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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

сапар

Жиында ең алдымен Ұлттық бірыңғай тестке дайындық 
барысы сараланды. Облыстық білім басқармасының басшы-
сы Б.Сайлыбаевтың мәлімдеуінше, биыл орта мектепті 6570 
оқушы бітіреді. Олардың 70 пайызы, яғни 4574 бітіруші 
ҰБТ-ға қатысуға өтініш берген. Сондай-ақ, түлектердің ба-
сым бөлігі жаратылыстану-математикалық бағытты таңдаған 
көрінеді. Ал 37 мектеп бітіруші халықаралық ғылыми жобаны 
қорғау арқылы мемлекеттік оқу гранттарын алдын ала жеңіп 
алғандықтан ҰБТ-дан босатылады. 

Облыс көлемінде 9 ҰБТ өткізу пункті жұмыс жасайды. 
Жетеуі аудандар орталықтарында, екеуі Қызылорда қаласында 
орналасқан. Олардың барлығы да талапқа сай жабдықталуда. 
Мектеп бітірушілер ай сайын 2-3 реттен ҰБТ өткізу пунктінде 

және мектептің базасында айына 4 реттен сынама тест тапсы-
руда. Бүгінгі күнгі сынама тест бойынша облыстың орташа 
балы 88,3-ті құрап отыр. Ал «Алтын белгіге» үміткерлер саны 
– 352. «Үздік аттестаттан» 135 бітіруші үмітті. 

Бұдан бөлек, Арал ауданындағы Қамбаш, Жаңақорған 
ауданындағы Талдысу қосымша білім беру орталықтары 
мен Сырдария ауданындағы «Жалын» және Жаңақорған 
ауданының «Тау самалы» оқушылар тынығу лагерьлерінің ба-
засында 3108 бала ҰБТ дайындық курсынан өткен. Оған 76 
млн 756 мың теңге қаржы қаралған. Мектеп бітірушілердің 
аз қамтылған отбасы балалары үшін сынама тест 
кітапшаларын сатып алуларына жергілікті бюджет 
есебінен 22 млн қаржы бөлінді.

КӨКТЕМГІ ЕГІС 
АЯҚТАЛАР 
КҮН ЖАҚЫН

Көктемнің лебімен жердің тоңы босап, бусанған шақты 
күткен Сыр диқандары егіс даласына шықты. Науқанға 
біркісідей атсалысып жатқан ауыл еңбеккерлері егін егу 
жұмыстары күн қызбай аяқталуы керек екенін біледі. 
Сондықтан қарбалас шақтың қызығы мен шыжығын 
бас тан өткеріп жатыр. 
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының бер-

ген мәліметтеріне сүйенер болсақ, бүгінгі күнге дейін об-
лыс аумағындағы көктемгі егін жұмыстарының басым бөлігі 
атқарылып қойылды. 

Ағымдағы жылы 162,6 мың гектар аумаққа егіс егіледі. 
Бүгінде 48,8 мың га жерге сүдігер жыртылды. Аталған аумақта 
81,4 мың га дәндi дақылдар, 59,1 мың га мал азықтық дақылдар 
және картоп, көкөнiс, бақша 16,7 мың га, майлы  дақылдар 5,4 
мың гектар жерге орналастырылады. 

Жылдан жылға бақша-көкөніс өнімдеріне сұраныс артып, 
аймақта егіс көлемі де ұлғайып келеді. Мәселен, былтырғы жыл-
мен салыстырғанда көкөністі – 4, бақша дақылдарын 9,6 пайызға 
артық егу жоспарланып отыр. Ал негізгі дақыл – Сыр салысы 
76,3 мың гектар жерге егіледі. Бүгінде күріштің 52 015 гектары 
(68,2%) егіліп, 40 944 гектары (53,7%) суға бастырылып отыр. 
Егіліп жатқан күріш тұқымдарының ішінде негізгі басымдықтарға 
ие «Маржан», «Янтарь», «Лидер», «Анаит», «Каз Ер-6», «КазНИ-
ИР-5» және «ГС-98» сорттары. 

Көктемгі науқанға қажетті минералдық тыңайтқыштардың 
көлемі 50,9 мың тоннаны құрайды. Оның ішінде аммоний суль-
фаты 28,6 мың тонна, карбамид 12,6 мың, аммиак селитрасы 0,3 
мың, аммофос 8,3 мың, байытылған суперфосфат және  фосфо-
рит ұны 1,1 мың тонна болып отыр. Қазіргі таңда минералдық 
тыңайтқыштардың нақты 42,6 мың тоннасы (83,5%) алынған. 

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы құрылымдарының 
сұранысы бойынша арамшөптерге қолданатын гербицидтер 
алынған. Олардың ішінде «Гулливер» (820 литр), «Номини» 
(1015 литр), «Солито» (4560 литр), «2М4Х» (600 литр), «Рейн-
боу» (3600 литр), «Торнадо» (570 литр) химиялық қоспалары бар.

Диқандардың қолындағы 1815 дана трактор, 475 дана соқа, 245 
дана тұқым сепкіш, 365 дана көлік және 905 трактор тіркемесімен 
егіс даласында жұмыстар атқарып жатыр.

Дала жұмыстарын жүргізуге 14 мың тонна арзандатылған ди-
зель отыны бөлініп, операторлар шаруашылықтарға 1 литрін 90 
теңгеден жеткізіп беруде. 

Мамыр айының соңына дейін егін егу жұмыстары толығымен 
аяқталады деп күтілуде.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ 
ӘР СЕНБІ САЙЫН ӨТЕДІ

Сенбі күні Жер реформасы жөніндегі комиссияның 
алғашқы отырысы өтті. Комиссия төрағасы, ҚР Премьер-
министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев 
алғашқы отырыстың қорытындысы туралы хабарлады. 
– Комиссияның кезекті отырысы алдағы аптаның сенбісінде бо-

лады. Келесі жиында жерді сату мәселесін қарастырамыз. Сондай-ақ, 
біз комиссия мүшелерін төрт топқа бөліп, жүйелі жұмыс жасау ды ба-
стаймыз. Ең алдымен атқаратын жұмысымызды бағдарлап, нақты 
шешімдер қабылдаймыз. Сосын өңірлерді аралап, халықпен кез-
десу басталады. Бүгінгі жиынның басында түрлі пікірлер, қарама-
қайшы ойлар, талас-тартыс, түсініспеушіліктер орын алды. Деген-
мен, бәріміздің тілегіміз де, жүрегіміз де, айналып келгенде, қазақтың 
қасиетті жерін қорғауға ниетті екенімізді аңғартты. Бір бірімізді 
жүрекпен түсіндік. Өзімнің атымнан сіздерге осы отырысқа уақыт 
тауып келгендеріңізге алғыс айтамын, – деді комиссия төрағасы 
Бақытжан Сағынтаев.

Сонымен қатар, төраға алғашқы отырыстың соңында 
қатысушылардың түйінді пікірін сұрап, ұсыныстар беруді айтты.

Жиын соңында сөз алған Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев комиссия отырысына 150-ге жуық бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері қатысқанын жеткізді.

 

31 700 БІЛІМ ГРАНТЫ 
БӨЛІНЕДІ

Биыл 31700 білім гранты бөлінеді. Бұл туралы Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслиxатында 
ҚР БҒМ ЖОО және ЖОО-дан кейінгі білім беру 
департаментінің директоры Серік Өмірбаев мәлім етті.
Биылғы мемлекеттік тапсырыс саны былтырғы деңгеймен бірдей, 

яғни жалпы гранттардың саны 31 700. Қазіргі уақытта мамандықтар 
бойынша гранттар үлестірілген жоқ. Себебі ол Үкімет Қаулысымен 
бекітіледі. Бүгінде мемлекеттік тапсырыс көлеміне қатысты Қаулы 
жобасы қарауда жатыр. Гранттарды мамандықтарға үлестіру жағы 
белгілі болғанда, бірден жариялайтын боламыз, - дейді департамент 
директоры.

Ағымдағы жылы мектеп бітірушілер саны 121 мың 092 бала, оның 
ішінде 83 330  қазақ тілінде, 37 762 орыс тілінде оқығандар. ҰБТ-ға 86 
мың 991 түлек қатысады. Олардың ішінде 63 021 қазақ тілінде, 23 970 
орыс тілінде оқығандар. ҰБТ форматы биыл өзгеріссіз қалады. Ол 2 
және 15 маусым аралығында өтеді.

Аудан диқандары биылғы жылы жалпы 26 661 гектар 
жерге түрлі дақылдарды орналастыруды межелесе, оның 
10 мың гектары Сыр маржаны еді. Ұйымшылдықпен 
еңбек етудің нәтижесінде ауданда күріш егу науқаны өз 
мерзімінен бұрын аяқталды. 

 – Күрішті суға бастыру жұмыстары да іле-шала 
жүргізіліп келеді. Ауданымыздағы ірі шаруашылықтар  
«Ақмая» шаруа қожалығы 1110 гектар күрішті, сондай-

ақ, «Бидайкөл» мен  «Төңкеріс» шаруашылықтары 845 және 765 гектар күріштіктерін осы аптаның ішінде 
суға бастырып болады, үстеп қоректендіруге қажетті минералды тыңайтқыштар толғымен дайындалған. 
Арамшөптерді өлтіретін гербицидтерді уақытылы беруге әзір отырмыз. Сонымен қатар, биыл күзде ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және дала академигі атанған екі мәрте Еңбек Ері Ы.Жақаевтың 125 жылдығы 
лайықты атап өтіледі. Бұл бастама ауыл шаруашылығы саласының мамандары тарапынан толық қолдау 
тапты,  – дейді аудан әкімінің орынбасары Тұрмағанбет Жағыппаров өз сөзінде. 

Иә, жердің нәрі аяқсудың жеткілікті қамтамасыз етілуімен байланысты екендігі белгілі. Бұл орайда 
Шиелі ауданында өткен жылы 1 млрд 600 млн теңгеге салынған үрлемелі су тоспасының пайдалануға 
берілуі мүмкіндікті арттыра түскендігі байқалады. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы. 

балЫҚпеН берекесіН 
арттЫрҒаН

Өнер мен дәулет қонған өлкенің бүгінгі беталысы 
бұрынғыдан өзгерек. Көк теңіздің жағасы алыстағалы бері үй 
артына ау салып отырған ағайын мен тұмса табиғаттың тыны-
сы тарыла түскен-ді. Қайраңдап қалған кемелермен бірге ата 
кәсіп иелерінің ау-құралы азып-тоза бастап еді. Бүгін ше? Өзен 
емес, көл емес, теңіз бөгеген ғасыр жобасы – Көкарал бөгеті 
тіршілікке тұтқа болып, байлық пен берекенің бастауына ай-
налды. 

Арал қаласындағы «Арал балық өңдеу» зауытының 
өнімдерін бұл күндері кәрі құрлықтың көптеген елдері 
тұтынып отыр. Аймақ басшысы Аралға жасаған сапары ая-
сында алдымен осы зауытқа ат басын тіреді. Заманауи зауыт 
қызметкерлері аймақ басшысы мен Сыр елінің қонақтарына 
жұмыс барысын таныстырды. Аталған зауыт жылына 6000 
тоннаға дейін балық өңдеуге қауқарлы. Нысанның 51 пайыз 
үлесі жеке кәсіпкер А.Ерхатовтың үлесінде болса, қалған 49 
пайызы «Байқоңыр» ӘКК АҚ-ға тиесілі. Зауыттың бас тех-
нологы Ақшабақ Аяшқызының айтуынша, қазіргі таңда зау-
ыт 65 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Өткен жылы 
Кіші Аралдан 173 тонна балық ауланып өңделсе, бұл көрсеткіш 
осы жылдың басынан бері 125 тоннаға жеткен. Өнімнің басым 

бөлігі шетелге экспортқа шығады. Байқағанымыз, зауыттағы 
еңбек барысы қызу. Көксерке балығынан филенің қалай 
дайындалатындығына көз жеткіздік. Бұл өнімді әзірлеудегі 
бас ты ерекшелік – балықты қылқанынан ажыратады. Осы 
тұста айта кетейік, балық қалдықтары далаға тасталмай, 
Алматыдағы құс фабрикаларына азық ретінде жіберіледі. 
Жұмыртқаның қабығын қатайтуға пайдалы жем болады. 
Бүгінде зауыт қоймасында ауланған балықтардың табан, тота, 
көксерке, ақмарқа, шортан секілді түрлері бар. «Күзге дейін 
өңдейтін қор жинаулы», - дейді зауыттың бас технологы.

Қырымбек Көшербаев сапарлас меймандарға зауыттың 

тыныс-тіршілігін таныстыра жүріп, аймақтағы балық 
шаруашылығының дамуы жөнінде де әңгімелеп берді. 
Қызылорда облысында бұл саланың дамуына соңғы жылдары 
ерекше мән беріліп келеді. Жаңадан құрылған Балық консор-
циумы саладағы түйткілді мәселелердің шешілуіне жағдай жа-
сап, оң бастамаларға жол салды. Зауыттың бүгінгі қарқынды 
жұмысы – сөзімізге дәлел. Арал ауданында бірнеше балық за-
уыттары бой көтеруі де жасалған қамқорлықтың шеңберінде 
жүзеге асқан шаруа десек, қателеспейміз.  

Өткенге көз жіберсек, «Көкарал» бөгеті салынып, теңіз 
суы тұщыланам дегенше камбала балығы ауланды. Судағы 
тіршілік иесінің бұл түрі Азов теңізінен әкелініп, 1996 жылдың 

күзінен бастап балықшылар ау сала бастады. Бұл уақыттардағы 
қиындық та бесбатпан, әйтеуір жігерін жаныған жұрт бейтаныс 
балықтан ырзық-несібесін айырды. Қазір теңіз суы тұщыланды, 
ащы суды ғана мекендейтін камбала азая бастады. 

Заманында бекіре аулап берекесін арттырған, одан беріде 
салған ауын сор жапқан Арал балықшылары бүгінгі күні 
осылайша ата кәсіпке білек сыбана кірісіп отыр. САРАТС 
жобасының екінші кезеңі жүзеге асса, қайық мінгендердің 
қарасы бұдан да молая түсетіні айдан анық. Өйткені, екінші 
кезең теңіздегі су көлемін 27,1 текше шақырымнан 51,17 текше 
шақырымға көбейтіп, балық аулауды жылына 30 мың тоннаға 

жеткізеді делініп отыр. Балық шаруашылығы саласында 3 
мыңға жуық жаңадан жұмыс орны ашылады деп күтілуде.

Ақжолтай жаңалық – Аралда Қамбаш көлінің жағасында 
республикалық балықшылар слеті өткізілмек. Былтыр осын-
да облыстық деңгейдегі жиын өткізілген болатын. Сапар бары-
сында облыс әкіміне Қамбаш көлі жағасында оқу-сауықтыру 
орталығында бұл игілікті шараға дайындық барысы таныс-
тырылды. Көл үстінде театрландырылған көрініс қойылып, 
жыр жампозы Бекұзақ Тәңірбергеновтің құрметіне облыстық 
жыршылар фестивалі ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ, жыршы 
өмірінен сыр шертер кітап жарыққа шығарылмақ. 

ҚазаҚтЫҢ «ҚҰНаНбаЙЫ»
Әр сапардың өз ерекшелігі, жаңалығы болады. Облыс 

әкімімен бірге өнер майталмандарының Арал жеріне сапар-
лап баруы бұл уәжімізді айғақтаса керек. Балық өңдеу зауы-
тынан соң, облыс әкімі мен меймандар Арал қаласындағы 
Әдебиет үйіне келді. Қазақ прозасының абызы Әбдіжәміл 
Нұрпейісов атындағы әдебиет үйі 2014 жылы бой көтеріп, 
2015 жылы заңғар жазушының қатысуымен салтанатты түрде 
ашылған болатын. Бүгінде «Арал қалалық тарихи мұражайы» 
мекемесі боп қызметіне кіріскен рухани шаңырақта Әбдіжәміл 
Нұрпейісовтің шығармалары, отбасылық суреттері, сыйға 
алған заттары қойылған. Әдебиет үйінің жабдықталуы, 
сырт көрінісі ғана тамсантып қоймайды, мұражай алаңында 
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» романының басты 
кейіпкерлері Жәдігер мен Бәкизаттың құрметіне символикалық 
ескерткіш орын тепкен. Бұл туынды өмірін өнерім деп білетін 
халықтың, талай тарлан ерлерді тудырған топырақтың қасиетін 
аңғартатындай. Жалпы, шығармашылықтың иелері әрдайым 
шалқар шабытқа негіз болар, көңіл көзі тояттар дүниені көруге 
құмар болады ғой. Облыс әкімімен бірге аты аңызға айналған 
Арал топырағын басқан меймандар теңіздей толқыды, шабыт-
тана пікірлесті.

Бұл күн Арал жұртшылығына «Құнанбай» фильмін ұсынды. 
Құнанбай кім? Оны білмейтін қазақ жоқ, данышпан ақынымыз, 
ұлтымыздың ұлы перзенті Абайдың әкесі. Абайдай ұл туды-
рып, қалың елге қорған болған Құнанбайды кино өнерімен 
жұртқа танытқан Досхан Жолжақсыновтың еңбегін бір емес, 
мың рет тамашаласақ та, артықтық етпес. Бір түсініксіз жайт, 
қазақтың тарихына көз жіберіп, салт-дәстүрін жаңғыртқан, 
ұлттық рухты аспандатар туындыны еліміздегі киноте-
атрлар көпшіліктің назарына кешеуілдеп ұсынған еді.

ӨНЕР БЕСІГІНДЕГІ ӨҢІРЛЕР
БІЛІМДЕ ДЕ БИІКТЕН КӨРІНЕДІ

Өткен аптаның сенбісінде облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев Арал, 

Қармақшы аудандарына жұмыс са-
парымен барды.

Өңір тынысына аймақ басшысы-
мен сапарлас болған Қазақстанның 

халық артисі, кинорежиссер
Досхан Жолжақсынов пен 

жұбайы Қаракөз Сүлейменова да 
қанық болып,

жұртшылықпен жүздесті. 

ШИЕЛІДЕ 
КҮРІШ
ТОЛЫҚ ЕГІЛДІ

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
САРАЛАНДЫ

Кеше облыс 
әкімі Қырымбек 

Көшербаевтың 
төрағалығымен ап-
парат мәжілісі өтіп, 

бірқатар өзекті 
мәселелер қаралды.

Шиелі 

ауданының 
диқандары 
кеше күріш 
егуді толық 

аяқтап 
шықты. 



Жалпылай алғанда, ағымдағы жылдың 
басынан бастап тұрғын үй-коммуналдық қыз-
меттерінің тарифтері, электрмен жабдықтау 
қызметінің тарифтерін қоспағанда, 2015 
жылдың қолданыстағы тарифтерінің деңгей-
інде қалдырылды.

Сонымен қатар, «Тарифті – инвестицияға 
айырбастау» саясатын қолдай отырып, өткен 
жылы 3 базалық субъектінің - «Қызыл орда су 
жүйесі» МКК-ның, «Қызылордажылу электр-
орталығы» МКК-ның, «Қызылорда электр 
тарату тораптары компаниясы» АҚ-ның шекті 
деңгейдегі тарифтері бес жылдық мерзімге 
бекітіліп, инвестициялық бағдарламаларының 
орындалуы есебінен, активтерді жаңарту мен 

жаңғыртуға, сапаның көтерілуіне, тиімсіз шы-
ғындардың, негізгі қорлар тозығының, ысы-
раптардың төмендеуіне бағытталған инвес-
тицияның жалпы сомасы – 25,4 млрд теңге, 
оның ішінде Дамыту және қайта жаңғырту 
Европалық банкісінен – 12,8 млрд теңге қарал-
ды.

Сонымен бірге, тарифтің өзгеруіне энергия 
өндіруші мекемелер үшін – шикізат және 
материалдар, отын бағалары, электрэнергия, 
негізгі қорларды теңгеріміне алуына байла-
нысты амортизациялық аударымдардың өсуі, 
ең төменгі жалақы қорының, күрделі жә-
не ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша 
шы  ғын  дардың өсуі және т.б. әсер етті. 
Бұдан басқа, «Жалағаш ауыз су» КМК-ның,  
«Қармакшытехсервис» МКК-ның,  «Өркен-
Сырдария» ЖШС-ның және «Казсушар» 
РМК-ның Қызылорда филиалының сумен жаб-
дықтау қызметтерін, инвестициялық бағдарла-
маларының орындалуы есебіненшекті дең-
гейдегі тарифтері бес жылдық мерзімге бекі-
тілді. Шекті тарифтерді қолданудың негізгі 
нәтижесі тұрақтылық және болжамдылық 
болып табылады.

3 базалық субъектінің төмендегідей ин-
вес тициялық бағдарламалары қарастыры лып 
отыр: «Қызылорда электр таратушы желілері 
жүйелерін жаңғырту» жобалары бойынша: 
жалпы ұзындығы 674,6 км электрді беру 
желісін қайта құру; 600 қосалқы станцияларды 
бақылау және электр энергияны есепке алу 
автоматтандырылған жүйесіне қосу; қосымша 
қосалқы станцияларының 11 бірлігін қондыру.

«Қызылорда қаласының сумен жабдықтау 
және суды бұру жүйелерінің құрылысы 
және қайта құру» жобалары бойынша:суды 
жұмсарту бойынша ғимарат құрылысын салу; 
энергияны үнемдейтін жабдықтарымен кәріз 
сорғысы станциясы 23 модульдік кешенін 
қондыру; технологиялық процесі есебімен 
автоматтандырылған жүйені енгізу; көшпелі 

лабораторияны сатып алу; таза су қоймасын 
автоматтық тазарту бойынша жабдықтау; 
гидродинамикалық арналық жуылу машинасы.

«Қызылорда қаласының жылумен жаб-
дықтау жүйелерін қайта құру» жобалары 
бойынша: 450 бірлік жеке жылу пункттерін 
құру; 81,7 км жылулық желілерін жаңғырту; 
орнатылған газотурбинді қозғағышты алмас-
тыру; диспетчерлік басқарудағы автомат-
тандырылған жүйені енгізу.

Бұл жерде айта кету керек, инвестициялық 
бағдарламаны бекіту кезінде алдын ала жер-
гілікті атқарушы органдармен келісім алы-
нады. Нәтижесінде, инвестициялық бағдарла-
малар бойынша іс-шаралардың орындалуына 

қомақты қаржы бөлінетінін ескере отырып, 
тұтынушылар мүддесін қорғауды қамтамасыз 
ету мақсатында, Департамент тарапынан 
қаражатты мақсатты қолданылуына тұрақты 
және қатаң бақылау жүргізіледі. Табиғи 
моно полия субъектілерінің қызметіне бақы-
лау жылсайын жүргізіледі, егер де субъект 
тарифтік сметаны орындамаған жағдайда, 
субъектінің орындамаған қаражаты тұтыну-
шыларға қайтарылады. Ал шекті дейгейдегі 
тарифтермен бекітілген кезде, инвестициялық 
бағдарламалар бойынша міндетті орындалуы 
шекті тарифтің қолданылуы мерзімінің аяқ та-
луынан кейін қаралады. 2015 жылы тариф тік 
сметалардың және инвестициялық бағдар-
ламаларының орындалу есептерін қарау қо-
ры тындысы бойынша 20 субъектіге 43 уақыт-
ша өтемдік тарифтер енгізіліп, қайта қаржы-
ландыру ставкасын қоса есептегенде тұты-
нушыларға қайтару сомасы 1,5 млрд теңгені 
құрды.

Ағымдағы жылдың 18 сәуірінен бастап 
біздің аймақта электрмен жабдық тау 
қызметінің бағалары өзгерді. Бағалар дың 
өзгеруінің негізгі себептері: жергілік ті энергия 
көздерінің сатып алына тын электр энергиясы 
құнының өсуі – «Қызылордажылуэлектр орта-
лығы» МКК-да 14 пайызға дейін, «КЕГОК» 
АҚ-ның желілері арқылы электр энергиясын 
тасымалдау тарифінің 7 пайызға дейін, «Қа-
зақстан Теміржолы» Ұлттық компаниясы 
АҚ-ның 72,4 пайызға дейін, «Қызылорда 
электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-
ның 30 пайызға дейін, «КЕГОК» АҚ-ның 
электрэнергияның өндіру-тұтынуын теңге-
рімдеу бойынша қызметінің – 1,2 пайызға 
дейін, қуаттылықты реттеу қызметінің – 
79,5 пайызға дейін, сонымен қатар  электр 
энергия үшін тұтынушылардың сараланған 
тарифтерді пайдаланғанынан болған шы-
ғын дар. Электр энергияның орташа босату 
тари фінің өзгеруіне мәлімделген мөлшері 18 

пай ыздан 26,1 пайызға дейін, ал келісілген 
мөлшері 13 пайыздан 16,8 пайызды құрады. 
Сонымен қатар, ЭЖҰ (электр энергияны 
жаб дықтау бойынша шығындар) үстеме ақы-
сы бұрынғы қолданыстағы деңгейде өзгеріс-
сіз қалдырылып, электр энергияның құры-
лымдағы орташа босату бағасының үлесі орта-
ша 3,5 пайызға дейін құрады.

Электрмен жабдықтаушы ұйымдардың 
ха барламасын және табиғи монополия су-
бъек тілерінің өтінімдерін қарау кезін де қол-
даныстағы нормативтік-құқық тық акті лерге 
сәйкес қабылдаған шешім нің ашықтығы мен 
айқындығын қамтамасыз ету мақсатында 
Департамент ұйымдастырушы лары мен са-
рапшылар кеңесі мүшелерінің, жергілікті 
атқа рушы органдардың, депутаттардың, үкі-
меттік емес ұйымдардың, БАҚ өкілдерінің 
және тұтынушылардың қатысуымен жария 
тыңдау өткізілді.

Біздің аймағымыздағы тарифтер басқа 
аймақтардың тарифтерімен салыстырғанда 
ор таша деңгейде орын алып отыр. Мысалға, 
сумен жабдықтау қызметінің тарифі Қызыл-
орда қаласы бойынша – 1 текше метрге ҚҚС-
мен 61,6 теңге болса, Ақтөбе облысында 
– 75,50 теңге, Алматы облысы – 68,68 теңге, 
Ақмола облысында – 74,74 теңге, Қарағанды 
облысында – 110,26 теңге, Қостанай облы-
сында – 78,32 теңге, Жамбыл облысында – 
115,54 теңге, Шығыс Қазақстан облысында – 
76,02 теңге, Атырау облысында – 113,49 теңге 
болды.

Сарқынды суды бұру қызметінің тарифі 
Қызылорда қаласы бойынша – сарқынды 
суды тазарту бойынша шығындар есебімен 
1 текше метрге ҚҚС-мен 65,86 теңге болса, 
Шығыс-Қазақстан облысында – 66,09 теңге, 
Қарағанды облысында – 96,41 теңге, Қостанай 
облысында – 65,78 теңге, Алматы облысында 
– 72,96 теңге болды (сарқынды қызметі 
бойынша жоқ).

2015 жылдың 1 желтоқсанынан бастап Қы-
зылорда қаласы бойынша жылумен жаб дықтау 
қызметіне 1 шаршы метрге ҚҚС-мен 92,76 
теңгені құрады, басқа аймақтар бойынша: 
Алматы қаласы бойынша – 145,63 теңге, 
Астана қаласында – 104,82 теңге, Алматы 
облысында – 115,68 теңге, Ақтөбе облысында 
– 119,42 теңге, Жамбыл облысында – 92,25 
теңге, Қарағанды облысында – 104,50 теңге, 
Қостанай облысында – 192,38 теңге, Оңтүстік 
Қазақстан облысында – 109,0 теңге, Батыс 
Қазақстан облысында – 142,55 теңге, Атырау 
облысында – 142,56 теңге, Атырау облысында 
– 131,0 теңге.

Реттелетін коммуналдық қызметтерге та-
рифтердің барлық өзгерістері инфляцияның 
жос парланған дәлізін ескеруімен жүзеге 
асады, тарифтердің негізсіз өзгеруіне жол 
беріл мейді.  

Гүлмира ӨТЕГЕНОВА,
Табиғи монополияларды реттеу және

бәсекелестікті қорғау комитетінің
Қызылорда облысы бойынша 

департамент директорының міндетін 
атқарушы.

ӨҢІРДЕГІ ТАРИФТЕР
ОРТАША ДЕҢГЕЙДЕ

СБ
www.syrboyi.kz
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3НАЗАР
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 28 НАУРЫЗДАҒЫ № 401 ҚАУЛЫСЫ

НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 27.04.2016 ЖЫЛЫ № 5488 ТІРКЕЛГЕН

Қызылорда облысының жастар форумы туралы
«Өңірлік жастар форумы туралы үлгілік қағидаларды бе кі ту 

туралы» Қазақстан Рес пуб ликасы Білім және ғылым ми нистрінің 2015 
жылғы 27 сәуірдегі №244 бұй рығына сәйкес Қызылорда об лы сының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕ ДІ:

1.  Қоса берілген:
1) Қызылорда облысының жастар форумын дайындау және өткізу 

бойынша ұйымдастыру комитетінің құрамы;
2) Қызылорда облысының жастар форумын өткізу қағидасы 

бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкі-

мінің орынбасары Р.Кенжехан ұлына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қол-

данысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                      Қ. Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнының ректоры 

___________________ Қ. Бисенов
2016 жылғы «___»______________

КЕЛІСІЛДІ
«Қызық орда» шығармашылық тобы» қоғамдық қорының төрағасы 
___________________А. Тулеганов
2016 жылғы «___»______________

КЕЛІСІЛДІ
«Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас Отан» Жастар қанаты» 

қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облыстық филиалының төрағасы                          
__________________А. Сабанбаев
2016 жылғы «___»____________

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

Қызылорда облысының жастар форумын дайындау
және өткізу бойынша ұйымдастыру комитетінің құрамы

Қызылорда облысы әкімінің орынбасары, ұйымдастыру 
комитетінің төрағасы;

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы, ұйымдастыру комитеті төрағасының орынба-
сары;

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі басшысының орынбасары, ұйымдастыру комитетінің хат-
шысы;

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:
«Қызылорда облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы; 
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті» шаруа-
шылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіп-
орнының ректоры (келісім бойынша);

«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының «Жастар 
ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дирек-
торы;

«Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас Отан» Жастар қанаты» 
қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облыстық филиалының төрағасы 
(келісім бойынша); 

«Қызық орда» шығармашылық тобы» қоғамдық қорының 
төрағасы (келісім бойынша).

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

Қызылорда облысының жастар форумын өткізу Қағидасы

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысының жастар форумының қағидасы 
(бұдан әрі – Қағида) «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 
9 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және 
өңірлік жастар форумын өткізу тәртібін айқындайды. 

2. Қызылорда облысының жастар форумы (бұдан әрі – Фо-
рум) – жергілікті атқарушы органдар мен жастар арасындағы өзара іс-
қимылдың өңірлік деңгейін қалыптастыру мақсатында өткізілетін жа-
стар өкілдерінің форумы.

3. Форум өз қызметінде Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясын, «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын, басқа да нормативтік құқықтық актілерді, 
сондай-ақ, осы Қағиданы басшылыққа алады.

2. Форумның мақсаты, міндеттері және функциялары

4. Форумның мақсаты мемлекеттік жастар саясатын іске асыру 
мәселелерін талқылау бойынша мемлекеттік органдардың жастармен 
және жастар ұйымдарымен диалогы мен өзара іс-қимылын қамтамасыз 
ету болып табылады. 

5. Форумның өңір деңгейіндегі негізгі міндеттері:

1) жергілікті атқарушы органдардың жастармен, жастар 
ұйымдарымен диалогын және өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; 

2) мемлекеттік жастар саясатын іске асыру мәселелерін 
талқылауды қамтамасыз ету; 

3) мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру бойынша 
ұсынымдар әзірлеу болып табылады.

6. Форумның негізгі функцияларына:
1) жергілікті атқарушы органдар мен жастар ұйымдары 

өкілдерінің мемлекеттік жастар саясатын іске асыру барысы туралы 
есептерін тыңдау;

2) республикалық жастар форумына қатысу үшін жастар, жа-
стар ұйымдары қатарынан Қызылорда облысының делегаттарын сай-
лау;

3) жергілікті атқарушы органға, сондай-ақ, республикалық жа-
стар форумының қарауына мемлекеттік жастар саясатын жетілдіру бой-
ынша ұсынымдар енгізу жатады.    

3. Форумның өту тәртібі

7. Форумды дайындау және өткізуді ұйымдастыру комитеті 
жүзеге асырады.  

8. Форум жергілікті атқарушы органмен кемінде екі жылда бір 
рет шақырылады.

9. Форум екі кезеңде өтеді:
1) дайындық кезеңі - бұл кезде облыстағы Форум делегат-

тарының сайлауы өтеді; 
2) негізгі кезеңі – өңірлік форумды өткізу. 
10. Өңірлік жастар форумы аудандық (облыстық маңызы бар 

қала) және облыстық деңгейлерде өтеді. 
11. Форумда шешім қабылдау Форум делегаттарының ашық да-

уыс беруі арқылы жүзеге асырылады.
12. Форумның шешімі көпшілік дауыспен қабылданады.

4. Форумда жастар өкілдігін қалыптастыру

13. Форум делегаттарының құрамын қалыптастыру аудан-
дарда (облыстық маңызы бар қала) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында қарастырылған тәртіппен әділет органдарында тіркелген 
жастар ұйымдарының қатысуымен сайлау арқылы өтеді. 

14. Форумға аудандардың (облыстық маңызы бар қала) 
жіберген жастары және жастар ұйымдарының өкілдері қатысады.  

15. Делегациялардың сандық құрамы Қазақстан Республи-
касы жастарының жалпы санынан әр ауданның (облыстық маңызы 
бар қала)  жастары санының пайыздық арақатынасына байланы-
сты қалыптастырылады. Форумға қатысу үшін саяси партиялардың, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының, жастар ресурстық орталықтарының, 
оқу орындарының, мүдделі мемлекеттік органдардың және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері Форум делегаттарының жалпы 
санының жиырма пайызынан аспайтын көлемде қосымша шақырылуы 
мүмкін.

5. Қорытынды ережелер 

16. Форумда қабылданатын шешімдер ұсынымдық сипат-
та болады.   

17. Форумда қабылданған ұсынымдар тиісті хаттамамен 
ресімделеді және жергілікті атқарушы органының, сондай-ақ, респуб-
ликалық жастар форумының қарауына жолданады.

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) 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

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Басқарма

3 Рәсімнің (іс-қимылдың) 
атауы және олардың 

сипаттамасы

өтінімді тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға  не оның өкіліне 
қолхат береді

өтінімді қарайды өтінімді Қағидалардың7-тармағында 
көрсетілген шарттардың сәйкестігіне 

тексереді,АШТӨ-ге субсидиялар 
беруде оң шешім болған жағдайда 

өтінімді басқармаға жолдайды

ұсынылған өтінімді 
тексереді 

4 Келесі рәсімді  (іс-
қимылды) орындауды 

бастау үшін негіз болатын 
мемлекеттік қызметті 

көрсету бойынша рәсім(іс-
қимыл) нәтижесі

өтінімді көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

өтінімді 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

теріс шешім болған жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушыға не 

оның өкіліне хабарлама береді, 
бұл ретте тізбені жасайды және 

басқармаға жолдайды 

төлем құжаттарын
қазынашылықтың 

аумақтық
 бөлімшесіне  

ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

өтінімді тексеру кезінде - 2 жұмыс 
күні ішінде; өтінімді, хабарламаны  

және тізбені жолдау кезінде – 1 
жұмыс күні ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды  қоспағанда) құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетінқызмет 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

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

Басқарма Мемлекеттік 
корпорация 
қызметкері

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және олардың 
сипаттамасы

өтінімді 
тіркейді

өтінімді көрсетілетін 
қызметтіберушіге

жолдайды

өтінімді тіркейді өтінімді қарайды өтінімді Қағидалардың7-
тармағында көрсетілген 
шарттардың сәйкестігіне 

тексереді, АШТӨ-ге 
субсидиялар беруде оң шешім 

болған жағдайда өтінімді 
басқармаға жолдайды

ұсынылған 
өтінімді тексереді 

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 
қолхат береді

өтінімді көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысына ұсынады

өтінімді 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

орындаушы
сына жолдайды

 теріс шешім болған жағдайда  
тізбені жасайды,тізбені 

басқармаға және хабарламаны 
Мемлекеттік корпорацияға 

жолдайды

төлем құжаттарын 
қазынашылықтың 

аумақтық 
бөлімшесіне 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
хабарламаны 

ұсынады

5 Орындалу мерзімі 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні ішінде, 
құжаттарды қабылдау 

күні мемлекеттік 
қызметті көрсету 

мерзіміне кірмейді

15 минуттан аспайды 30 минуттан 
аспайды

өтінімді тексеру кезінде–
 2 жұмыс күні ішінде;

өтінімді, хабарламаны және 
тізбеніжолдау кезінде – 1 

жұмыс күні ішінде

2 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетінқызмет регламентіне 3-қосымша

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

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ 2016 ЖЫЛҒЫ 8 СӘУІРДЕГІ № 432 ҚАУЛЫСЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТІЗІЛІМІНДЕ 04.05.2016 ЖЫЛЫ № 5500 ТІРКЕЛГЕН

«Өсімдік шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қазандағы 
№185 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

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

1. «Өсімдік шаруашылығы саласындағы мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 9 қазандағы №185 қаулысына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5203 нөмірімен 
тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2015 
жылғы 7 қарашада жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулымен бекітілген «Тыңайтқыштар (органикалық-
тарды қоспағанда) құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет регламенті осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

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

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

Қызылорда облысының
әкімі                                                                 Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «8» сәуірдегі  №432 қаулысына  қосымша
Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы «9» қазандағы №185 қаулысымен бекітілген

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 
аудандардың, облыстық маңызы бар қала-
ның ауыл шаруашылығы бөлімдері (бұдан 
әрі - көрсетілетін қызметті беруші) және 
«Қызыл орда облысының ауыл шаруашылығы 
басқар масы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі 
– басқарма).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін  қызметті берушінің кеңсесі;
2)«Азаматтарға арналған үкімет» мемле-

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

3) «электрондық үкіметтің» www.egov.
kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетінқызмет нысаны 
–электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетінқызмет нәти-
жесі – мыналардың:

1) ағымдағы жылы және өткен жылдың 
4 (төртінші) тоқсанында тыңайтқыштарды 
жеткізушіден және (немесе) тікелей шетелдік 
тыңайтқыштарды өндірушіден сатып алын ған 
тыңайтқыштарға (органикалықтарды қоспа-
ғанда) жұмсалған шығындарды өтеу үшін ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілердің (бұдан 
әрі – АШТӨ);

2) ағымдағы жылы және өткен жылдың 
4 (төртінші) тоқсанында АШТӨ өткізілген 
тыңайтқыштардың (органикалықтарды қоспа-
ған да) құнын арзандату үшін тыңайтқыш 
өнді рушілердің банктік шоттарына тиесілі 
субси дияларды одан әрі аудару үшін қазына-
шылықтың аумақтық бөлімшесіне ақы төлеуге 
арналған төлем құжаттарын (бұдан әрі – төлем 
құжаттары) ұсыну.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәти-
жесін ұсыну нысаны –электрондық және 
(немесе) қағаз түрінде.

Мемлекеттік корпорация арқылы жүгін-
ген кезде көрсетілетін қызметті алушыға 
«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспа-
ған да) құнын субсидиялау» мемлекеттік 
көрсе тілетін қызмет стандартын бекіту туралы 
Қа зақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 21 шілдедегі №4-
4/679 бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11946 
нөмірімен тіркелген) бекітілген «Тыңайт қыш-
тар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау»  мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартының (бұдан әрі – стандарт) 1 
және 2-қосымшаларына сәйкес нысандар бой-
ынша қағаз тасығышта көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының қолы қойылған, 
субсидия тағайындау/тағайындамау туралы 
шешіммен хабарлама жолданады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетіле-
тін қызметті алушыға «жеке кабинетіне» көр-
сетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы-
ның электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
(бұдан әрі – ЭЦК) қол қойылған, электрондық 
құжат нысанында субсидия тағайындау/
тағайындамау туралы шешіммен хабарлама 
жолданады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-
қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойын-
ша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының: заңды 
тұл ғаның – өкілеттігін растайтын құжат 
бой ынша; жеке тұлғаның – нотариалды рас-
талған сенімхат бойынша (бұдан әрі – өкілі) 
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мем-
лекеттік корпорацияға стандарттың 3-қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша өтінім ұсынуы 
немесе портал арқылы электрондық құжат 
нысанындағы өтінім жолдауы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті беруші белгілеген 
өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімінен 
кешіктірмей, көрсетілетін қызметті берушіге 
стандарттың 9-тармағына сәйкес өтінімді 

ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері өтінімді тіркейді, көрсетілетін 
қыз метті алушыға не оның өкіліне күні мен 
уақыты, өтінімді қабылдаған лауазымды адам-
ның тегі мен аты-жөні көрсетілген қолхат 
(бұдан әрі – қолхат) береді және өтінімді 
көр сетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (он бес минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің бас шы-
сы өтінімді қарайды және көрсетілетін қыз-
метті берушінің орындаушысына жолдайды 
(отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы өтінімді Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 сәуірдегі №4-4/305 «Тыңайтқыштардың 
құ нын (органикалық тыңайтқыштарды қоспа-
ғанда) субсидиялау қағидаларын бекіту тура-
лы» бұйрығымен (нормативтік құқықтық 
акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11223 
нөмірімен тіркелген) бекітілген тыңайтқыш-

тар дың (органикалықтарды қоспағанда) 
құ  нын субсидиялау қағидаларының (бұдан 
әрі – Қағидалар) 7-тармағында көрсетілген 
шарт тардың сәйкестігіне тексереді (екі жұмыс 
күні ішінде).

АШТӨ-ге субсидиялар беруде оң шешім 
болған жағдайда көрсетілетін қызметті бе-
рушінің орындаушысы өтінімді басқармаға 
жол дайды, теріс шешім болған жағдайда  
суб сидиялар бермеудің себептерін көрсете 
оты рып көрсетілетін қызметті алушыны не 
оның өкілін жазбаша түрде хабардар етеді 
(бұдан әрі – хабарлама), бұл ретте көрсетілетін 
қызметті берушінің орындаушысы Қағиданың 
2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
суб сидиялар бермеудің себептерін көрсете 
оты рып, субсидия беруде теріс шешім қабыл-
данған АШТӨ-дің тізбесін (бұдан әрі – тізбе) 
жасайды және басқармаға жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

5) басқарма ұсынылған өтінімді тексереді 
және төлем құжаттарын қазынашылықтың 
ау мақтық бөлімшесіне ұсынады (екі жұмыс 
күні ішінде).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету 
процесінде көрсетілетін қызметті  

берушінің  құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің 

сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету проце-
сіне қатысатын көрсетілетін қызметті беру-
шінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) тізбесі:

1) Мемлекеттік корпорация қызметкері;
2) Мемлекеттік корпорацияның жинақтау 

бөлімінің қызметкері.
3) көрсетілетін  қызметті  берушінің  кеңсе  

қызметкері;
4) көрсетілетін қызметті берушінің бас-

шысы;
5) көрсетілетін  қызметті берушінің орын-

даушысы;
6) басқарма.
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 реттілі-
гінің толық сипаттамасыосы регламенттің 
5-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет 
көр сетудің бизнес-процестерінің анықтама-
лығында көрсетілген.

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

4. Мемлекеттік корпорациямен және (немесе) 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен

 өзара іс-қимыл тәртібінің, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде

 ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібінің сипаттамасы

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі Мемлекеттік корпорацияға стандарттың 
9-тармағына сәйкес өтінімді ұсынады;

2) Мемлекеттік корпорация қызметкері 
өтінімді тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне қолхат береді (он бес 
минуттан аспайды);

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

4) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері өтінімді тіркейді және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (он 
бес минуттан аспайды);

5) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы өтінімді қарайды және көрсетілетін қыз-
мет ті берушінің орындаушысына жолдай ды 
(отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы өтінімді Қағидалардың7-тармағында 
көрсетілген шарттардың сәйкестігіне тексереді 
(екі жұмыс күні ішінде).

АШТӨ-ге субсидиялар беруде оң шешім 
болған жағдайда көрсетілетін қызметті бе-
ру шінің орындаушысы өтінімді басқармаға 
жол дайды, теріс шешім болған жағдайда  
хабар ламаны Мемлекеттік корпорацияға жол-
дайды, бұл ретте көрсетілетін қызметті беру-
шінің орындаушысы тізбені жасайды және 
басқармаға жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

7) басқарма ұсынылған өтінімді тексереді 
және төлем құжаттарын қазынашылықтың 
ау мақтық бөлімшесіне ұсынады (екі жұмыс 
күні ішінде);

8) Мемлекеттік корпорация қызметкері 
хабарламаны тіркейді және көрсетілетін қыз-
метті алушыға не оның өкіліне ұсынады(он бес 
минуттан аспайды).

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

11. Қызметті портал арқылы көрсету 
кезін дегі көрсетілетін қызметті беруші мен 
көрсе тілетін қызметті алушы рәсімдерінің 
(іс-қимылдарының) кезектілігі мен жүгіну тәр-
тібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі порталда тіркеледі және стандарттың 
9-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті 
алу шының ЭЦҚ-мен куәландырылған элект-
рондық құжат нысанындағы өтінімді (бұдан 
әрі – электрондық сұраныс) жолдайды:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы электрондық сұраныс пен құжат-
тарды қабылдайды, көрсетілетін қызметті 
алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
алу күні мен уақыты көрсетілген электрондық 
сұраныс пен құжаттардың қабылданғандығы 
туралы хабарлама жолданады (жиырма 
минуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттарды 
қабылдағаннан кейін мемлекеттік қызмет 
көр сету процесінде көрсетілетін қызметті 
бе ру  шінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қыз меткер лерінің) іс-қимылдары осы рег-
ламенттің 6-тармағының 2-5) тармақшала рына 
сәйкес жүзеге асырылады;

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған 
графикалық нысандағы ақпараттық жүйе-
лер дің функционалдық өзара іс-қимыл диаг-
раммасы осы регламенттің 4-қосымша сында 
келтірілген.

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша

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

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда)құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетінқызмет регламентіне 5-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:

 Біздің  облыс  аумағы  Конго-Қырым  
геморрагиялық  қызбасы  (КҚГҚ)  ауруының  
табиғи  ошақ  көзі  екені  баршаңызға  мәлім. 

Аурудың  негізгі  себебі – ауа райы ның  
қолайлы болу салдарынан  КҚГҚ  қоздыр-
ғышымен  зақымданған  кенелердің  табиғатта  
және  түлік түрлерінде  жиі  кездесуі. 

КҚГҚ ауруының негізгі тасымалдаушысы – 
иксод кенелеріне қарсы жүргізілген іс-шаралар 
аурудың алдын алуда маңызды орын алады.      

Кенелердің сан белсенділігін төмендету  
мақсатында «Ұлттық сараптама орталығының»  
Қызылорда облысы бойынша филиалы тара-
пынан КҚГҚ табиғи ошақтарында кенелерге 
қарсы залалсыздандыру жұмыстары жыл сайын 
жүргізіліп келеді. Осы шаралардың нәтижесінде 
соңғы 2 жылда осы індеттен қолайсыз елді 
мекендер саны 116-дан 100-ге дейін төмендеп  
отыр, яғни Жаңақорған ауданы бойынша - 
18, Шиелі - 17, Сырдария - 10, Жалағаш - 4, 
Қармақшы - 5, Қазалы - 16, Арал - 19 және  
Қызылорда  қаласы - 11. 

Биыл  «Ұлттық  сараптама  орталығы» 
ШЖҚ РМК-ның  Қызылорда  облысы  бойынша  
филиалына  осы  аурудың  табиғи  ошақтарында  
індетке қарсы  шараларды  ұйымдастыру  және  
жүргізу  мақсатында  республикалық  эпидқордан  
26 млн 15 мың  теңге  қаржы  бөлінді.          

2016  жылдың  наурыз-сәуір   айларында  
облыс  бойынша  КҚГҚ-дан  қолайсыз  100  
елді  мекен  айналасына  санитарлық- қорғаныс  
бел деуін  құру  мақсатында  кенелерге  қарсы   
залал сыздандыру  жұмыстары  4000  гектар  
жер ге  көлеміне  жүргізілді. 

Залалсыздандыру  жұмыстары  ГАЗ-53  жә-
не  УАЗ  автокөліктеріне орнатылған  АДП  аг-
ре  гатымен дуст  препаратын  шашу  арқылы 
жүзеге асырылды. 

Мекеме  мамандарының  тарапынан КҚГҚ-
ның  табиғи ошақтарында  атқарылатын  
зоопаразитологиялық  барлау  жұмыстары  ақпан  
айының  15-нен  бастап  жүргізіліп  келеді,  яғни 
қазіргі  таңда барлау  жұмыстары облыстың  168  
елді  мекен аумағында  жүргізілді. 

Облыс  бойынша  зертханаға  16661  дана  кене 
жеткізіліп, зерттеу  барысында  687  данасының  
ауру  таратушы  екендігі  анықталды.  

КҚГҚ қоздырғышы  35 елді мекен аумағынан 
жиналған кенелерден анықталып отыр, соның 

ішінде 21 елді мекен бұл жаңа табиғи ошақ 
болып табылады.   

«Ұлттық  сараптама  орталығы» Қызылорда  
облысы  бойынша  филиалы мамандары тара-
пы нан халық арасында санитарлық- ағарту жұ-
мыстары да кең көлемде жүргізіліп келеді, яғни 
телеарналарға сұхбаттар мен бейнероликтер 
беріліп, радиодан лекциялар жүргізілуде, облыс-
тық баспасөз беттерінде бірнеше мақалалар 
жария ланды, нысандарда әңгімелер өткізіліп, 
үн парақтар таратылды.

Қазіргі  таңда  өзекті  мәселе  болып  отырған  
осындай  аса  қауіпті  індеттің  алдын  алуда  атқа-
рылған  ауқымды  іс-шаралар жоспар  бойынша  
алдағы  уақытта  да  өз  жалғасын табары  анық.         

Аурудан  сақтану  жолдары:
- Мал шаруашылығы  мен  далалық  жерлерде  

еңбек  ететін  адамдар  кенелер көбейген  кез де  
өте  сақ  болғаны  жөн. Жұмыс  кезінде  ұзын  
жеңді  киім  киіп,  шалбардың  балағын  шұлық-
тың   ішіне  салып қою  қажет.           

- Адам  денесіне кенелерді  жолатпайтын 
репелленттер  мен  кремдерді  жағу  арқылы  да 
қорғануға  болады.  Малдарды  күту  және  қыр-
қым  кезінде  арнаулы  қорғаныс киімдер   мен  
қолғап  киюді  естен  шығармаған  абзал. Жұмыс  
соңында  денесі мен  киімдерін  кенелерден  
тазартып  отыру  қажет.

- Адам  денесіне  жабысқан  кенені  алу  
үшін  оған  сұйық  май (шемішке май, солярка, 
бензин  т.б.) тамызу  қажет.  Майға  тұншыққан  
кене  тұмсығын  теріден суырып  алады. Егер  
кене түспеген  жағдайда  оның  тұмсық  жағына  
жіңішке жіп  орап  алып, жайлап  ырғап  алып  
тастау  керек.           

- Кененің  тұмсығы  тері астында  қалып  
қой ған  жағдайда  оны  инемен  алып  тастап,  
ор нына  йод ерітіндісін  жағу  тиімді.   Кене  
шақ қан  адам  емдеу  мекемесіне  барып медици-
налық  көмекке  жүгінуі  тиіс.       

   Н.НҰРМАҒАНБЕТОВ,
   «Ұлттық сараптама орталығы»  ШЖҚ 
РМК-ның  Қызылорда облысы бойынша 
    филиалы директорының орынбасары,                           

    Ж.ДИХАНБАЕВ,
аса қауіпті инфекциялар зертханасының 

зоологы. 

КОНГО-ҚЫРЫМ  ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ  ҚЫЗБАСЫ  
АУРУЫНЫҢ АЛДЫН  АЛУ  ШАРАЛАРЫ

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасы басшылығының азаматтарды қабылдау кестесі 
№ Т.А.Ә. Лауазымы Қабылдау күндері Қабылдау уақыты
1 Нұрсейтов Нұрлан 

Сайлаубекұлы 
Басқарма басшысы бейсенбі 11.00-17.00

2 Әбдреев Қазтай Тоқтасынұлы Басшының орынбасары сейсенбі 9.00-18.00
3 Нұридинов Бектас 

Балғабайұлы
Басшының орынбасары жұма 9.00-18.00

4 Жүсіпов Ашраф Шағдатұлы  Басшының орынбасары сәрсенбі 9.00-18.00

САЛЫҚ ТӨЛЕМГЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасының 

2015 жылдың 18 қарашасындағы №410-V санды «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңына сәйкес, басқармада  8(7242) 23-87-32 «сенім» телефоны жұмыс істейтіндігін 
хабарлайды. Сонымен қатар, басқармада «Call_gorkzil@taxkzil.mgd.kz» электронды арыз-
шағым жәшігі Сіздерге қызмет етеді. 

Қызылорда қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы.

ҚР-ның Қоршаған ортаны қорғау минист-
рінің 28.06.2007 жылғы №204-ө бұйрығымен 
бекітілген «Жоспарлау алдын дағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау 
құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп 
отырған шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жургізу 
бойынша Нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроКазахстан Вен черз Инкор-
порейтед» ҚФ «Проект ликвидации разве-
дочной скважины Восточный Жамансу 1» 
«Қоршаған ортаға әсерін бағалау» жобасына 
қоғамдық пікірді тіркеу үшін ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Ұсыныстар мен ескертулер: Қызыл-

орда қ, Қазыбек би көшесі 13. Байланыс 
телефоны: 8 7242 26 10 53; 8 7242 29 92 94.

***
«Петро Казахстан Венчерз Инкорпо-

рейтед» ҚФ, ҚР Экологиялық Кодексінің 
57-бабына сәйкес «Проект ликвидации разве -
дочной сква  жины Восточный Жамансу 1» 
жобасына арнал ған қоршаған ортаны қорғау 
бөлімін мемле кеттік экологиялық сарапта-
масына   жібе реді.

Барлық сұрақтар бойынша төмендегі 
ме кен-жайға хабарласуға болады: Қызыл-
орда қ-сы, Желтоқсан көшесі, 150, тел: 
8(7242) 230365.

 ХАБАРЛАНДЫРУ

«БОЛАШАҚ» УНИВЕРСИТЕТІ
Университет ректорының бос лауазымдық орнына 

конкурс жариялайды.
Қойылатын талаптар – ғылыми дәрежесі мен атағының 

болуы және ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2009 
жылғы 13 шілдедегі №338 «Педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары» бұйрығына сәйкес болуы керек.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын қажетті құжат-
тардың тізбесі:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс-парағы;
3) Еркін нысанда баяндалған өмірбаяны;
4) Білім туралы құжаттардың көшірмелері;
5) Еңбек кітапшасының көшірмесі;
6) 3х4 көлемдегі суреті.
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсына алады. 
Лауазымдық айлық жалақысы – келісім бойынша.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар – хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекен-
жайға хабарласып, құжаттар жіберуге болады: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы 31а, «Болашақ» университеті, тел./
факс– 8(7242) 23-45-15, 20-22-72  E-mail: bolashak_5@mail.ru

«Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Сот медицинасы 
орталығы» РМҚК Қызылорда филиалы ұжымы медико-кримина-
листикалық бөлімінің дәрігер сот медицинасы сарапшысы Нұрма-
ғанбетова Әлия Жолдасқызына әкесі

Жолдас Нұрмағанбетовтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

БАҒБАН-АГРОНОМ, 
ОМАРТАШЫ ҚАЖЕТ

«Бесарық» ауылындағы (қаладан 20 шақырым) жеміс 
бағына жазғы, күзгі кезеңге тәжірибелі бағбан-агроном, 
омартаға омарташы қажет. Жалақысы келісім бойынша. 

Тел. 8-701-522-96-85; 26-12-12 (үй).

Елшибаев Руслан Нуртазаевичтің 
атына Қызылорда облысы, Жалағаш 
ау даны, Далдабай ауылындағы №115 
орталау мектебінің 9 сыныбын 1995 жылы 
бітіргені жөнінде берілген №03466042 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

***
Қалмағанбетұлы Жұмаділданың аты-

на Қызылорда облысы, Қызылорда қа-
ла сы, Әбу Насыр Әл-Фараби м/а, Әбу 
Насыр Әл-Фараби көшесі 36 У үй ге 
берілген Қызылорда қаласы әкімі нің 
қаулысы (№1172 25.09.2007 ж.), жа рия-
лылық комиссиясының шешімі (№7706 

19.07.2007 ж.), біткен құрылыс ныса-
нын мемлекеттік қабылдау актісі (№-
25.09.2007 ж.), жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін актісі (кадастр-
лық №10-156-000-000), техпас пор тының 
түпнұсқалары жоға луына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

***
Әйімбет Дана Мергенқызының атына 

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 
Бозкөл ауылындағы Қарасақал Ерімбет 
атындағы №96 орта мектепті 2003 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ОБ 1004706 
аттестаты жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

Жарамсыз деп есептелсін ХАБАРЛАМА 
Қызылорда  облысында Жер кодексін түсіндіретін Call-орталық 

ашылып, жұмысын бастады. Call-орталықтың негізгі мақсаты — облыс 
тұрғындарына жер заңнамалары ережелерін түсіндіріп, жедел ақпарат 
беру. Қала және аудан тұрғындары 8 (7242) 400200 байланыс нөміріне 
қоңырау шалу арқылы өздерін қызықтырған сауалдарға толық жауап 
ала алады. «Шұғыл желі» күн сайын сағат 8-00-ден 20-00-ге дейін 
қызмет етеді.

Мемлекеттік қызмет – бұл мемле-
кеттік қызметшілердің мемлекеттік 
орган дардағы лауазымдық өкілеттіктерін 
мем лекеттік биліктің міндеттері мен 
функ цияларын іске асыруға бағытталған 
қыз меті. Қазақстан Республикасының 
мем лекеттік қызметі – қоғамдық про-
цес терді реттеуге, мемлекеттің біртұтас-
тығын қамтамасыз етуге және ҚР азамат-
тарының мүдделерін іске асыруға бейім-
делген. 

Мемлекеттік қызмет беделін қалып-
тастыру және нығайту, мемлекеттік 
жүйе ні дамытудың басым бағыттары бо-
лып табылады. 

Мемлекеттік қызметшінің оң беделін 
қалыптастыру үрдісінің өзі атқарушы 
биліктің беделдік саясатымен де тығыз 
қарым-қатынаста. Бұл бағыттағы негізгі 
ережелер ҚР мемлекеттік қызметші-
ле рінің Әдеп кодексінде көрсетілген.  
Мем лекеттік қызметті атқару, қоғам 
мен мемлекет атынан аса сенім артуы 
деп есептеледі.

Мемлекеттік қызметшінің абыройы 

– мемлекеттік билік абыройының бір 
бөлігі. Осындай зор мәртебе иеленген 
мемлекеттік қызметші кәсіби біліктілікпен 
қатар адамгершілік қасиеттерге де ие 
болуы тиіс. Ол өз халқының алдындағы 
асқан жауапкершілікті сезіне отырып, 
мемлекеттік қызметтің беделін арттыруы 
қажет. Ол мемлекеттік қызметте өз игі-
лігі үшін емес, елінің береке-бірлігі үшін 
жұмыс істеуі тиіс. Бұған қоса, мемле-
кеттік қызметшілердің адамгер шілігіне 
және рухани-этикалық бейнесіне жоғары 
талаптар ұсынады.

Мемлекеттік қызмет реформасы 
– тиімді кадрлық тетіктерді қалыптас-
ты руды көздейді. Оған кірудің тиімді 
және айқын тәртібі, мемлекеттік қызмет-
шілердің үздіксіз кәсіби даму мүмкіндігі, 
жұмыс нәтижелері мен ынталандыру 
жүйесінің өзара байланысы. Мемлекеттік 
қызметтің жаңа моделінде мемлекеттік 
қызметтің оң имиджін қалыптастыру, 
оның ішінде уақытылы хабардар ету 
және азаматтардың өтініштеріне ден қою 
басым бағыт болып табылады. 

«Қызылорда облысының мемлекеттік 
сатып алу басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінде мемлекеттік қызметтің оң 
имиджін қалыптастыру және нақтылау 
мақсатында қызметкерлер арасында 
үнемі құқықтық түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп отыру жолға қойылған. Сонымен 
қатар, басқарма қызметкерлері арасында 
сыбайлас жемқорлық сипатындағы және 
басқа да құқық бұзушылықтардың алдын 
алу, болдырмау, тәртіп бұзушылыққа 
төзбеушілік қағидасын қалыптастыру 
мақсатында ҚР мемлекеттік қызметші-
лерінің Әдеп кодексі, «Сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңдары 
тақырыбында құқықтық оқулар өткізілді.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Әдеп кодексін насихат-
тау мақсатында басқармада көрнекті 
жер ге стенд ілінген.   

А.САРМОЛДАЕВА,
Қызылорда облысының 

мемлекеттік сатып алу 
басқармасының қызметкері. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ
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аймақ

Аудандық мәдениет үйінде фильмді көп
шілікпен бірге тамашалаған облыс әкімі Досхан 
Жолжақсынов пен жары, актриса, әнші Қаракөз 
Сүлейменоваға қазақы салтпен сыйсияпат көрсетіп, 
тілектестігін жеткізді.

– Биыл Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. 
Елбасының сарабдал саясатының арқасында 25 
жылдың ішінде шекарамызды шегендедік. Бүкіл 
дүние жүзі сыйлайтын мемлекетке айналдық. Осын
дай дәрежеге Тәуелсіздіктің, Елбасының сарабдал 
саясатының, ынтымақ пен бірліктің нәтижесінде 
қол жетті. Бірақ та, тоқмейілсуге болмайды. 
Алдымызға 30 дамыған мемлекеттер қатарына кіру 
мақсатын қойып отырмыз. Бұл жолда экономи
ка мен әлеуметтік саланы ғана дамыту жеткіліксіз, 
мәдениет пен өнерді өрістетуге тиіспіз. Бұл орай
да кино өнерінің орны ерекше. Өйткені, кино 
азаматтардың көзқарасын қалыптастырады. Бізге 
қазақы кино керек. Бабалар өмірінен сыр шертер, 
тарихты танытар, рухани құндылықпен сусында
тар кино түсіруге тиіспіз. Өздеріңіз тамашалаған 
«Құнанбай» киносы осы талаптың үдесінен 
шығатын, руханият үшін, халқымыздың асыл ар
маны мен үкілі үмітін жүзеге асыратын туынды деп 
білеміз,  деді облыс әкімі.

Өз кезегінде Досхан Жолжақсынов та арал
дықтар алдында ақ тілегін арнап, алғысын жеткізді.

– Қазағым деп соққан жүрегі, елге, жерге де
ген махаббаты асқақ жұрт осы өңірде деп ой
лаймын. Біздің осында келуімізде де үлкен мән 
бар. Оған жағдай жасаған облыс басшысына рах
мет айтқым келеді. Осы сапарға шығудың сәті 
түскеніне қатты қуанып тұрмын. Біздің мақсатымыз 

жастардың намысын оятып, еліне, жеріне де
ген сүйіспеншілікті кәдімгі қаққан қазықтай 

ұқтырғымыз келеді. Әлихан Бөкейхан «Елді сүю 
білімнің толықтығынан емес, ол үшін намыс ке
рек» дейді. Ұлтқа деген намыс болмай, қалғанның 
бәрі бекер. Жастарға ғибрат болатындай қолымызға 
ұстаған бағдаршамның жарығындай ой салсақ, біз 
бақыттымыз, – деді ол.

Аудандық мәдениет үйінен жұртшылық ру
хани күшқуат алып, серпілген сезім жетегінде 
шыққандай. Артистерге қошемет көрсетіп, үлкендер 
батасын беріп жатты.

БІЛІМДІ МЫҢДЫ 
ЖЫҒАДЫ

Биылғы оқу жылының бітер күні де таяу. Мек
теп бітіруші түлектердің ҰБТға дайындығын 
пысықтап, бәйгеге қосар күн жақын. Аймақ бас
шысы жылда осынау білім сынағы қарсаңында 
түлектермен кездеседі. Бұған дейін облыс әкімі бес 
ауданда болған болса, Арал ауданына сапары бары
сында да мектеп бітірушілермен жолықты.

Аралдық түлектермен кездесу «Қамбаш» ба
лаларды сауықтыру және қосымша білім беру 
орталығында өтті. Бұл ауданда биыл 786 оқушы 
мектеп бітіреді. Оның 62 пайызы сынақ тапсырмақ. 

Облыс әкімі түлектерге арнаған сөзінде оларға 
жасалып жатқан жағдайдың жоғары деңгейде 
екендігін, үмітті ақтауға бар күшжігерді жұмсау 
керектігін айтты. «Қамбаш» балаларды оқыту
сауықтыру орталығы жыл сайын бітіруші түлектерді 
қабылдап, білімін шыңдап келеді. Былтыр 400 
бітіруші түлектің барлығы осында дайындықтан 
өткен. Ал биыл 421 оқушы қамтылған. 

Былтыр ҰБТ бойынша аудандағы орташа 

көрсеткіш 81,47 балды құраған болатын. Ендігі 
мақсат – бұдан жоғары биікті бағындыру. Ол үшін 
жасалып жатқан жағдай жоғары.

– Құрметті мектеп бітірушілер, сіздер үлкен 
жолдың алдында тұрсыздар. Мұндай орталық еш 
жерде жоқ. Сондықтан Сіздер жоғары нәтиже 
көрсетулеріңіз керек,  деді түлектерге облыс 
әкімі. Сондайақ, Қырымбек Елеуұлы биылғы ҰБТ 
тапсырудағы өзгеріске сәйкес сынақты екі мәрте 
тапсыруға болатынына баса назар аударды.

– Егер де алғашқы сәтте кемшілікке жол беріп, 
өз білімдеріңізді көрсете алмасаңыздар, қайта 
тест тапсыруға мүмкіндік беріліп отыр. Дегенмен, 
бірінші сынақта жоғары жетістікке жетулеріңізге 
тілектеспіз,  деді ол.

Аймақ басшысы түлектерге мамандық таңдауда 
қателеспеу керектігін айтты. 

– Қазіргі заманның сұранысындағы маман 
иесі болуға ұмтылу керек. Тарихқа көз жүгіртсек, 
қазақтың маңдайына біткен алыптарының барлығы 
ендігі заманның білектің емес, білімнің заманы 
екендігін айтып кеткен. Өздеріңіз көріп отырғандай, 
ғылым мен техника күн сайын даму үстінде. 
Оны уақытында игеріп, талаптың үдесінен шыға 
білулеріңіз керек. Сондықтан, алдарыңызға биік 
мақсат қойып, аянбай білім алыңыздар,  деп, облыс 
әкімі білімінің, ізденімпаздығының арқасында әлем 
таныған тұлғалардың өмірінен сыр шертті. Сондай
ақ, аймақтың білім беру саласындағы жетістіктерін 
тілге тиек етіп, соңында барлық түлектерге сәттілік 
тіледі. 

– Біз білім саласына қаржы бөлуден жан ба
сына шаққанда республикада көш бастап тұрмыз. 
Өткен жылы мектеп бітірген оқушылардың 93,6 
пайызы оқуға түсті. Бұл көрсеткіш республикада 

41 пайызды құрайды. Аймақтың мектеп бітіруші 
барлық оқушыларымен кездестім. Өмірлеріңіздегі 
ең бірінші емтиханды сәтті тапсыруларыңызға 
тілектеспін,  деді облыс әкімі тағы бір сөзінде.

Арал ауданының ҰБТға дайындық барысы 
жоғары деңгейде екенін айтуға болады. «Алтын 
белгіге» үміткерлер саны – 29, 10 мектеп бітіруші 
«Үздік аттестатқа» үміткер атанып отыр. Олар тест 
тапсыратын орталықтың дайындығы ойдағыдай. 
Материалдықтехникалық базаны жетілдіру үшін 
биыл 5 ұялы телефон байланысын тұншықтырғыш, 
8 видеокамера алыныпты.

Оқушылармен кездесуге Қазақстанның халық 
артисі Досхан Жолжақсынов пен жары, актриса 
Қаракөз Сүлейменова да қатысып, жастарға ақыл
кеңестерін айтты. Сондайақ, Қаракөз Асқарқызы 
әсем дауысымен ән шырқап берді.

Аралдық түлектермен кездесуден соң, облыс 
әкімінің сапары Қармақшы ауданында жалғасты. 
Ол алдымен «Қорқыт ата» мемориалдық кешенін 

аралап, сонан соң Жосалыдағы №250 мектепте 
бітіруші түлектермен, ұстаздармен жүздесті. Бұл 
кездесуде де облыс әкімі ақылкеңестерін айтты. Өз 
кезегінде Асан Асылхан, Нұрсейіт Құлмұрат, Дина
ра Серікбекова сынды оқушылар аймақ басшысы
на алғысын жеткізіп, көкейдегі сауалдарын қойды. 
Әсіресе, оқушыларды үштілді білім беру жүйесі 
қызықтырды.

– Жастарымыз жаңа заманның білікті, бәсекеге 
қабілетті маманы етіп тәрбиелеу үшін он екі 
жылдық және үштілді білім беру жүйесі қолданысқа 
еніп отыр. Өз тәжірибемнен айтайын, мен балала
рымды әуелі қазақ тілінде оқытып, кейін орысша
ағылшын мектептеріне бердім. Әрине, сол кезде 
қиындық болғанмен, қазір рахметін айтып отырады. 
Мемлекеттің жасап отырған қамқорлығын барынша 
пайдаланып, білімді молырақ алуға талаптану ке
рек. Кеңестік кезеңде шетелдің маңдайалды оқу ор
нында оқуға жағдайы барлардың ғана қолы жететін. 
Қазір, өз облысымызды ғана алайықшы, жыл сайын 
сырбойылық жүздеген түлек Ресейдің мықты оқу 
орындарына тегін оқуға түсіп жатыр. Қармақшы ау
даны – қасиетті мекен. Бұл ауданның жастары туған 
топырақтың қасиетін сезіне білсе, әрдайым биік 
белестерді бағындырары сөзсіз,  деді оқушыларға 
аймақ басшысы.  

Биыл Қармақшы ауданынан 454 оқушы мектеп 
бітірсе, соның 76,17 пайызы сынақ тапсырмақ. 

Аймақ басшысының қос ауданға сапары осы
лайша өрілді. Өнер бесігінде тербелген өңірлердің 
білім бәсекесінде де жоғары жетістіктерге жетеріне 
күмән жоқ. Біз қорытқан ой – осы.

Нағымжан САУЯЕВ.
АралҚармақшы аудандары.

– Мен соңғы бір апта ішінде барлық аудандарда болып, 
ұстаздар және мектеп бітіруші түлектермен кездесіп, пікірлестім. 
Оқушылардың көңілкүйі көтеріңкі. Ендігі мақсат жауапты меке
мелер балаларды тасымалдау, тамақтандыру мен қауіпсіздік және 
тест тапсыратын орындардың 100 пайыз дайындығын қамтамасыз 
етулері қажет. Сонымен қатар, психологтар түлектермен жұмысты 
күшейтуі тиіс, – деген аймақ басшысы биыл ҰБТ қорытындысы 
бойынша біздің облыс республикада үздік үштіктен көріну 
мақсатын қойып отырғанын жеткізді. 

Мәжілісте көктемгі әскерге шақыруды ұйымдастыру мәселесі 
де қаралды. Облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы С.Сермағамбетовтің баяндауын
ша, Қызылорда облысынан көктемгі әскерге шақыру маусымында 
743 азамат ҚР Қарулы Күштері қатарына қабылдануы тиіс. Қазіргі 
күні 304 азамат жөнелтілген. Қалған 439 шақырылушыны жеткізу 
25 маусымға дейін жалғасады. 

Алайда, әскери қызметтен жалтарушылардың мәселесі әлі де 
өзекті болып отыр. Бүгінде олардың саны 606ға жетіпті. Арал ау
даны бойынша – 40, Қазалы ауданы – 37, Байқоңыр қаласы – 27, 
Қармақшы ауданы – 36, Жалағаш ауданы – 99, Сырдария ауда
ны – 46, Қызылорда қаласы –154, Шиелі ауданы – 84, Жаңақорған 
ауданы бойынша 83 жас жігіт Отан алдындағы борышын өтеуден 
жалтарып жүр. Бұған қоса, шақыру комиссиясына келмегендердің 
қатары көбейген. 

Осы орайда, аймақ басшысы әскери қызметтен негізсіз жалтар
ғандардың тізімін және атааналарының атыжөнін, қызметі мен 
әлеуметтік жағдайы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияла
нуы керектігін қадап айтты. Сондайақ, қорғаныс істері жөніндегі 
департамент басшылығына және басқа да жауапты сала маманда
рына әскерге шақыруды жүйелі ұйымдастыруды тапсырды. 

Сонымен қатар мәжілісте «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
халықаралық транзит дәлізі бойында сервистік қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру мәселесі сөз болды. Көлік дәлізінің 812 шақырымы 
Сыр өңірін бойлай өтеді, яғни облыс орталығы мен барлық жеті 
ауданның арасын жалғастырып жатыр. Бұл аймақ экономикасын 
дамытуға оң әсерін тигізеді. Облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының басшысы М.Төлебаевтың баяндауынша, жол бой
ында заманауи талаптарға сай келетін 33 сервистік қызмет көрсету 
нысаны іске қосылады. Қазіргі таңда жалпы құны 2 млрд 323 млн 
теңге болатын 8 нысан пайдалануға берілген. Нәтижесінде 69 
тұрақты жұмыс орны ашылды. 

Биылғы жылы 9 сервистік қызмет көрсету орталығы өз 
жұмысын бастамақ. Қалғанын келесі жылы іске қосу жоспарлану
да. Егер кәсіпкерлер белгіленген мерзімде құрылыс жұмыстарын 
бастамаса, жол бойындағы жер телімдерін мемлекет меншігіне 
қайтарып алады. 

Сондықтан, облыс әкімі халықаралық көлік дәлізінің әлеуетін 
толық пайдалану қажеттігін атап өтті. Жергілікті кәсіпкерлер 
осы мүмкіндікті пайдаланғысы келмесе, жол бойы орталықтарын 
ашуға асықпаса, инвесторларды өзге өңірлерден іздеуге кеңес 
берді. Бұл жерде оларға қойылар бір ғана талап бар, ол – жергілікті 
жастарды жұмысқа қабылдау. 

Басқосуда Қызылорда қаласының әкімі Н.Нәлібаев қалаішілік 
қоғамдық көлік қатынастарын ұйымдастыру мәселесін баяндады. 

Оның мәліметінше, бүгінгі таңда қалаішілік 25 бағыт және 
қала маңына қатынайтын 6 бағыт бойынша 840 автокөлік 
қызмет көрсетуде. Ал 2013 жылы «Байқоңыр» әлеуметтік 

кәсіпкерлік корпорациясы «Astana San Bao» серіктестігімен 
келісімшарт жасасып, «Қызылорда автобус паркінің» теңгеріміне 
20 үлкен сыйымдылықтағы жаңа автобус сатып алынған бола
тын. Нәтижесінде, серіктестік қосымша 120 адамды жұмыспен 
қамтыды.

Қала әкімінің айтуынша, осы кезге дейін қала көлемінде 
қызмет көрсететін қоғамдық көліктердің арақашықтығын және 
нақты қаржылық түсімдерін бақылау мүмкін болмаған. Бұл 
бағытта «Қызылорда» автобус паркі» серіктестігі жүйелі жұмыс 
ұйымдастырып отыр. Жаңа қоғамдық көліктердің барлығында 
бейнекамера орнатылып, билеттік жүйе енгізілді. Соның 
арқасында екі жыл ішінде жаңа автобустар қызмет көрсететін №18 
бағыттың өзінде 7 млн 560 мың адам тасымалданғаны нақтыланып 
отыр. Енді осы жұмыстарды жандандыру керек. Биыл Еуропалық 
қайта құру және даму банкі арқылы Қызылордаға 92 жаңа автобус 
келеді. Оның 10ы пайдалануға берілді. 

Сонымен бірге, бүгінгі таңда Қызылорда қаласында жалпы 
аумағы 5 гектар жерге сыйымдылығы 200 заманауи автобусқа 
арналған жаңа үлгідегі автобус паркі салынуда. Мұнда үлкен 
сыйымдылықтағы автобустарға арналған тұрақтар, жанармай 
бекеті, көлік жуу алаңы және көліктердің үздіксіз жұмыс жасау
ына жағдай жасайтын түрлі мүмкіндіктер қарастырылмақ. Нысан 
іске қосылған кезде 250300 қала тұрғынын жұмыспен қамтитын 
болады. 

Н.Нәлібаев салық базасын ұлғайту мақсатында 1сәуірден 
бастап қаладағы барлық қоғамдық көліктер билеттік жүйеге 
енгізілгенін және қалаішілік жолаушылар тасымалын жүзеге асы
ратын жеке кәсіпкерлердің барлығына дерлік билеттер таратылып 
берілгенін жеткізді. Сондайақ қала әкімі «Қызылорда автобус 
паркі» қоғамдық көлік жолақысын 50 теңгеден 70 теңгеге көтеру 
туралы ұсыныс бергенін айтты. Себебі, теңгенің құнсыздануы 
қоғамдық көліктердің қосымша шығындарын өтеуге жеткіліксіз 
болып отыр. Осы мәселені қарау қалалық мәслихат сессиясына 
ұсынылды.

Осы ретте, облыс әкімі жолақы тарифін көтеруге қатысты 
мәселені жанжақты саралап, тұрғындар арасында түсіндірме 
жұмыстарын жүргізу қажеттігін жеткізді. Сондайақ автобус паркі 
үлкен сыйымдылықтағы автобустармен толыққан кезде, кіші 
сыйымдылықтағы қоғамдық көліктердің жүргізушілері жұмыссыз 
қалмауы тиіс. Оларды басқа бағытқа ауыстыру керек, болмаса 
жаңа автобустарға жүргізуші етіп орналастырған жөн. 

Бұдан басқа жиында бірқатар мәселе пысықталды. Облыс 
әкімінің кеңесшісі И.Ким «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
іске асыру жөніндегі өңірлік жоспардың орындалу барысын ай
тып берді. Ал облыс әкімі аппаратының басшысы Қ.Жайсаңбаев 
мемлекеттік қызметшілердің тәртібі мен жауапкершілігіне 
тоқталды. Облыс әкімінің орынбасары Қ.Ысқақов Үкімет басшы
сы мен облыс әкімінің арасындағы биылға жоспарланған бірқатар 
әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі 
меморандумның орындалуы туралы баяндады. Облыстық эко
номика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы 
С.Құлымбетова дағдарысқа қарсы ісқимыл жоспарын жүзеге асы
ру барысы жайлы хабарлама жасады. 

Мәжіліс соңында облыстық мәслихаттың кезекті 3 сессия
сының күн тәртібіне ұсынылатын мәселелер нақтыланды.

Дәурен ОМАРОВ.

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
САРАЛАНДЫ

ӨНЕР БЕСІГІНДЕГІ ӨҢІРЛЕР
БІЛІМДЕ ДЕ БИІКТЕН КӨРІНЕДІ

2016 жылдың 1629 мамыр аралығында Қызылорда облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен электронды үкімет порталы 
арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесін арттыру мақсатында облыс тұрғындарын ынталандыруға бағытталған 
«Барлығына бірдей, әркімге қолжетімді» акциясы өткізілетіндігін хабарлаймыз. Портал арқылы:

– әрбір  120шы қызмет алушыға ұялы телефон және ақпарат тасығыш (флешка) 
– әрбір  350ші қызмет алушыға смартфон телефон
– әрбір  400ші қызмет алушыға роутер модемі
– әрбір  500ші қызмет алушыға планшет
– әрбір  1500ші қызмет алушыға ноутбук
– 3000шы қызмет алушыға теледидар сыйға тартылады. 

Акция төмендегі электронды мемлекеттік қызметтерді  пайдалану
шылар арасында жүргізіледі:

1) Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою
2) Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді нысан

дарына қатысуға жолдамалар беру
3) Жұмыссыз азаматтарға анықтама беру
4) Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер не

месе анықтамалар беру
5) Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде 

азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу

6) Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жаз
баларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

7) Неке қиюды (ерлізайыптылықты) тіркеу, оның ішінде 
азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен 
түзетулер енгізу

8) Медициналық қызметке лицензия беру
9) Фармацевтикалық қызметке лицензия беру
10) Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, 

психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты 
қызметтерге лицензия беру

11) II, III және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға 
эмиссияға рұқсат беру

12) II, III және IV санаттардағы объектілер үшін мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын беру

13) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салала
рында сарапшылық жұмыстарды және инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау

14) Жобалау қызметіне лицензия беру
15) Іздестіру қызметіне лицензия беру
16) Құрылысмонтаждау жұмыстарына лицензия беру
17) Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке 

дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою
18) Мұрағат анықтамаларын беру
19) Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке 

тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге 
мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондайақ жергілікті 
атқару

20) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті 
жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдары
на кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке 
толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру

21) Қамқоршылық және қорғаншылық бойынша анықтамалар беру
22) Тұрғын үй көмегін тағайындау

23) Облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жар
наманы тұрақты орналастыру объектілерінде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру.

ХАБАРЛАНДЫРУ
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БАЙҚАУ

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

Балалар шығармашылығын дамы-
ту, ел арасынан жас таланттарды табу, 
оларды халыққа таныту және өнерлі 
бүлдіршіндер қатарынан жаңа талант-
тармен толықтырып отыруды мақсат 
еткен  байқау дәстүрлі түрде жалғасып 
келеді. 

Ал балалардың өнеріне әділ баға 
беріп, шын үздіктерді анықтайтын қазы
лар алқасы құрамында   аймағы мызға 
танымал өнер адамдары төрелік етті. 

Өнерлі өрендерді анықтау да оңайға 
түскен жоқ. Байқау қорытындысында 
би жанры бойынша 10 жасқа дейінгілер 
арасында бас жүлдені Қызылорда 
қаласынан қатысқан «Балбұлақ» би 
тобы алса, бірінші орынды  Сырда-
рия ауданынан келген «Ерке наз» 
тобы иемденді. Сонымен қатар 1113 
жас аралығындағы  би топтары ара-
сында бас жүлдені Сырдария ауданы-
нан келген «Балауса», бірінші орын-
ды жалағаштық «Алтын сарай» жеңіп 
алды. Ал 1417 жас аралығындағы би 

сайысында Байқоңыр қаласынан кел-
ген «Фиеста» би тобы үздік деп таны-
лып, бірінші орынды «Алтын арай» 
би тобы олжалады.  Ән жанры бойын-
ша жас ерекшеліктеріне қарай Қарақат 
Базарбай, Гүлім Қуанышбай, Жан-
сая Қалатбек, Замира Көлімбетова, 
Альбина Сембаева, Айсұлу Әбді 
үздіктер қатарынан көрінді. Сондайақ, 
халықтық ән орындау жанры негізінде 
Дильназ Ташмұхамед,  Сырсұңқар 
Базарбайұлы, Аида Елтай,  Мұхамедияр 
Көшербай, Жандос Тасжүрек, Меруерт  
Ұзақбаева  жеңімпаз деп танылды. 

Алдағы уақытта жүзден жүйрік 
шыққан үздіктер  Алматы қаласында 
өтетін халықаралық  «Бозторғай» 
байқауына жолдама алды. Біздің үлкен 
додада жеңімпаз жас өнерпаздардың 
Сыр елі намысын абыройлы қорғай
тынына сеніміміз мол. 

Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

“БОЗТОРҒАЙДЫҢ” 
БАЛҒЫН ДАУЫСЫ

Жуырда  А.Тоқмағанбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде 
облыстық XVIII «Бозторғай» балалар шығармашылығы байқауы 
болып өтті. Облыстық халық шығармашылығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығы ұйымдастырған байқауға 600-
ден астам өнерлі балғын қатысты.  Байқауда талапкерлер  ән, 
халықтық орындау және би жанрлары бойынша бақ сынасты. 

Байқауға Арал, Жалағаш, Сыр-
дария, Шиелі, Жаңақорған аудан-
дары  мен  Қызылорда қаласының 
арнаулы орта оқу орындарынан  16
22 жас аралығындағы талапкерлер 
қатысты.

Сарапшылар талапкерлер өнерін 
бағалау кезінде көркем мәтінді 
талғау және оқу шеберлігіне, қазақ 
тілінде орфоэпиялық нормаларын 
сақтап, таза сөйлеуіне, ән орындау 
шеберлігіне, сахналық өнер көрсету 
мәдениетіне және қазақтың ұлттық 
киім үлгісіне  баса назар аударды.

Байқау қорытындысы бойын-
ша Қазанғап атындағы  Қызылорда 
музыкалық колледжінің 1курс 
студенті Руслан Рызманов  І орын-
ды жеңіп алса, Сырдария ауданы 
№42 мектептің 9сынып оқушысы 

Нұргүл Закирқызы ІІ орынды, 
Жаңақорған ауданы №169 орта 
мектептің 10сынып оқушысы Дон-
на Шакирова   ІІІ орынды иеленді.

Ал М.Мәметова атындағы Қы
зылорда гуманитарлық колледжі
нің 1курс студенті Кристи-
на Малы шева, Сырдария ауданы 
№36 мектеплицейінің 10сынып 
оқушысы Мария Лаврова ынталан-
дыру сыйлықтарына ие болды.                

Байқау жеңімпаздары басқар
маның дипломдарымен және ес
керткіш сыйлықтарымен марапат-
талды.                                                                  

Облыстық байқаудың жеңім
пазы республикалық байқауға қа
тысып, облыс намысын қорғайтын 
болады. 

Аида МҰХТАР.

Жастарға мамандық таңдауда 
бағыт беру мақсатында қаламыздағы 
№235  орта мектепте «Мамандығым 
– мақтанышым» атты шара өтті. Мек-
теп бітіруші 911 сынып түліктеріне 
арналған кеш  девизі  «Мың мамандық 
бәрі бар, таңдап, талғап бірін ал!» деп 
аталды.

Кешті мектеп директорының 
бағдарлы оқыту жөніндегі орын-
басары Дина Бекниязова ашты. Ол 
жасөспірімдердің  мамандық таңдауда 
дұрыс бағыт алуы және оған бейімделу 
мәселесі туралы айта келе, мамандық 
таңдауда дұрыс шешім қабылдау үшін 
атаана мен мұғалімнің ынтымақтаса 

жұмыс істеуі керектігін жеткізді. 
Шараға «Қызылорда құрылыс және 
бизнес колледжінің» ұстаздары мен 
студенттері де қатысты. Колледж 
ұстаздары әрбір мамандықтың қыр
сырына тоқталып, шәкірттердің то-
лассыз сұрақтарына жауап берді. 
Ал колледж студенттері таңдаған 
мамандықтары туралы әңгімелеп берді. 
Мектеп оқушылары мамандық жайлы 
ойларын, пікірлерін ортаға салды. Кеш 
соңы концерттік бағдарламаға ұласты.

Роза ӘБДІКӘРІМОВА, 
Айнагүл ТІЛЕУБАЕВА,

 №235 мектеп кітапханашылары.

Поэзия кешін кітапхананың 
тұрақты оқырманы А.Нүрлиева 
ашып, жас оқырмандарды Д.Баба
тай ұлының шығармаларын оқуға 
шақырды. Шара барысында №120, 
№12 мектеп оқушылары Ұ.Өмірбай, 
А.Айтбайқызы, І.Тұрғанбаева, 
А.Аман жол Д.Бабатайұлының шы
ғармаларын жырмен сусындатты. 
Шара соңында оқушылар Алғыс 
хатпен және бағалы сыйлықтармен 

марапатталды. Орақтілді ақынға 
ар налған мәдени шара жоғары дең
гейде өтті. Осындай тәрбиесі мол 
мәдени шаралар көп болса, бола
шақтың тізгінін ұстайтын әділ жас 
ұрпақтар көп болары сөзсіз деген 
оймен оралдым.

А.БЕКМҰРАТОВА,
М.Мәметова атындағы 

Қызылорда педагогикалық 
колледжінің студенті.

.... Жас шамасы қырықтағы жігіттің 
жылдық асында дастарханнан дәм татып, 
дұға бағыштап отырғанбыз. Кенеттен 
игілікті шараның аяғы дүрбелеңге ұласып 
кетті. Әйелдер қауымына жарасымды 
сияқты. Бірбір пакет ұстап, дастарханнан 
жемісжидек, тәттілер, басқа да дәмдер ала 
бастады. Солақ екен, қасымызда отырған 
56 жас жігіттер де қалталарынан дорба 
шығарып, дастархандағы тағам атаулы-
ны алуға кіріскенде жағамызды ұстадық. 
«Апырмай, бұл қалай болғаны?» деген ой 
қатты алаңдатқан. Сасқанымыз сон-
ша, оларға бір ауыз сөз айтуды да 
естен шығарып алыппыз. 

...Жолсапардан пойызбен ауыл
ға қайтып келеміз. Вагон іші ығы
жығы халық, қызу  думан әңгіме. 
Бір сәт «қыздардың киімдерін 
алыңыздар, соңғы мода» деген жігіт 
даусына елең ете қалдық. Жас шама-
сы отыздың ол жақбұл жағындағы 
жігіт иығына әйелдердің киімін са-
лып алып, әр қызкеліншекке киім 
көрсетіп, жылпостанып келеді. 
Басқабасқа арасында кейбір іш 
киімдерді де мақтауын асырып, 
жарнамалаудан ұялатын түрі жоқ. 
Намыстан жарылып кете жаздадық. 
Шыдамның да шегі бар емес пе?! 
Жанымызға таяп келгенде жігітке 
бірекі уәж айттық. 

– Әй жігітім, мына кәсібің біртүрлі 
ыңғайсыздау екен. Одан да ерлердің 
киімдерін сатсаң қайтеді? 

– Ағалар, онда шаруаларың болмасын, 
не істейтінімді өзім білемін. Қазір ақша 
табудың заманы, – деді саудагер жігіт. 

 Ау, егін егіп,мал баққан қазақпыз. Ең 
құрығанда кесек құйып, шөп ору қолдан 
келетін шығар... 

– Ондай жұмыстарды өздерің істер
сің дер. Біз жеңілжелпі жұмыстарға үй
ренгенбіз, – деп айылын жияр емес. 

Мұндай арсыз, арамза, алыпсатар жі
гітке не дерсіз?! Амалсыздан бас шайқап, 
бармақ шайнап қала бердік. 

...Көптен бері кездеспеген жолдас 
жігітті көріп, қуанып қалдық. Халжағ
дай сұрасып, қауқылдасып, мәресәре 

күй кештік. Арада жарты сағатқа жетер
жетпес уақытта жолдас жігітіміз асығыс 
екенін айтып, кететін сыңай танытты. 

– Соншалықты қайда асықтың? Бір
екі сағат отырып, өткенкеткенді еске 
түсірейік. Жұбайың жұмыста шығар, ба-

лалар оқуда болар,  дедік. 
Дос жігіттің қасқағымда ұнжырғасы 

түсіп кетті. Жүзінен шаршағандық па, 
әлденеге әбігерленіп, алаңдаушылық па, 
әйтеуір бір мазасыздық байқалады. 

– Үйге тезірек баруым керек, бауы 
рым. Бір дәулетті, бақуатты әйелдің қо
лы  на кіріп алғанмын. Үйде де, дүзде де 
бас тығым сол. Тамақ әзірлеп, үй жинап, 
ыдысаяқ жууым керек дегендей. Әйтпесе 
әл гі әйелім төбемді теседі ғой. Ренжи көр
ме, сау бол! 

Осылай деді де, дос жігіт үйіне қарай 
асыға жөнелді. 

Иә, өмір болған соң әрқилы жағдайлар 
кездесетіні ақиқат қой. Бірбірін көре ал-
майтын, іштарлық танытатын, біреудің 
жақсылығын қызғанатын пендешіліктің 
әлі де бар екені көпшілікке белгілі. Бірақ 
дәл мұндай еразаматтардың тым май-
даланып кетуі, өзіне тән емес әдеттерге 
баруы зығырданыңды қайнатады екен. 
Мұны көріп өскен ұл бала әкесінен 

қандай тәрбие алады? Ол 
кішкентайынан «шаңырақты 
әйел басқарады екен» деген 
ұғымда қалмай ма? Арнамыс 
қайда, еразамат?! 

Беделді де сыйлы, абырой-
лы да арлы болу еразаматтың 
өзіне байланысты. Өзіңді сый-
лата білсең, әйел өз орнын 
біліп, өз міндетін атқарады. 
Ал керісінше болса, мойынға 
мініп алатыны өмірде кездесіп 
жүрген жайт. Еразаматтық 
қадірқасиетті, мінезді көрсете 
білсең, шаңырақтың де егесі, 
балалардың да үлгі алар 
бойтұмары боласың. 

Шаңырақтың егесі кім, 
шегесі кім?! Арнамысымызды, 
мереймәртебемізді жоғары ұс 

тау, елдің құрметқошеметіне бөлену өзі
мізге байланысты. 

Мейрамбек ШІЛДЕБАЙҰЛЫ.
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Белгілі ақынжурналист, Қазақстан Жазушылар, 
Журналистер одағының мүшесі Толыбай Абылаевтың 

жуырда «Махаббат дәптері» атты кітабы жарыққа шықты. 
Сөзі атар таңдай әсерлі дүние махаббаттың машақаты үшін 

от пен судан тайынбайтындарға арналған десе болғандай. Аты 
айтып тұрғандай, махаббаттың нәзік сырлы тұстарын ақын 

дәптеріне жүрек лүпілімен түсірген дерсің. «Бегім ана ту-
ралы аңыз», «Сол бір түн», «Еркектер мен әйелдер», «К
ге» өлеңдері оқыған жанды сезімнің сергелдеңіне сүйрей 

жөнеледі. «Махаббат» деген өлеңін алып қаралықшы. 
«Қалайша «жоқ» дейді екен ешкім сені, 
Ойнақтап он жетімде тостың мені.
Қамалсың алдырмайтын кез келгенге,
Самалсың желпіп жатқан кешкі іргені»...

Ақынға дауа бар ма, олар тек махаббатпен өмір сүреді. Олар үшін 
жаңбырдың жауғаны, желдің соққаны, шөптің сылдырлағаны бәрі – ли-
рика. Бәрі – махаббат. Ал махаббат дегеніңіз – ақындарды ақын қылар 
тақырып. 

«Сағыныш жүрегімді шымшылайды,
Толқыны астаң-кестең тыншымайды.
Жаным-ау, біз екеуміз шыдамасақ,
Махаббат азабына кім шыдайды?!» – дейді Толыбай жүрек, ғашық 

жүрек. Көгілдір көктем дегеніңіз, сезім отының лаулайтын, махаббаттың 
жалыны маздайтын уақыт. Ақынның аласұрған шабыты буырқанып, бу-
санып жататын кез. Біз «Махаббат дәптерін» осынау шақтың бір көрінісі 
деп білеміз.

Толыбай Абылаев 1952 жылы Арал ауданындағы Ескібөген елді 
мекенінде дүниеге келген. Өзіндік қолтаңбасы бар сырбойылық аға 
буын ақындардың бірі. Алғашқы жыр жинағы «Шағала» 1986 жылы 
жарық көрген еді. 

Нағымжан САУЯЕВ.   

ЖАҢА КІТАП

МАХАББАТ 
ДӘПТЕРІ

Қызылорда облысындағы 
мүлікті жария ету барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету жұмыстары жалғасуда.
2016 жылдың 16 мамырдағы жағдайы бойынша Қызылорда облысында 

мүлікті жария етуге барлығы 1413 өтініш 1675 жылжымайтын мүліктерді жа-
рия етуге берілген. Оның ішінде тұрғын емес үйжайлар бойынша – 961 өтініш,  
соның ішінде коммерциялық объектілер бойынша – 790 өтініш, тұрғын үй бой-
ынша – 714 өтініш. Келіп түскен өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы 
12,8 млрд теңгені құрады. 1186 өтініш  бойынша  жалпы құны 11,8 млрд теңге бо-
латын 1411 объект жария етілген.

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

Қызылорда облысының қаржы басқармасы.

«АБАЙ ОҚУЛАРЫ»

БІР ЕЛ – БІР КІТАП

Жуырда облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдас-
тыруымен қазақ тілінің көркемдік ерекшелігін, бай сөз қорын на-
сихаттау, Абай шығармашылығы арқылы қазақтың тілі мен 
әдебиетіне, мәдениетіне деген этнос өкілдерінің ықыласын арт-
тыру әрі еліміздің рухани бірлігін нығайту мақсатында «Абай 
оқулары» облыстық байқауы болып өтті.

Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға 
арналған арнаулы кітапханасында «Бір ел – бір кітап» акциясы ая-
сында Д.Бабатайұлының шығармаларын насихаттау мақсатында 
«Жырың тыңда Дулаттың» атты поэзия кеші өткізілді. 

1 Мамыр мерекесі күні Соркөл та-
баны ат тұяғының дүбіріне бөленді. 

Өйткені, Тереңөзек кентінде өтетін 
ат спортынан үлкен-кішілі жарыс-

тар осында ұйымдастырылады. Бұл 
жолы ұлттық ойынның бірегейі – 

көкпар «Сырдария» спорт клубының 
ұйымдастыруымен ел Тәуелсіздігінің 

25 жылдығы аясында және ерлі-
зайыпты абзал азамат Ордабай 

Келдібеков пен Батыр ана Күлән Ерма-
ханованы еске алуға арналды. 

Тереңөзек ауданының сауда саласын-
да көп жыл тер төккен Ордабай ағамыз 
адал еңбегімен абыройға бөленген озат 
қызметкер болуымен қатар, нарық талап-
тарын меңгергендердің бірі еді. Әулеттің 
отанасы Күлән апа 16 баланы өмірге 
әкелген алтын құрсақты ана атанды. 
Міне, осындай өмірлері өнеге қос асылды 
ұрпақтары алдымен отбасында ас беріп, 
аруақтарға құран бағыштады. Түстен 
кейін Соркөлде көкпар ұйымдастырылды. 
Аудандық сайысты ардагерспортшылар 
Б.Әбілпаттаев, М.Сақтапов, «Сыр-
дария» спорт клубының директоры 
М.Келдібаев, Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы аудандық ұйымының төрағасы 
Ж.Қонысбаев құттықтау сөзбен ашты. 
Көкпаршыларға кент тұрғыны, еңбек 
ардагері Ә.Жанбосынов бата берді. 

«Ат – ер қанаты» деген сөздің ақиқат 
екендігіне осы жерде көз жеткізесің. 
Сайысқа 224 ат қатысты. Әрине, барлығы 
бірдей жаппай шапқан жоқ. Әккі 
көкпаршылар күштерін артынан берілетін 
сүбелі салымдарға сақтады. Дода бары-
сында кент тұрғыны,  белгілі шабандоз 
Тимур Құсайыновты әңгімеге тарттық. 

– Көкпар жастарды батылдыққа, 
төзімділікке баулиды. Тереңөзекте 
спорттың осы түрі 2010 жылы біршама 

жақсы дамыды. Бұл тұста жылқының басы 
асылданды. Ауылдың шабандоз жігіттері 
екіүш жылқысын сатып, бірбір асыл 
тұқымды жарамды жылқы алды. Қазір 
бұл біршама тоқтап тұр. Дегенмен, бүгінгі 
сайыстан кейін ауыл көкпаршылары ара-
сында серпіліс болады деп есептеймін, 
– дейді көкпаршы. – Жалағаш ауданын-
да Аққұм ауылы көкпардың ошағы бо-
лып саналады. Үлкендікішілі мереке-
лерде ауылдан сырт жерде дайындалған 
орында көкпар тартамыз. Бұл біздің ау-
ылда үрдіс болып кеткен. Өзімнің жасым 
бүгінде 62де. Қазір де көкпар тартуға кет 
әрі емеспін. Бүгінгі жарысқа балаларым 
қатысып, алғашқы салымдарды салған соң 
өзімді тоқтатып тұрмын. Ауылдан бүгінгі 
додаға 1516 көкпаршыны алып келдім. 
Олардың арасында мектептің жоғары сы-
нып оқушылары да бар. Ұлттық ойындар-
ды ұрпақтар санасына сіңіріп, баулысақ, 
деніміз сау, қанымыз таза, болашағымыз 
жарқын болмақ, – дейді Жалағаш ауданы-
нан келген Әшірбек Әзімханов. 

Ат баптап, көкпарға қосып жүрген 
атбегі азаматтар ауданымызда баршылық. 
Солардың бірі – шағандық Марат 
Құсайынов. Әкесінің құтты құрығын 
қабылдап алған Марат «ШағанЖер» 
ЖШСның белді жылқышысы. 

Сайыстың тағы бір есте қалған 
тұсы, ауданға белгілі қолөнер шебері 
Сайділдә Сәдуақастың қолынан шыққан 
ат әбзелдері еді. Көкпаршылар аттарын 
тынықтырған сәттерінде қолөнершінің 
әбзелдеріне қызығушылық танытып жат-
ты. 

Соркөл табанын дүбірге бөлеген 
көкпар додасы көрермендердің айы
зын қандырды. Мұнда 20 салым 
Келдібековтердің отбасынан шықса, 
үш салымды аудандық спорт клубы 
тағайындады. Доданың тартысты болғаны 
сондай, он салымнан кейін серке де 
көкпарға жарамсыз болып, екінші серке 
әзірленді. Турнирге демеушілік жасаған 
Келдібековтер отбасы салымдарға ірі қара 
мал тігіп, көне дәстүрді жаңғыртқандай 
болды. Көкпардың салымдарын сараласақ, 
тоғыз салым Аққұм, алты салым Шиелі 
көкпаршыларының қанжығасына бай-
ланды. Ал бес салым шағандықтардың 
еншісінде. Екі салымға нағилықтар, бір 
салымға шіркейлілік шабандоздар ие 
болды. Осылайша Сырдария ауданында 
өткен дүбірлі жарыс мерейімізді өсіріп, 
ұлттық спортымыз тағы бір ұлықталды.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

СОРКӨЛДЕГІ САЙЫС
ұлттық дәстүрді ұлықтады

 ОЙТҮРТКІ ҰЛТТЫҚ СПОРТ

ЕР-АЗАМАТТЫҢ 
ЕҢСЕСІ ТҮСПЕСІН

Қазіргі таңда ер-азаматтар жайлы сан-саққа жүгірткен әңгімелер 
айтылатынынан хабардармыз. Алайда бұған соншалықты мән бере 
қоймайтынымыз  да рас. Өз көзімен көріп, құлағымен естіген кейбір жайт-
тардан кейін қолыма еріксіз қалам алдым. 

МЫҢ БІР МАМАНДЫҚ

Жетекші арна ның 
жа ңа жобасына  қа тысып, 
өзде рі нің өнерімен таң  
қал  дырғысы келген 
аза маттардың қа ра  сы 
қа лың. Екі ай бұ рын жа
ңа жобаның өте тін ді
гі нен хабардар болған 
қызылордалықтардан 50ге жуық өтініш ке ліп түс  кен. Бұл Сыр елінің 
таланттарға кенде еместігін тағы бір рет дә лел десе керекті. 

Күні кеше  шоу бағдарламаның  алғашқы  түсірілімдері басталды. 
Жоба  қатысушысы қазалылық сері жігіт шегенің және әйнектің үстіне 
жалаңаш денесімен жатып, қазылар алқасын таңдандыруға тырысса, 
суретші Дәулет Тойшыбаев небәрі 8 минутта попарт стилінде портрет 
салып, барша көрермендерге эстетикалық әсер сыйлады. Сондайақ, 
бағдарламада Гиннес рекордтар кітабына  есімі енген Оразбек Медет-
баев та бағын сынап көрді. Сонымен жартылай финалға кімдер  өтті? 
Таңдай қақтырарлық өнерімен тәнті еткендері қайсы? 

Таланттардың тайталасын «ҚазақстанҚызылорда» телеарнасынан 
тамашалаңыздар.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

ТЕЛЕАРНАДА ЖАҢА ЖОБА –
«ТАЛАНТТАР ТАЙТАЛАСЫ»

«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасы «Таланттар тайтала-
сы» атты жаңа жобаны қолға алды. Тың бағдарламамен толыққан 
телевизиялық жо ба ның басты мақсаты – таңсық тәсілмен таң 
қалдырар таланттар мен сүйекке сүтпен сіңген дарындыларды да-
ралау. 


