК-74» автоматын 
шашып-жинау, пневматикалық винтовкадан 

ату, газтұмылдырық пен тағы басқа әскери-
қолданбалы спорт түрлерінен сынға түсті. 

Шараның салтанатты ашылу рәсімінде 
сөз сөйлеген облыстық қорғаныс істері 
жөніндегі департаментінің бастығы, генерал-
майор Әлімжан Ерниязов пен облыстық білім 
басқармасының басшысы Бақытжан Сайлыба-
ев жігерлі жастардың Отанымыздың айбынды 
азаматтары болуларына тілектестігін арнап, 
сәттілік тіледі. 

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деп 
танылған команда мүшелері жарыста 
озық нәтиже көрсете білді. Атап айтсақ, 
Қызылорда, Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, 
Шиелі, Жаңақорғаннан келген оқушылар об-
лыс құрамасының негізін қалады. Енді, олар 
үстіміздегі жылдың  18-23 маусым аралығында 
Қарағанды облысына қарасты «Спасск» оқу-
жаттығу орталығының базасында облыс 
атынан ІІ республикалық «Айбын» әскери-
патриоттық жиынында бақ сынайтын болады.

Былтыр Қызылорда облысы намысын 
қала мектептерінің оқушыларынан құралған 
«Айбын» әскери-патриоттық клубы қорғаған 
еді. Сол жолы командалық есеп бойынша 
олар 7-орынды иеленді. Бұл жолы Сыр елінің 
саңлақтары жүлделі орыннан көрінуге сенімді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

«ӨЗІҢДІ СЫНАП КӨР»

Жуырда А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйінде 

Н.Тілендиев атындағы 
академиялық фольклорлы

этнографиялық «Отырар сазы» 
оркестрінің артисі, қылқобызшы 

Құрманбек Жүгінісовтің «Қобызым 
– үнім» атты концерті өтті. 

Бұл шара Ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай

ұйымдастырылып отыр.
Қазақтың қанына біткен күйшілік 

өнеріне дем берген және оның сыры-
на терең үңіле білген қылқобызшы, 

республикалық байқаулардың жүл-
дегері Құрманбек Жүгінісовтің өнер 
кешіне жиналған көрермен қатары мол 
болды. 

– «Сыр елі – жыр елі» деп тектен-
тек айтылмаған. Сондықтан, өнері 
өркендеген, әншісін алақанына са-
лып, күйшісін төбесіне көтерген 
ағайынның алдында өнер көрсету 
және ғасырлардан жеткен сырлы сазды 
дәріптеу – парызым әрі бұл мен үшін 

жауапты іс, – деді өнерпаз.
Кеште Құрманбек Жүгінісовпен 

бірге «Отырар сазы» оркестрі өнер 
көрсетті. Оркестрге белгілі дири-
жер Мүсілім Әмзе жетекшілік етті. 
«Ата толғауы», «Аққу», «Қамбар ба-
тыр», «Желдірме», «Қоңыр», «Сарын» 
секілді туындылар көрермен назарына 
ұсынылды. Сонымен бірге, оркестрдің 
солистері мен жергілікті әншілер де 
әсем әуендерін әуелетті. 

Концерт барысында Қызылорда 
облыстық филармониясының директо-
ры Талғат Мақашов, «Нұр Отан» пар-
тиясы Қармақшы аудандық филиалы 
төрағасының орынбасары Гүлжауһар 
Раева, жыршы Бидас Рүстембекұлы, 
сондай-ақ әнші Ақан Әбдуәлі 
шығармашылық кеш иесіне жылы 
лебіздерін білдірді.

Ал концертті тамашалаған қалың 
қауым өнерпаздардың талантына тәнті 
болып, керемет күй кешті. 

Дәурен ОМАРОВ.

«ҚОБЫЗЫМ – ҮНІМ»


