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Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин G20, 
ТМД мемлекеттері басшыларының кеңесі және 
Қазақстан-Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумы 
аясында өтетін алдағы кездесулерге дайындық бары-
сын қарастырды.

Мемлекет басшысы Сочи қаласына шақырғаны 
үшін В.Путинге алғыс айтып, оның Ресей өңірлерін 
дамыту жолындағы қажырлы еңбегін атап өтті. 
Нұрсұлтан Назарбаев екіжақты ынтымақтастықтың 
қарқынына ризашылығын білдіріп, оны Қазақстанның 
ілгерілете түсуге ниетті екенін айтты.

– Біздің қарым-қатынасымыз саяси тұрғыдан да, 
экономикалық тұрғыдан да үлгі етуге лайық деп са-
наймын. Осы жылдары Қазақстан мен Ресейдің 6 мың 
бірлескен кәсіпорны құрылып, интеграциямыздың 
өмірде нақты іске асқанын көрсетті. Алдағы Қазақстан-
Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына үлкен 
үміт артамын. Оның экономикалық тұрғыдан маңызды 
кездесу екенін білемін, осыған орай көптеген жоба-
лар әзірленуде. Қазіргі мәселелер біздің үкіметтеріміз 
арқылы шешімін табуда. Елдеріміздің міндеті – осын-
дай қиын жағдайда әрдайым бірге болу және бір-
бірімізге көмектесу. Достық, ынтымақтастық пен 
өзара көмек туралы шартқа және ХХІ ғасырдағы тату 
көршілік пен одақтастық туралы шартқа негізделген 
Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы тұрақты болып қала 
береді. Қазақстан мен Ресей сенімді көрші әрі әріптес 
болып саналады және барлық мәселелерді өркениетті 
елдердегі үлгі бойынша шешеді. Ресейдің Түркиямен 

қарым-қатынасы жақсарып келе жатқанына 
қуаныштымын, – деді Қазақстан Президенті.

В.Путин Қазақстан Президентінің Ресей-Түркия 
қарым-қатынасын қалыпқа келтіру жолындағы 
қайрат-жігері үшін алғыс айтып, жағдайды реттеудегі 
бітімгерлік миссиясын атап өтті.

– Көріп отырғанымыздай, бұл қадам жемісті бол-
ды. Біз көптеген жылдар бойы бірегей ынтымақтастық 
қарым-қатынасымыз бен өзара іс-қимылымыз 
орныққан достас Түркиямен толық форматтағы 
қарым-қатынасты қалыпқа келтіруге риясыз ұмтылыс 
жасап отырмыз. Түркия Президенті Р.Ердоғанның 
Ресейге соңғы сапары екіжақты байланыстарды 
қалыпқа келтіру ғана емес, оны дамыту жөнінде де 
біздің толыққанды жұмыс жүргізуге ниетті екенімізді 
дәлелдеп берді. Сол үшін Сізге көп рахмет, – деді Ре-
сей Президенті.

Бұдан бөлек, В.Путин Қазақстан мен Ресей 
арасындағы стратегиялық серіктестіктің барлық 
бағыт бойынша табысты дамып келе жатқанына на-
зар аударды.

– Әрине, біз экономикада қиындықтарға да кезігіп 
тұрамыз, әсіресе әлемдік шикізат нарығындағы 
тұрақсыздық пен валюталық ауытқу жағдайында 
төмендеу байқалуда. Бұл ретте нақты көлемі 
жөнінен ол соншалықты көп емес – небәрі 7%. 
Қазіргі ынтымақтастық тетіктері бізге оны еңсеруге 
мүмкіндік береді. Ал бізде мұндай тетіктер тиімді 
жұмыс істеуде, – деді Ресей Президенті.

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ БАЙЫПТЫ БАҒЫТЫ

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев Ресей Феде рациясының 
Президенті Владимир Путинмен кездесті. 
Кездесу барысында мемлекеттер бас-
шылары екіжақты ынтымақтастықтың 
кең ауқымды мәселелерін талқылады, 
сондай-ақ өңірлік және халықаралық 
күн тәр тібіндегі өзекті мәселелер жөнінде 
пікір алмасты.

Теледидардан Бразилия төрінде өнер 
көрсетіп жатқан қазақстандық спортшылардың 
шеберлігін қалт жібермей, қадағалап отырған 
қызылордалықтар 16 тамызды асыға күтті. Өйткені, 
сол күні зілтемірші жерлесіміз Александр Зайчи-
ков тартысқа түсетін еді. Сырбойылықтар оның 
өнерін тікелей көрсетілімде тамашалап, қолдау 
көрсету үшін сейсенбіге қараған түні «Мұз айды-
ны» спорт кешеніне жиналды. Толағайға тілекші 
жұрт Зайчиковті теледидардан көре сала, қиқулап 
қол соқты. Делебесі қозған жанкүйерлердің бұл 
қошеметінен Сыр еліне Рио Олимпиадасының 
дүбірі тым жақыннан естілгендей болды. 

Бәсеке басталып, әр елден келген 105 келідегі 
алыптар ауыр салмаққа тапсырыс беріп жатты. 
Нәтижесінде, жұлқа көтеруде жерлесіміз 193 келіні 
аспанға атып, алғашқы жаттығу бойынша үшінші 
орынды алды. Бірінші және екінші орындарда 
өзбекстандық екі зілтемірші Руслан Нурудинов пен 
Иван Ефремов жайғасты. Олар 194 келіні көтерді. 

Ал серпе көтеруде Зайчиков 223 келі салмақты 
еңсерген. Кейінгі екінші мүмкіндігін пайдалана ал-
мады. Үшіншісінде 227 келілік зілтемірді шырқ 
үйіргенімен төрешілер неге екені белгісіз, оны 
есептемей қойды. Әйтпегенде, қанжыға күміспен 
майланғалы тұрды. Өкінішті! Сөйтіп, Александр 
Зайчиков 416 ұпаймен қола медальға қол жеткізді. 
Ал бірінші орынды өзбекстандық Руслан Нуруди-
нов еншіледі. Ол соңғы мүмкіндігінде 237 келіні 
көтеріп, Олимпиада рекордын жаңартты. Күміс ме-
даль Армения спортшысы Симон Мартиросянға 
бұйырды.

«Илья Ильин болғанда, өзбек спортшысы Рус-
лан Нурудинов өзін судағы балықтай сезіне алмас 
еді» деп әттеген-айын айтқан біздің Саша дүбірлі 
додада ел намысын қолдан бермеуге жанын салды. 

– Қарсыластарымның барлығы кілең мықтылар 
болды. Бірақ, барымды салдым. Күшім жеткенше 

көтердім. Бұйырғаны қола медаль бол-
ды. Қаншама жыл тер төгіп, Олимпиада-
дан жүлдесіз кетіп жатқандар қаншама?! 
Мен еліме қола болса да, жүлде сыйла-
дым. Сол үшін өзіме өзім разымын, – 
деді зілтемірші ағынан жарылып журна-
листерге берген сұхбатында.

Сондай-ақ, Александр Зайчиков осы 
жеңісіне бапкерлерінен бөлек екі адам 
өлшеусіз еңбек сіңіргенін айтты. 

– Менің жеңісім – елдің жеңісі. 
Сондықтан бәрімізге ортақ жеңіс деп 
ойлаймын. Бірақ, осы жеңісіме жетуге 
бапкерлерімнен бөлек екі адам өлшеусіз 
үлес қосты. Оның бірі – өз анам. Ал 
екіншісі – Илья Ильиннің анасы. Анала-
рымыз аман болсын, – деді ол.

Ал Сыр толағайының тілеуін тілеп, 
сол түнді ұйқысыз өткізген қызылордалықтар оның 
қоласын алтынға балады. Үлкені де, кішісі де ел 
үмітін ақтаған алып ұлдың ерлігіне сүйсініп, орын-
дарынан тұрып қол соғып, абыройы ақша бұлттан 
асқандай тебіренді. «Оның алар асуы әлі алда» деп 
қанағат етті қалың жұрт. 

–  Саша әлемнің ең мықты деген зілтеміршілеріне 
лайықты бәсекелес бола алды. Барлығыңызды осы 
жеңіспен құттықтаймын, – деді жерлесінің өнерін 
көгілдір экраннан тамашалаған ауыр атлетика-
дан ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалым 
Сиқымов. 

– Біз, қызылордалық жастар, Александр 
Зайчиковқа тілекші екенімізді, онымен әрдайым 
бірге екенімізді көрсеттік. Тақымымызды қысып, 
оның зілтемірді еңсерген әр мүмкіндігіне қуандық. 
Ал ол осы ерлігімен замандастарына, өзінен кейінгі 
іні-қарындастарына үлгі болып отыр, – деді “Жас-
тар ресурстық орталығының” жетекшісі Жасұлан 
Алдабергенов. 

Ал Рио Олимпиадасына барып, спорт-
шыларымызға жанкүйер болып жүрген облыстық 
денешынықтыру және спорт басқармасының бас-
шысы Садық Мұстафаев, «Сыр өңірі Қазақстанға 
ауыр атлетикадан қатарынан үш Олимпиадада 
жүлде алып берді» деп ағынан жарылды. «Бұл – 
үлкен жетістік. Үлкен қуаныш. Осыған дейін Илья 
Ильин Бейжіңде және Лондонда алтын алса, енді 
міне, Александр Зайчиков қоржынымызға қола 
медаль салды», – деді ол «ҚазАқпаратқа» берген 
сұхбатында. 

Зілтемірші А.Зайчиковтің олжасы Қазақстан 
жұртына ортақ. Ал қызылордалықтар жерлесінің 
туған топырағына оралуын асыға күтеді. 
Толағайымыздың тұғыры биіктей берсін!

Дәурен ОМАРОВ.

ТІЛЕКТЕСТІК
     
Жерлесіміз, белгілі журналист Амантай Шәріп республикалық  «Еге-

мен Қазақстан» газетінің бас редакторы қызметіне тағайындалды.   
Амантай Жарылқасынұлы әр жылдары елімізге белгілі басылымдар-

да еңбек етті. Жоғары оқу орындарының проректоры, «Қазақстан» 
РТРК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметтерін 
атқарды. Филология ғылымдарының докторы, профессор.

Жерлесімізге жаңа қызметінде табыс тілейміз.

зілтемірші АлексАндр зАйчиков ҚАзАҚстАн 
ҚоржынынА оныншы медАльды сАлды

ЕРЛІК
“Ерінбеген адамның егіні бітік шығады” 

дейді дана жұртымыз. Жер-Ананың адал кәсіптің 
тұтқасын ұстап, ерінбей еңбек еткеннің жігерін 
құм қылмайтынын тағы бір байыптадық. Ауыл 
тұрғыны Әлтай Пірмановтың осыдан жеті жыл 
бұрын отырғызған алма көшеттері биыл алғаш рет 
жеміс беруде.

Аламесек ауылына бара қалсаң, жол іргесіндегі 
жайқалған ағаштар мен жеміс талдары алыстан 
көзге түседі. Ауыл тұрғыны Ә.Пірманов 1998 
жылы отбасымен бірге ауыл іргесінен бір гектар 
жер алып, әртүрлі ағаш көшеттерін отырғыза бас-
тайды. Бүгінде сол ағаштар арасынан баяу соққан 
жел – табиғаттың самалы тынысыңды ашып, 
ауылға өзіндік көрік беріп тұр. Ұзақ жылдар бойы 
білім саласында қызмет етіп, артында абыройлы 
із қалдырған Әлтай ағамыз бен ардагер ұстаз Би-
даш апамыздың бау-бақшасынан алма талынан 
бөлек жүзім, өрік, шие, шабдалы жеміс ағаштары 
да кездеседі. 

Жер баптап, несібесін еселеген бағбан 2009 
жылы Сарыағаш қаласынан 200-ден астам Семе-
ренко сортынан алма 
көшетін алдырып, 
суы мол, жері 

құнарлы Аламесек топырағына отырғызған. 
Алты жылдан бері бір сәт қараусыз қалдырмай, 
күтіп-баптаудың нәтижесінде алма ағаштары 
биыл түйнек салып, несібесін молынан төгіп тұр. 
Түйнектің тығыздығынан алманың салмағын 
көтере алмай майысқан бұтақтары да кездесті. 
Бұны жылдар бойы төгілген тердің өтеуі, еңбекқор 
ердің мол несібесі деп білдік. 

– Мұндағы алма пі су-
ге жақын. Дәні тіл үйі-
ретін алмаларды күз 

мезгілінде жаппай жинауға кірісеміз. Алма талы 
көп күтімді қажет етеді. Бойын үш жарым метрден 
асырмай қиып отырса, түйнекті көбірек салады. 
Сонымен бірге, түйнекке құрт түспеуі, гүлдегенде 
уақытылы су жеткізілуі, айналасын таза ұстап, жа-
байы шөптерді жұлып отырса, алма талы да өз 
өнімін молынан төгеді. Бақшадағы алмадан бөлек, 
жеміс талының басқа түрлері де өнім беруде, – 
дейді бағбан. 

Жердің бабын тапқан ағамыз бақшасын хи-
микатсыз күтеді. Жергілікті жердің табиғи өнімі 
қай кезде де жоғары сұранысқа ие. Жемістер мен 
көкөністер алдағы уақытта колжетімді бағамен 
ауыл, аудан одан әрі қала орталығындағы сауда 
сөрелеріне шығады. 

71 жастағы қария балаларына ауыл шаруашы-
лық мамандығының қыр-сырын үйретуде. 
Немерелерін агроном мамандығы бойынша оқуға 
түсуге үгіттейтін ол – ауылдың көркейіп, даму-
ын ауыл шаруашылығымен байланыстырады. Ал, 
Бидаш Өтеулиева апамыздың күнделікті жұмысы 
сиыр сүтінен айран, құрт, ірімшік дайындап, табиғи 
өнімді уақытылы өз тұтынушыларына жеткізу. 

– Қазір жаз мезгілі. Немерелерім ауылға келіп, 
ата-әжелерінің қасында. Оларға бұл жолы құрт 
дайындап, айран пісіруді үйретудемін. Жастар 
ауылдың тыныс-тіршілігіне қанық болып өссе, жа-
ман болмайды, – дейді Бидаш апамыз.  

Ел аузындағы «Мал семіз болса, төл егіз. Жер 
семіз болса, дән егіз» деген сөзі осындай еңбекқор 
жандардың берекелі кәсібіне берілген оң бағасы 
болса керек. Міне, мал өнімдерімен қатар, егін 
шаруашылығын ұршықтай иірген жандарға Жер-
Ана да өз несібесін төгуде. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.
Жалағаш ауданы.

кәсіп

аЛма өсІРгЕн ӘЛтай



Ел тәуелсіздігін алған сәттен күні бүгінге дейін ең көп реформаға 
ұшырап келе жатқан саланың бірі бұл  –  денсаулық сақтау са-
ласы екені белгілі. Мұның барлығы әрине, қазақстандықтар 
саулығын сақтау мақсатында қолға алынып жатқан ауқымды 
шаралар. Себебі, дені сау адам ғана мемлекеттің баға жетпес 
байлығы бола алмақ.  Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: Өсу, Реформалар, Даму» атты Жол-
дауында: «Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей бақуатты 
тұрмыс кешіп көрген жоқ. Тәуелсіздік алғаннан бері 1300-

ден астам денсаулық сақтау нысаны мен 1700-ден астам білім беру ошағын салдық. Олардың 
барлығын ең соңғы үлгідегі құралдармен жабдықтадық. Аса күрделі операцияларды өз елімізде, 
өз дәрігерлеріміз жасайтын жағдайға жеттік. Жалпы халықтың тұрмысының, денсаулығының 
түзелуі, санының өсуінің нәтижесінде қазақстандықтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа 
жуықтады», – деп нақты айтқан болатын. Осы уақыт аралығында Сыр медицинасы да көптеген 
қиындықтардан өтті. Қаншама белестерді бағындырды. Осы орайда газет тілшісі облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ақмарал Әлназаровамен сұхбаттасқан еді.
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аймақ

– Ақмарал Шәріпбайқызы, егемен 
ел атанып, бөлек шаңырақ көтерген 
алғашқы жылдар қоғамның қай саласы-
на да оңай болмағаны белгілі. Әсіресе, 
мемлекетіміздің құнды байлығы бо-
лып табылатын адамның саулығын 
сақтау ісінде кездескен қиындықтар 
аз болмаған шығар? Яғни, 
тәуелсіздік жылдарындағы Сыр 
медицинасының дамуы жайлы 
айтып берсеңіз...

– Иә, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында Сыр медицина
сы да бірден аяққа тұрып кет
кен жоқ. Кеңес дәуіріндегі жүйе 
жаңартылып, денсаулық 
сақтау саласы көптеген 
қ и ы н д ы қ т а р ғ а 
ұшырады. Деген
мен, 1992 жылы 
Нұрсұлтан Әбіш
ұлы Назар баевтың 
қаты суымен об
лыс тық диаг нос
ти  калық кеңес 
беру орталығының 
іске қосылуы мен 
Қазалы аудандық 
емханасының жаңа 
ғимаратқа кө ші
рілуі Сыр медици
насын бір сер пілтіп 
тас та ды. Сол жыл
дары облыстық ден
саулық сақтау сала
сын Ернияз Омаров 
басқарды. Облыс бойынша 7500 төсек
орын болып, барлық жерде ауылдық 
ауруханалар жұмыс істеді. Өңірде 
екі мыңға жуық дәрігер, жеті мыңдай 
орта буын қызметкер сырбойылықтар 
саулығын қорғауға еңбек етті. 

19941996 жылдары   облыстың 
денсаулық сақтау саласына Тұрғанбай 
Маханов ағамыз жетекшілік етті. Бұл 
еліміз үшін қиын кезеңдердің бірі еді. 
1994 жылы саланы қаржыландыру 860 
млн теңгеге, 1996 жылы 900 млнға 
жетті. Жалақысы төмен болған соң ме
дицина қызметкерлері басқа салаға ауы
сып кетіп жатты. Медициналық құрал
жабдықтар алуға қаржы бөлінген жоқ. 

19971999 жылдары облыстық 
денсаулық сақтау саласына Бақыт 
Исмағанбетов басшылық жасады. Сол 
кездегі ел саясаты бойынша барлық 
қалалық мекемелер жекешелендірілуге 
көшіп, аурухана төсек орындары 
қысқартуға ұшырады. Барлық жер
де аудандық денсаулық сақтау саласы 
қысқарды. 1998 жылы республика бой
ынша «ДОТС» бағдарламасы енгізілді. 

– Денсаулық сақтау саласы қай 
жылдан бастап қарқынды түрде дами 
бастады?

– 2000 жылдан бастап саланы 
жүйелі қаржыландырудың тиісті қа
дам дары жасала бастады. Бұл уақыт 
ара лығында, яғни, 19992003 жыл
дары саланы Дамир Дәулетбаев бас
қарған болатын. Облыстағы емдеу
алдын алу мекемелерінің функцияла

ры айқындалып, дәрігерлердің білімін 
жетілдіру, айлық жалақыларының 
төлену тәртібі түзілді. Облыс 
әкімдігімен бірлесе арнайы бағдарлама 
жасалды. Осы бағдарлама негізінде қай 
жерде медбекеттер, ауылдық аурухана
лар, дәрігерлік амбулаториялар, яғни, 
жаңадан салынатын құрылыстар айқын
далып, медициналық құралжабдықтар, 
дәрігерлер мен орта буын медици
на қызметкерлер бөлінісі төңірегінде 
жүйелілік орнатылды. 2000 жылы 
аудандық денсаулық сақтау саласы 
қайта қалпына келтіріліп, қысқартуға 
кеткен ауруханалар қайта ашыла баста
ды. 2001 жылы облыстық балалар ауру

ханасы пайдалануға берілді. 
Жалпы, жоғарыда айтып 

өткенім дей, 2000 жылдан бастап Сыр 
медицинасы дамудың даңғыл жолы
на түсті. 20032005 жылдары салаға 
өзім басшылық жасаған кезеңде де 
бірқатар тың істер атқарылды. Онан 
кейінгі жылдары Марат Абдуллаев, 
Мұрат Көшімбаев, Болатбек Баймаха
нов басқарды. Сыр медицинасының да
муында бұл кісілердің әрқайсысының 
қосқан үлесі таудай деп айта ала
мыз. Кезеңкезеңімен бірінен соң 
бірі жаңа денсаулық сақтау нысанда
ры бой көтерді. 2005 жылы саланы 
қаржыландыру 5 млрд теңгені құраса, 
2010 жылы 13 млрд теңгеге жетті. 2009 
жылы облыста Кардиохирургиялық 
орталық ашылып, ашық жүрекке ота жа
сала бастады. 

– Осы тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығында біздің дәрігерлер қандай 
жетістікке қол жеткізді, мақтанарлық 
көрсеткіштеріміз қаншалықты?

– Иә, биыл ел болып Тәуел
сіздігіміздің 25 жылдық мерейтойын 
тойлаймыз деп отырмыз. 25 жыл деген 
онша көп уақыт та емес, алайда біздің 
мамандарымыздың жеткен жетістіктері 
қуантарлық көрсеткіш деп айта ала
мыз. Мәселен, 2000 жылдан бері қарай 
сараптасақ, жалпы туу көрсеткіші 6,7 
пайызға артты, ана өлімі көрсеткіші 42,4 
пайызға төмендеді, сәби өлімжітімі 10,8 
пайызға азайды, ал, өмір сүру ұзақтығы 
64,4 жастан 71,9 жасқа жетті. 2005
2010 жылдар аралығында аймақтық 
терапевтер мен педиатрларды жал

пы дәрігерлермен алмастыру 15,9дан 
60 пайызға өсті. Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасына қарасты емдеу
алдын алу ұйымдарын санитарлық 
автокөлікпен қамтамасыз ету 
мақсатында 2008 жылы 47 санитарлық 
автокөлік алынса, 2009 жылы – 42, 2010 
жылы 20 санитарлық автокөлік алынды. 

– Осы жылдар аралығында ден
саулық сақтау саласын дамытуға 
арнал ған бірнеше мемлекеттік бағдар
ламалар қабылданып, жүзеге асырыл-
ды. Сол бағдарламалардың Сыр өңірі 
медицинасының дамуына  ықпалы 
қандай болды?

– Әрине, елімізде ең көп рефор
маға ұшыраған саланың бірі ол –
денсаулық сақтау саласы екені белгілі. 

Көптеген мемлекеттік бағдарламалар 
қабылданды. Солардың біріне ғана 
тоқтала кетейін. Мәселен, 2011
2015 жылдар аралығындағы «Са
ламатты Қазақстан» бағдарламасы. 
Бағдарламаны жүзеге асыру аясында 
саланы қаржыландыру 14 млрд теңгеге 
дейін көтерілді. Бұл жылдар аралығында 
аймақта заманауи үлгідегі «Ана мен 
бала орталығы», №3 қалалық емхана, 
Шиелі, Тереңөзек, Қармақшы, Жалағаш 
аудандық емханалары, ауылдарда 38 
жаңа денсаулық сақтау ғимараты салын
ды. Саланың санитарлық автокөліктерге 
деген сұранысы толық жабылып, 5 
жыл ішінде 375 мамандандырылған 
санитарлық автокөлік жаңадан алын
ды. Соның ішінде, шалғай елді ме
кен тұрғындарының денсаулығын 
тексеру мақсатындағы жылжымалы 
медициналық кешеннің қызметі ора
сан болды. 2012 жылы Нейроинсульттік 
орталық ашылып, инсульт алған 
науқастарға ота жасау мен қалпына 
келтіру қолға алынды. 2014 жылы облыс 
дәрігерлері елімізде 4ші болып бүйрек 
ауыстыру отасын жасады. Облыстың 
медицинасы алысжақын 28 мемлекет
пен қарымқатынас орнатты. 

Облыстың денсаулық сақтау сала
сын көтеруде облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев үлкен қолдау таны
тып келеді. Мәселен, 2013 жылы об
лыс әкімінің қолдауымен «20132014 
жылдарға арналған Жол картасы» 
қабылданып, оны іске асыруға 4,4 млрд 

теңге қаралды. Жол картасы аясында 
ана мен бала денсаулығын нығайтуға, 
заманауи қондырғылар алуға, же
дел жәрдем қызметін жетілдірілген ав
томатты жүйеге көшуге мүмкіндік 
алды. Облыстағы туберкулезге қарсы 
емдеу ұйымдарының материалдық
техникалық базасы жаңартылды. 

Жалпы, салада істелген істер аз 
болған жоқ, дегенмен Тәуелсіздігіміздің 
25ші жылында бекітілген 20162019 
жылдарға арналған «Денсаулық» бағ
дарламасы бізден мұнан да көп шару
аны күтеді. Биылдың өзінде «Ана мен 
бала орталығында» босанудан кейінгі 
сауықтыруға арналған 30 төсектік 
бөлімше ашылды, облыстық онко
логия орталығында 15 төсектік, ау

дандарда 35 төсектік паллативті 
көмек бөлімдері және барлық ау
данда 5 төсектік неврологиялық 
науқасы бар балаларға арналған 
бөлімшелер ашылды. Жүктілік 
және балаларға арналған көмекті 
ұйымдастыру мақсатында жол кар
тасын орындау шеңберінде ана 
өлімін болдырмау және сәбилер 
өлімін төмендету мақсатында, 
бірінші кезекте ұйымдастыру ша
ралары қолға алынды. Ол үшін ха 
лықтың орналасу аймағы, елді ме
кендер алшақтығы, маман дармен 
және медициналық көмек көр
сету кезеңіндегі қажетті құрал
жабдықтармен қамтамасыз еті
луіне сараптама жасалды. Арал, 
Қазалы және Жаңақорған аудан

дарында перзентхана бөлімдері екін

ші деңгейге ауыстырылды. Ағым дағы 
жылдың мамыр айынан бастап облыстық 
перинаталдық орталықтың негізінде 
5 төсектік балалар гинекология сы 
бөлімшесі ашылды. 

Ана мен бала денсаулығын қорғау 
мақсатында 77 маманның жетіспеушілігі 
бар, олардың орнын мамандарды қайта 
даярлаудан өткізу арқылы жыл аяғына 
дейін жабу жоспарлануда. Үстіміздегі 
жылдың сәуірінен бастап неонатолог 
дәрігерлерді қайта даярлау циклі жүріп 
жатыр. Облыста алғаш рет туа пайда 
болған ақаулардың инвазивті пренатал
ды диагностикасы әдісі енгізілді. Об
лыс бойынша 18 дені сау бала кабинеті 
қызмет көрсетуде. Олар жас аналарға 
бала күтімі, дұрыс тамақтандыру 
жөнінде толық ақпарат береді. Жүкті 
әйелдерді ерте 12 аптаға дейін анықтау 
мен есепке алу жұмыстары күшейтілді. 
Сонымен бірге, ұрпақ өрбіту жасындағы 
жүкті болуға абсолютті қарсы 
көрсеткіші бар әйелдердің анықталуы 
1900ден 3407ге жеткізілді. Оған қоса, 
барлық жүкті әйелдерге алғаш келгенде 
және жүктіліктің 30 аптасында міндетті 
түрде ЭКГ түсіру енгізілді. Жалпы, 
2016 жылдың алты айында облыс бой
ынша 8963 сәби дүниеге келіп, табиғи 
өсім көрсеткіші 10,4ті құрап, облыс 
тұрғындары 7658ге артты. 

– Әңгімеңізге рахмет.
Сұхбатты жүргізген:

Айнұр БАТТАЛОВА.

СЫР МЕДИЦИНАСЫНЫҢ 
СЫНДАРЛЫ КЕЗЕҢІ

Өңірлік коммуникациялар орталығында өткен 
брифингте Қызылорда облысы бойынша Ішкі 
мемлекеттік аудит департаменті басшысының 
міндетін  атқарушы Қайрат Тұрымтаев ақпарат 
құралдары өкілдеріне республикалық және 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік органдар мен кәсіпорындарда 
ағымдағы жылдың алғашқы жартыжылдығында 

жүргізілген аудиторлық тексерулер нәтижесі жайлы айтып берді. 
Қ.Тұрымтаев атап өткеніндей, жүргізілген 31 аудиторлық ісшара тексерулерімен 3,6 

млрд теңге қамтылып, анықталған жолсыздықтардың жалпы сомасы 637,7 млн теңгені 
құраған. Оның ішінде 255,5 млн теңгенің қаржылық бұзушылықтары және 382,2 млн теңгенің 
мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу кезіндегі бұзушылықтары анықталды. Анықталған 
қаржы бұзушылықтардың бюджетке өтеуге 4,9 млн теңге және қалпына келтіруге жататын 
182,8 млн теңге. Қабылданған шаралар нәтижесінде   208,9 мың теңгесі бюджетке өндіріліп, 
690,3 мың теңгесі қалпына келтірілді. Осы тексерулер нәтижесімен 6 лауазымды тұлға 1,4 млн 
теңгеге әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оның 212,1 мың теңгесі бюджетке өндірілді. 

Мемлекеттік органдардың қаржышаруашылық қызметтеріне талдау жүргізгенде – 
еңбекақы төлеудегі, негізсіз есептен шығару және негізгі қорға қатысты, тауарматериалдық 
құнсыздықтар бойынша, сондайақ ақша қаражатын заңсыз беру секілді жолсыздықтар жиі 
кездесетіні белгілі болды.  Ал «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» ережесі талаптары 
сақталмауынан  анықталған  382,2 млн теңгенің бұзушылықтары ішінде мемлекеттік сатып 
алу қорытындысына әсер ететіні 92,9 млн теңге. 

Брифингте камералдық бақылау нәтижелері жайлы да ақпарат берілді.  Ішкі мемлекеттік 
аудит комитеті тарапынан ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап, 9440 лоттар бойын
ша жалпы құны 80,1 млрд теңгеге конкурстар өткізілген. Өткізуге жарияланған конкурс
тар бойынша департамент тарапынан 9416  лоттар  бойынша  76 млрд теңгеге камералдық 
бақылаумен қамтылды. Оның ішінде 10,4 млрд теңгеге 1870 лоттар бойынша мемлекеттік са
тып алу заңнамасы  бұзушылықтары анықталды. 

Камералдық бақылауды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру
шылар тарапынан ең көп жіберілетін бұзушылық түрлері аталды. Олар, әлеуетті өнім 
берушілердің санын шектейтін, негізсіз күрделендіретін талаптар қоюдың , мемлекеттік 
қатысудан негізсіз шектету немесе керісінше жіберу, шартты жеңілдіктерді негізсіз қолдану  
бұзушылықтары болған. Камералдық бақылау нәтижесінде осындай келеңсіз жағдайлардың 
алдын алып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыларға  жіберілген кемшіліктерді дер
бес жоюға мүмкіндік беріліп отыр. 

Департамент өкілі брифинг соңында журналистар тарапынан қойылған сауалдарға жау
ап берді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ҚАРЖЫ 
БҰЗУШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ЖОЛЫ КЕСІЛУДЕ

ЖҰМЫС САПАСЫ 
ЖАҚСАРДЫ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және 
бәсекелестікті қорғау комитетінің облыс бойынша департаменті бастамасымен 
Сырдария ауданында орналасқан «Өркен Сырдария» ЖШС-ның жаңғыртылған 
нысандарына «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы, аудандық тұрғын үй 
шаруашылығы және автомобиль жолдары бөлімі, аталған серіктестік мамандары, 
БАҚ өкілдерінің қатысуымен баспасөз туры өтті. 
Кәсіпорын активтерін жаңалау, қолдау, қайта жаңғырту және техникалық қайта 

жарақтандыру мақсатында облыстық энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы 
басқармасымен келісіліп, ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу 
және бәсекелестікті қорғау комитетінің облыс бойынша департаменті бұйрығымен  «Өркен
Сырдария» ЖШСне 20152020 жылдарға инвестициялық бағдарламасы кәсіпорынның өз 
қаражаты есебінен барлық сомасы 160,4 млн теңге болып бекітілген. 

Инвестициялық бағдарламада көзделген ісшаралар жаңартылуға, негізгі қорларды 
қалпына келтіруге, апаттық жағдайлар санын азайтуға және қызмет көрсету сапасын 
жақсартуға бағытталған. Айталық, 2015 жылғы инвестициялық бағдарламаға сәйкес 30,1 млн 
теңге қарастырылған. Оның ішінде Тереңөзек кентінің Жеңістің 50 жылдығы көшесіндегі №1 
су кешені су көтергіш мұнарасын күрделі жөндеуге – 11,9 млн, Әлиакбаров көшесіндегі 1584 
м су құбыры желісін күрделі жөндеуге – 11,1 млн, Құттыбаев көшесіндегі 600 м су құбыры 
желісін күрделі жөндеуге – 3,9 млн, 17 дана тереңдік ұңғыма сорғыларын сатып алуға 3 млн 
теңге бөлінген.

Баспасөз турында жоғарыда қабылданған инвестициялық міндеттемелер толығымен 
орындалғаны атап өтілді. Нақтыласақ, инвестициялық бағдарламада көзделінген іс
шараларды жүзеге асыру нәтижелері мынадай. Ысыраптар деңгейі 9,3 пайыздан 8,3 пайызға 
дейін төмендесе, апаттық жағдайлар саны атқарылған нысандар бойынша толық жойылған. 
Негізгі қорлардың тозығы 7 пайызға дейін төмендеп, қызмет көрсету сапасы жақсарды. 

2016 жылғы инвестициялық міндеттемелерге сәйкес, мынадай ісшаралар жоспарлану
да. Тереңөзек кентінің Қазақ көшесіндегі 1150 м су құбыры желісін күрделі жөндеуге 10 млн 
теңге, 17 дана тереңдік ұңғыма сорғылар сатып алуға 3,2 млн теңге қарастырылған. Баспасөз 
турының қорытындысында инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға бағытталған 
барлық ісшаралар жұмыстың тиімділігі мен сенімділігін арттыратыны, эксплуатациялық 
шығындарды төмендетуге, кәсіпорын табысын арттыруға мүмкіндік беретіні аталып өтті.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.
Сырдария ауданы.

Атамекен Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
өткен жылдан бері ҚР Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығы мен «Қазақстанның үздік тау
ары» көрме байқауының ұйымдастырушысы 
болып табылады.

Байқаудың негізгі мақсаты – өнеркәсіптік, 
коммерциялық және қоғамдық ұйымдарды 
сапалы өнім шығаруға ынталандыру. 

Брифингте Ғалымбек Жақсылықов  20 
тамыз күні қаладағы «Жібек жолы» ойын
сауық  орталығында еліміздің ең үздік та
уар өндірушісін анықтау мақсатында 
«Қазақстанның үздік тауарлары2016» 
көрмебайқауы өтетінін хабардар етті. 
Байқауда  отандық өндірушілердің ең үздік 
тауарларының үлгілері, жеңіл өнеркәсіп 
өнімдері,  жергілікті кәсіпорындар 
шығаратын азықтүлік түрлері, жұмсақ 
жиһаз, өндірістік құралдар ұсынылатын бо
лады. Оған барлығы 50ден астам кәсіпорын 
қатысып, өз өнімін көрме сөресіне қояды. 
Сондайақ, байқауға заңды тұлғалар не
месе дара кәсіпкерлер де қатыса алады. 
Ұйымдар байқауға «Өндірістік мақсаттағы 
үздік кәсіпорын», «Халық тұтынатын тау
арларды шығаратын үздік кәсіпорын» және 
«Қызметтер көрсететін үздік кәсіпорын» но
минациялары бойынша қатысады. Сонымен 
әр номинация бойынша шағын кәсіпкерлік 

субъектісі, орта кәсіпкерлік субъектісі және 
ірі кәсіпкерлік субъектісі санаттары негізінде 
сыйлықтар табыс етіледі. Ал, «Қазақстанның 
үздік тауары» көрме байқауы үш номина
ция бойынша жүргізіледі. Олар «Өндірістік 
мақсаттағы үздік тауарлар», «Халық 
тұтынатын үздік тауарлар» және «Үздік 
азықтүлік тауарлар» деп аталады.

– Байқауға қатысуға өтініш білдіріп 
жатқан кәсіпорындар қатары аз емес. 
Жұмысын бастағанына аз уақыт  болса да, 
өнімі жоғары сұранысқа ие кәсіпкерлер де 
қатысуға ниет білдіріп жатыр. Бұл қуанышты 
жайт. Осы көрме байқауы арқасында біз 
жергілікті кәсіпкерлердің басын қосып 
қосымша шара ұйымдастыруды да қолға алып 
отырмыз.  Тағы бір айта кетерлігі, жергілікті 
тауар өндірушілердің өнімі мен еңбегін 
көрсету үшін арнайы каталог шығаруды да 
жоспарға енгізіп отырмыз, – деді палата ди
ректоры Ғалымбек Жақсылықов.  

Бастысы, биыл «Алтын сапа» байқауына 
облыс атынан «ҚазГермұнай» БК ЖШС, 
«Шұғыла» балабақшасы және «Сыр маржа
ны» кәсіпорны қатыспақ. 

Шара соңында жалпы байқауға дайындық 
кезеңі, комиссия жұмысы жөнінде палата са
рапшысы Гүлдана Таңатова айтып өтті. 

Сара АДАЙБАЕВА.

БАЙҚАУ ҮЗДІК ТАУАР 
ИЕСІН АНЫҚТАЙДЫ

БАҚ өкілдеріне арналған брифингте Қызылорда облысы  кәсіпкерлік 
палатасының директоры Ғалымбек Жақсылықов пен сарапшы Гүлдана Таңатова 
«Қазақстанның үздік тауары-2016» көрме байқауы жайында кеңінен айтып берді.

Осыдан 12 жыл бұрын, дәлірек айтқанда, 
2004 жылдың сәуірінде  «Ақшабұлақ» кенішінде 

Қызылорда бағытына алғашқы газ құбыры 
дәнекерленді. Бұл Елбасы тапсырмасымен 

қолға алынған «Қызылорда қаласының жылу-
қуат көздерін және тұрғын үй секторын ілеспе 

газға көшіру» жобасының тұсаукесері еді. Ел 
қазынасынан қомақты қаражат бөлініп, қаланы 

газдандыру құрылыстары жүргізілгені қалың 
елдің көз алдында. Нәтижесінде газтурбиналық 

станса пайдалануға берілді. Алдыңғы кезек-
те шаһардың көпқабатты және жеке сектордағы 
тұрғын үйлері, коммуналдық-тұрмыстық меке-

мелер, кейін шағын және орта бизнес нысандары 
ілеспе газға қосылуға мүмкіндік алды. 

Ілеспе газды өндірудің негізгі бөлігі «Құмкөл», 
«Ақшабұлақ», «Арысқұм», «Қоныс» топтарының кен 
орындарында шоғырланғаны белгілі. Газ қорының ең 
ірі көлемі «ҚазГерМұнай» БК ЖШС – 9,6 млрд тек
ше метр, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» ЖШС 
– 9,5 млрд текше метр, «ҚуатАмлонМұнай» БК 
ЖШС – 7,3 млрд текше метр жинақталған. Мамандар 
өндірілген газдың 56,7 пайызы сол кен орындарында 
ауаға жағылып кететіндігін анықтаған. Бұл – газ қорын 
тиімсіз пайдаланудың көрінісі, газ қорының 32,9 пай
ызы кен орындарының қажетіне жұмсалса, оның 10,4 
пайызы Қызылорда қаласына келетін тауарлық газ
ды құрайды. Алдағы уақытта жаңа кәсіпорындар мен 
объектілердің қатары көбейетіндігі ескеріліп, тауарлық 
газды тұтыну деңгейі облыста 2020 жылы 1270,8 млн 
текше метр, ал 2028 жылы 1800,7 млн текше метрге 
жетеді деп болжануда.

Бүгінгі таңда облыстағы елді мекендер 
тұрғындарын батыстан құбыр арқылы келетін табиғи 
газбен қамтамасыз ету үшін оларды «БейнеуБозой
Шымкент» магистральды газ құбырына қосу, яғни 
аймақты газдандыру бағытындағы жұмыстар жалғасын 
табуда. Негізі Сыр өңіріндегі барлық елді мекендердің 
85 пайызы осы «БейнеуБозой» газ магистралінің бой

ында орналасқандықтан газдандыру мәселесі таяу 
уақытта толығымен оң шешімін табады деуге негіз бар. 
Облыстық энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық басқармасының мәліметінше, 20152017 
жылдар аралығында облыс халқының 70 пайызын 
табиғи газбен қамтамасыз ету жоспарланған.

 Облыс әкімдігі мен «ҚазТрансГазАймақ» АҚ ара
сында жасалған меморандумға сәйкес, аталған ком
пания өткен жылы аймақты газдандыру ісіне 23 млрд 
теңге көлемінде инвестиция салды. Осылайша, об
лыста газдандырудың екінші кезеңі басталды. Бұл 
қомақты қаражатқа аймақтағы 4 аудан орталықтарына, 
атап айтқанда, Арал қаласы, Әйтеке би, Шиелі 
және Жаңақорған кенттері мен Байқоңыр қаласына 
автоматтандырылған газ тарату стансаларының 
құрылы сы мен кварталішілік газ құбырларын салу 
жұмыстары жүргізілді.

Үстіміздегі жылы да газдандыру аясында ауқым
ды жұмыстар жоспарланып отыр. Бүгінде Қызылорда 
облысының аудан орталықтары мен қала маңындағы 
елді мекендерді газдандыру «БейнеуБозойШым
кент» магистральды газ құбырының бойында қарасты
рылған бұрыптар (отвод) арқылы жүзеге асырылу
да. Шоқай, Қамыстыбас, Тереңөзек, Ақсуат, Бесарық, 
Ақеспе елді мекендерінде «АГТС» орнатумен қоса, 
«БейнеуШымкент» магистральды газ құбы рынан газ 
құбырыбұрыпының құрылысы» және Жақсықылыш 
кентін газдандыру бойынша жобасметалық 
құжаттамасын әзірлеу және мемлекеттік сарапта
мадан оң қорытындысын алу үшін 226,5 млн теңге 
қаржы бөлініп, қазіргі таңда аталған жобалар бойынша 
мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.

 2016 жылы облыстық бюджеттен Қызылорда 
қаласындағы Талсуат ауылдық округін және үш 
әлеуметтік нысандарын газдандыру үшін 271,2 млн 
теңге қаржы қаралды. Бүгінгі күні құрылысмонтаж 
жұмыстары басталып, елді мекенді газдандыру 
жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге, «Бизнестің 
жол картасы2020» бағдарламасы аясында  Қызылорда 
қаласында «АГТС2»ден шыны зауытына дейін газ 
құбырыбұрыпының құрылысын жүргізу үшін Ұлттық 
қордан 1,5 млрд теңге, облыстық бюджеттен 170,5 млн 
теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда, аталған жоба бой
ынша құрылысмонтаж жұмыстарын жүргізу бастал
ды.

 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚның 11,7 млрд теңге 
инвестициялық бағдарламасы арқылы облыстың 
қалған 3 аудан орталықтары – Жосалы, Тереңөзек, 
Жалағаш кенттері және Қызылорда қаласындағы газ
дандырылмай қалған тұрғын үйлерді газдандыру жос
парлануда. Оған қоса, 2017 жылға 10 жобаны (Жо
салы, Сексеуіл, Қамыстыбас, Шоқай АГТСтерінің 
құрылысы мен Ақай, Төретам, Сексеуіл, Қамыстыбас, 
Жалағаш, Белкөл елді мекендерінің кварталішілік 
газ құбырларының құрылысы) республикалық бюд
жеттен қаржыландыру үшін 10,6 млрд теңгеге тиісті 
министрлікке бюджеттік өтінімдер жолданды. 

Қазіргі таңда көгілдір отынсыз жайлы тұрмысты 
елестетудің өзі қиын. Сондықтан да халық игілігі үшін 
жоғарыда аталған жұмыстар жүргізілуде. Сәтін салса, 
енді біршама уақыттан кейін Сыр өңірінің барлық елді 
мекендері газдандырылып, көгілдір отын әр отбасына 
өмір қуанышын сыйлайтын болады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

газдандыру

ӘР ОТБАСЫНА ЖАЙЛЫ 
ТҰРМЫС СЫЙЛАЙДЫ
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Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаев 
пен Түркия Республикасының 
Президенті Т. Өзалдың 
келісімінің арқасында елімізде  
халықаралық деңгейдегі білім 
ордалары болып саналатын 
қазақ-түрік лицейлері ашыла 
бастады. Солардың қатарында  
Қызылорда облысында 1993 
жылы қазақ-түрік ер балалар 
лицейі, 1994 жылы қазақ-түрік 
қыздар лицейі ашылды. 

Бұл білім ордалары аз уақыт ішінде елдің 
ықыласына бөленіп, құзырлы орындардың 
жоғары бағасына да ие болды. Арада 10 жыл 
өткеннен кейін, 2004 жылы «Дарын» РҒПО-
ның желісіне еніп, дарынды балаларға 
арналған қазақ-түрік лицей-интернаты 
болып атаулары өзгертілді. Бүгінгі таңда 
лицей-интернат облысымызда өзіндік 
мәртебелі орны бар, дарынды балаларға 
даңғыл жол ашқан білім ордасы болып отыр.   

Қазақ-түрік лицейлері оқу саясаты 
қазақстандық стандарттарға сай жасалып, 
ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен 
оқу бағдарламаларын негізге алған, үш 
тілде білім беретін мектептердің қатарына 
енеді. Лицейлердің үштілді білім беруде 
қалыптасқан өзіндік іс-тәжірибесі бар. 
Дәлірек айтсақ, Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті, 
Қазақстан тарихы, география, «Адам. Қоғам. 
Құқық», дүниежүзі тарихы, алғашқы әскери 
дайындық, дене шынықтыру, өзін-өзі тану, 
сызу – қазақ тілінде, ағылшын тілі, алгебра, 
геометрия, физика, химия, биология, 
информатика ағылшын тілінде, орыс тілі, 
орыс әдебиеті – орыс тілінде оқытылады. 
Түрік тілі факультативтік сабақ ретінде 
жүргізіледі.

Лицей тарихына үңілсек, ең алғашқы 

түлектер 1997 жылы қанаттанып шыққан 
екен. Бүгінге дейін 1525 түлек лицейді 
бітіріп, оның ішінде 148-і «Алтын белгі», 
294-і «Үздік аттестат» иеленді. Лицей 
түлектерінің 100 пайызы жыл сайын жоғары 
оқу орнына түсіп отыр.  

Лицей түлектері ағылшын тілін еркін 
меңгергендіктен, шет елдердегі жоғары оқу 
орындарында білім алуға мол мүмкіндігі бар. 
Атап айтар болсақ, еліміздегі ЖОО-лардың 
флагманы, бірегей оқу орны боп саналатын 
Назарбаев университетінде бүгінгі күні 77 
түлек білім нәрін сіңіруде.  

Облыс лицейінің республикалық 
деңгей де де өзіндік орны бар. Оған дәлел, 
2012 жылы ҰБТ нәтижесі бойынша «Үздік 
100 мектеп» тобының ішінде 32-орынды, 
ал 2013 жылы 15-орынды иеленді. Бұл 
өз кезегінде лицейдің Қазақ-түрік лицей-
лерінің арасында жыл сайын алғашқы 
бестіктен көрініп, облыс көлемінде І орынды 
иеленуіне негіз болды.   

Лицей-интернат оқушылары облыстық, 
республикалық, халықаралық деңгейдегі 
білім сайыстарында да жоғары нәтиже 
көрсетіп келеді. Соңғы 5 жылдағы лицей 
шәкірттерінің көрсеткіштері: облыстық 
олимпиада мен ғылыми жоба байқауларында 
78 – І орын, 102 – ІІ орын, 160 – ІІІ орын. 
Республикалық пәндік олимпиадаларда 
5 алтын медаль, 9 күміс медаль, 47 қола 
медаль иегерлерін шығарды. Халықаралық 
ғылыми жоба мен олимпиадада    11 алтын 
медаль, 28 күміс медаль, 45 қола медаль 
иеленді. 

Білім мен ғылымның дамуы адамзат 
баласын өркениет шыңына жетелейтіні 
анық. Сондықтан, лицей шәкірттері де 
отандық ғылымның әлеуетін арттыруға 
өзіндік үлестерін қосып келеді. Лицей 
шәкірттері Америка, Бразилия, Ресей, Корея, 
Индонезия, Якутия және т.б. мемлекеттерде 
өткен  халықаралық олимпиада мен ғылыми 
жоба байқауларында шашаларына шаң 
жуытпай, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 
шығып, Қазақстанның көк байрағын 

халықаралық аренада желбіретіп, намысты 
қолдан бермей келеді. 

Нақты айтсақ, жалпы білім беретін пән-
дер бойынша республикалық   олимпиа-
даның 3 дүркін жүлдегері Асқарбек Орақов 
Индонезияда 65 мемлекеттің қаты суы-
мен биология пәнінен өткен (ІВО – 2014) 
халықаралық олимпиадада күміс медаль 
иеленіп, Қазақстанның даңқын әлемге паш 
етті. Ал, жақында ғана Якутияда өткен 
«Түймедаа» Халықаралық олимпиадасында 
лицей оқушысы Қуаныш Анарбай күміс 
медаль иегері болып оралды. 

Лицей шәкірттері білім шыңынан ғана 
емес, өнер саласында да  алда екендіктерін 
көрсетіп келеді. Үстіміздегі жылы 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ҚР 
БҒМ мен «КАТЕV» ХҚҚ ұйымдастыруымен 
өткен Халықаралық «Тіл және мәдениет» 

фестивалінде лицейдің 8-сынып оқушысы 
Қ.Мейрамбек 1-орынды иеленді. 

Лицейлерде мемлекеттік тілге ерекше 
басымдық берілгендігін айрықша атап өтуге 
болады. Қазақ-түрік лицейлерінің 7-11 сынып 
оқушылары мен республиканың барлық 
мектептері білім алушылары арасында 
республикалық «Жарқын болашақ» қазақ 
тілі олимпиадасын жыл сайын дәстүрлі 
түрде өткізіп келеді. Олимпиаданың басты 
мақсаты – мемлекеттік тілдің қолдану аясын 
кеңейту және дамыту, әрі қазақ тілі бойынша 
ерекше дарынды оқушыларды анықтау 
және оларға қолдау көрсету. Олимпиадада 
оқушылардың қазақ халқының тілі, 
әдебиеті, салт-дәстүрі, тарихы, мәдениеті 
секілді ұлттық құндылықтарға деген 
қызығушылығын арттыру, тұлғаның өз-
өзін дамытуына және қабілетін ұштауға 
ықпал ету міндеттеледі. Бұл игі шараның 
қазақ тілінің қолдану аясының кеңейе 
түсуіне ықпал етері сөзсіз. Олимпиаданың 
республикалық кезеңінде жеңімпаз атанған 
оқушыларымыз Қазақстандағы жоғары оқу 
орындарының гранты иегерлері атанып жүр.

Жаратылыстану бағытындағы пәндердің 
ағылшын тілінде жүргізудің алғышарттарын 
қарастыру, білім беру мазмұнын жаңарту 
жағдайындағы педагог қызметкерлердің 
кәсіби дамуына ықпал ету, мұғалімдерінің 
кәсіби қоғамдастығының жұмысын жан-
дандыру, инновациялық мектептердің 
тәжі рибесіне қолдау көрсету бағытындағы 
шаралардың бірі болды.

Сондай-ақ, жергілікті ҚТЛ-де қала 
және аудан балалары үшін Жазғы тілдік 
лагерь ұйымдастырылып, балалардың ағыл-
шын тіліндегі тілдік деңгейін көтеруге 
бағытталған жұмыстар жүргізілді.  Ендігі 
кезекте тамыз айының 15-25 аралығында 
физика, химия, биология пәнінің мұғалім-
дері үшін ағылышын тілінен курс 
ұйымдастыруды жоспарлап отыр.   

Облыс басшылығы лицейлердің білім 

беру саласын дамытуға қосқан үлесі және 
оқу-тәрбие жұмыстарындағы жетістіктері 
үшін 2014 жылы №10 дарынды баларға ар-
налған қазақ-түрік лицей-интернаты «Орта 
білім беретін үздік ұйым» номина ция-
сында жеңімпаз болса, 2015 жылы атал-
ған номинацияны №9 дарынды баларға 
арналған қазақ-түрік лицей-интернаты осы 
эстафетаны сәтті жалғастырып, жүлдеге ие 
болды.

Қазақ-түрік лицейлерінің тәрбие жүйесі 
Қазақстан Республикасының үздіксіз білім 
беру тұжырымдамасына, «Мәңгілік Ел» 
жалпыұлттық идеясына,  «Қазақстан-2050» 
стратегиясына  және басқа да мемлекеттік 
бағдарламаларға сәйкес жүзеге асыры-
лады. Елбасымыз «Қазақстан 2050» страте-
гиясында: «Еліміздің болашақта қандай 
болатыны балаларымыздың бойына өзіміз 
қандай тәрбиені сіңіретінімізге тікелей 
байланысты» деген болатын. Сондықтан да, 
Қазақ-түрік лицейлері бәсекеге қабілетті бі-
лім беріп қана қоймай, балалардың тәр бие-
сіне де ерекше мән беретіндігін көрсетіп 
жүр. Білім алушылардың бос уақытын тиімді 

пайдалануына барынша жағдай жасап, 
түрлі үйірмелер мен спорт секциялары 
ұйымдастырылған. 

Мысалы, «Қызға сынақ – біз ұстап, 
кес те тігу» деген халық даналығына ден 
қоя отырып, қыз балаларға арналған «Қол-
өнер», «Тігін тігу» үйірмелері өз жұмыс-
тарын ұлттық нақышқа қанықтырып, 
заманауи жағынан да көштен қалмайтындай 
бағдарламалармен жұмыс жүргізіп отыр-
ғандығы дәлел бола алады. 

Сонымен қатар, «Би», «Домбыра», 
«Сурет» үйірмелері де ұлттық өнерді наси-
хаттауға  бағытталған. 

Соңғы жылдары педагогикалық, көпші-
ліктік-бұқаралық әдебиеттерде «Ата-ана -
ларды тәрбиелеу» деген ұғым пайда бол-
ды. Ғалымдардың айтуынша, ата-ана лар 
балаларын тәрбиелеу барысында айту-
лы қиыншылықтарға кездеседі. Олар 
мұғалімдердің ақыл-кеңестерін, практи-
калық көмектерін аса қажет етеді. Сондықтан 
лицейлерде ата-аналарға арналған педкон-
силиумдар, лекциялар, кинолар, бейне-
баяндар, кездесулер өткізу жүйеге қойылған. 
Лицейде «Шаңырақ» ата-аналар комитеті 
жұмыс істеп келеді. Әр сенбі сайын ата-
аналар бір-бір іс шара өткізіп отырады. 
Мәселен, бірде лицей ауласына ағаш егу 
жұмысымен айналысса, бірде балаларымен 
бірге түрлі сайыстарға, ал келесіде  білім 
беру ұйымында дәстүрге айналған спорттық 
сайыстардың бел ортасында жүреді.

«Шәкірт жеңісі – ұстаз еңбегінің жемісі» 
деген бар. Бүгінгі таңда екі лицейде 68 ұстаз 
оқушыларды білім нәрімен сусындатып, 

бойына ізгілік қасиеттерді дарытуда. Оның 
64-і қазақстандық, 4-і түркиялық маман.  
Білім сапасы – мұғалімдер қызметінің 
жаңашылдығына тікелей байланысты. 
Лицей-интернатта жаңашыл, заманауи 
талаптарға сай, бәсекеге қабілетті ұстаздар 
жетерлік. Олар түрлі байқауларға қатысып, 

шығармашыл тұлға ретінде бағаланып 
келеді. 

Атап айтсақ, 2013 жылы «Үздік педагог» 
байқауының облыстық кезеңінде география 
пәнінің мұғалімі Г.Өтегенова,  математика 
пәнінің мұғалімі Б.Рысбеков, 2014 жылы 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері 
Л.Микеева мен Н.Есбосын, биология пәнінің 
мұғалімі І.Сакимов жеңімпаз атанып, облыс 
әкімінің 1 млн теңге сыйақысын жеңіп алды. 
2016 жылы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
Ғ.Ещанов «Көп тілді меңгерген ұстаз» 
облыстық байқауында 1-орынды иеленді. 
Үш тілді білім беретін мұғалімдер арасында 
өткен республикалық пәндік олимпиадада 
физика пәнінің мұғалімі Н.Өтепов үшінші 
орынды иеленіп, өз пәнімен қатар ағылшын 
тілін еркін меңгергендігін дәлелдеп шықты.

Лицей-интернат мұғалімдерінің 50 
пайызы – отызға дейінгі жас мамандар. 
Олар 4 тілде білім алған, арнайы курстан 
өткен мамандар. Сонымен қатар, Кембридж, 
Оксфорд университеттерінің сертификатын 
иеленгендері де бар. Ғылым магистрлары да 
жетерлік. 

Әлемдік өркениетке сай, бәсекеге қа-
білетті, рухы мықты жастарды тәрбиелеуді 
басты мақсат еткен лицей ұстаздары 
уақыт пен санаспай қажырлы еңбек етуде. 
Осылайша, лицей – Елбасы аңсаған бола-
шақтың нағыз ұлтжанды азаматтарын 
тәрбиелейтін білім беру ұйымы, достық пен 
бауырластықтың, терең білім мен ізгілік 
шеберханасы, мәдениеттер тоғысу ордасы 
екендігін мақтана айта алады.    

Лицей-интернаттың ұлт намысын 

жоғары ұстайтын ұрпақ тәрбиелейтініне 
сеніміміз мол. Ұлы халқымыздың, дана 
да дарынды ата-бабаларымыздың ұрпағы 
болып табылатын жеткіншектеріміз, осы 
ұл-қыздарымыз елдіктің ұраншысы және 
инабатқа толы өмірдің қозғаушы күші болса 
дейміз.

ҚАЗАҚ-ТҮРІК ЛИЦЕЙЛЕРІ ДАРЫНДЫҒА ДАҢҒЫЛ ЖОЛ АШАДЫ

ЖОБА

«Қызылорда облысының жер 
қатынастары басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республи-
касының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемле-
кеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 
1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Қызылорда облысының жер 
қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі 
бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының жер қатынастары басқар-
масы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы  1 маусымдағы 
№467 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының жер қатынастары басқар-
масы»  мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының 
  әкімі                      Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы «___» __________ № ___ қаулысымен

бекітілген

«Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасы»  
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының жер қатынастары басқар-
масы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) Қызылорда 
облысының жер қатынастарын реттеу саласында басшылықты 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. Басқармада ведомстволар жоқ.
3. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысының 

әкімдігі болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық 
меншік құқығының субъектісі болып «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады.

4. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының 
Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республи-
касының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге 
сәйкес жүзеге асырады.

5. Басқарма мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде 
өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

6. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан 
түседi.

7. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

8. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңна-
мада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрық-
тарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер 
қабылдайды.

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

10. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: индекс 120003, 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1.

11. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда 
облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі.

12. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып 
табылады.

13. Басқарманың қызметiн қаржыландыру облыстық 
бюджеттен жүзеге асырылады.

14. Басқармаға кәсіпкерлік субъектілерімен Басқарманың 
функциялары болып табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер 
әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай 
қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

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

15. Басқарманың миссиясы: облыс аумағында жер 
қатынастары саласының функцияларын жүзеге асыру.

16. Негізгі міндеттері:
1) жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды, топырақ 

құнарлылығын қалпына келтiрiп отыруды, табиғи ортаны 
сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету мақсатында жер қаты-
настарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты  жүзеге 
асыру;

2) жер қатынастары саласында заңдылық принципін 
нығайту;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңна-

масында қарастырылған өзге де міндеттер.

17. Функциялары:
1) облыстың жергiлiктi атқарушы органының жер 

қойнауын пайдалану мақсаттары (өндіру жөніндегі; бірлескен 
барлау және өндіру жөніндегі; барлаумен және (немесе) 
өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу 
және (немесе) пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
үшін), магистральдық құбыржолдарды, мұнай және газ 
өңдеу объектiлерiн, жаңартылатын энергия көздерін пайда-
лану жөніндегі объектілерді салу (реконструкциялау) үшін, 
индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің ин-
дуст риялық-инновациялық жобалары, инвестициялық ба-
сым жобаларды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
кодек сіне сәйкес іске асыру, жергiлiктi маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды құру және кеңейту үшін жер 
учаскелерiн беру жөнiндегi, сондай-ақ, пайдалы қазбалардың 
кен орындары табылған кезде және оларды игеру үшін, 
магистральдық құбыржолдарды салу (реконструкциялау), 
жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды 
құру және кеңейту үшін жер учаскелерiн мемлекет мұқтажына 
мәжбүрлеп иелiктен шығару жөнiндегi ұсыныстарын және 
шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;

2) жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру;

3) облыстың жергілікті атқарушы органының мем-
лекеттік ғылыми-зерттеу ұйымдары мен олардың тәжірибе 
шаруашылықтарына, сондай-ақ, мемлекеттік тұқым өсіру 
шаруашылықтары мен асыл тұқымды мал зауыттарына жер 
учаскелерін беру жөніндегі ұсыныстары мен шешімдерінің 
жобаларын дайындау;

4) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды 
ғимараттар салу үшін беру жөніндегі облыстың жергілікті 
атқарушы органының ұсыныстарын және шешімдерінің 
жобаларын дайындау;

5) жерді резервте қалдыру жөніндегі ұсыныстарды 
дайындау;

6) өз құзыреті шегінде мемлекет жеке меншікке сататын 
нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту;

7) өз құзыреті шегінде жер учаскелерінің бөлінетіндігі 
мен бөлінбейтіндігін айқындау;

8) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және 
жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге орналастыру 
жобаларын бекіту;

9) облыстың жерін аймақтарға бөлу жобаларын, жерді 
ұтымды пайдалану жөніндегі жобалары мен схемаларын 
әзірлеуді ұйымдастыру;

10) өз құзыреті шегінде жер сауда-саттығын (конкурстар, 
аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру;

11) жерді пайдалану мен қорғау мәселелерін қозғайтын, 
облыстық, қалалық, аудандық маңызы бар жобалар мен 
схемаларға сараптама жүргізу;

12) өз құзыреті шегінде жер учаскесін сатып алу-сату 
шарттары мен жалдау және жерді уақытша өтеусіз пайдалану 
шарттарын жасасу және жасалған шарттар талаптарының 
орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

13) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың 
деректері негізінде облыстың жер балансын жасау;

14) Жер Кодексінің 71-бабына сәйкес облыстың 
жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын 
жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беруі 
жөнінде ұсыныстар дайындау;

15) ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден 
екіншісіне ауыстыру жөнінде ұсыныстар дайындау;

16) жер-кадастрлық жоспарды бекіту;
17) орталық уәкілетті органға Жер Кодексінің 92 және 

93-баптарына сәйкес заңды күшіне енген сот шешімінің 
негізінде жер учаскелері мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар 
туралы ақпарат ұсыну; 

18) жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу саласындағы уәкілетті органға Жер Кодексінің 94-
бабы 2-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес жер учаскесіне 
ауыртпалықты белгілеуге және тоқтатуға өтініш беру;

19) жерді жергiлiктi маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарға жатқызу жөнiндегi жерге орналастыру 
жобасын әзiрлеудi ұйымдастыру, қамтамасыз ету және бекіту;

20) жердi республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарға жатқызу жөніндегі жерге орналастыру 
жобасын әзiрлеудi ұйымдастыру және бекіту;

21) тиісті уәкілетті органдармен келiсiлген тозған, 
ластанған және бүлiнген жердi, сондай-ақ, карантиндiк 
зиянкестер мен өсiмдiк аурулары жұққан жердi одан әрi 
пайдалану (арнаулы мақсатын өзгерту; пайдаланудың арнайы 
режимiн белгiлеу; жердi сақтап қою; шаруашылық айналымнан 
толық шығару) туралы шешiмнiң жобасын дайындау және оны 
облыстық атқарушы органның бекiтуiне енгiзу;

22) жер қатынастары саласындағы өзі әкімшілік жасайтын 
түсімдердің толықтығы мен уақтылылығын қамтамасыз ету 
және олардың түсуіне, түсімдердің артық (қате) төленген 
сомасын қайтаруға немесе олардың бюджетке берешектерді 
өтеу шотына есепке жатқызылуына мониторингті жүзеге 
асыру;

23) жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану 
объектiлерiн салу үшiн Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасына және жаңартылатын энергия көздерiн пайдалану 
объектiлерiн орналастыру жоспарына сәйкес жер учаскелерiн 
резервке қояды және бередi;

23) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер 
мен жағдайларды жою жөніндегі шаралар қолданады;

24) азаматтардың құқықтық тәрбиесін ұйымдастыруды 
қамтамасыз ету;

25) жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жүктелетiн өзге де 
өкiлеттiктердi жүзеге асыру.

18. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің 

функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекітілген 
тәртіппен:

мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауа-
зымды тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен материалдарды 

сұрауға және алуға;
өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, 

семинарлар, конференциялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;
2) Басқарма:
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 

өтініштерін қарайды, олардың орындалуын бақылайды, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар береді;

жеке тұлғаларды және заңды түлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастырады;

заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды 

қамтамасыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндет-

терді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

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

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

21. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайын-
далатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.

22. Басқарманың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен 

жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдарда және өзге 

де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 

Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың 
әзірленуін қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 
Басқарма қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен 
тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді 

және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен 

тапсырмаларын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы 

ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң 

жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын 

қамтамасыз етеді;
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 

жеке қабылдау кестесін бекітеді;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде 

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны 
алмастыратын тұлға орындайды.

23. Бірінші басшы өз орынбасарының өкілеттігін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

24. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 

(бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт 

бойынша сағат 09.00 - ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден 
сағат 15.00-ге дейін үзіліс;

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

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

4. Басқарманың мүлкі

26. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда 
жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, 
сондай-ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып алынған 
мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен қалыптастырылады.

27. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық 
мүлікке жатады.

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

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

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

Тамыз мәслихаТы қарсаңында

2016 жылдың 29 наурыз-12 тамыз ара-
лығында институттың ұйымдастыруы-
мен ҚР орта білім мазмұнын жаңарту 
ая сында пән мұғалімдеріне арналған бір 
айлық біліктілік арттыру курстары болып 
өтті. Осыған орай, облыс бойынша 2168 
мектеп мұғалімі бастауыш білім беру, 
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, музыка, 
өнер пәндерінен кәсіби біліктіліктерін 
арттырды.

Бағдарламаның негізгі бағыты за ман 
талабына сай кәсіби шеберлігі шың дал-
ған, құзыреттілігі жоғары, қай кезде де 
болмасын қоғам мен мемлекет сұра ныс-
тарын табысты қанағаттандыра алатын 
өзіне сенімді, парасатты тұлға қалыптас-
тыру болып табылады.

Оқыту жүйесі Колб оқу циклы негізінде 
мұғалімдердің оқу бағдарламасы аясында 
білім беру үдерісі жүзеге асады. Курста 
оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды 
жетілдірудің әдістері игерілді. Сонымен 
бірге, оқушылардың коммуникативті 
сұрақ қою дағдысын дамыту, пәнді 
меңгеру үшін керекті оқыту әдістемесін 
қолдану және педагогикалық тәсілдерге 
назар аударылады. Біліктілік арттырудың 
барысында нақты тәжірибемен қатар, 
талдау-сараптаулар қатар жүріп отырады.

Тыңдаушылар ықшам сабақтарды жо-

парлауда оқушылардың жас ерешеліктеріне 
қарай тапсырмаларды саралауды, әрбір 
оқушының қызығушылықтарын артты-
руда ынтымақтастық ортаны құруды 
қалып тастырады. Сонымен бірге, бірле-
сіп жұмыс жасау дағдыларын, басқа оқу-
шының пікірімен санасуға, тапсырманы 
орындауда оқушылардың сыни ойлауын 
дамытуға, берілген материалдардың өмір-
мен байланыстырудың жолдары қарасты-
рылады.

Рефлексия, кері байланыс бағдарла-
маның ерекшелігімен қатар күнделікті 
жұмыстардың өзектісі болып табылады. 
Мұғалімдер өз шығармашылық қабілеттері 
арқылы күнделікті сабақ барысында ауыз-
ша және жазбаша тұрғыда кері байла ныс 
жүргізудің түрлі тәсілдерін қарастыра 
отырып, белсенді оқытуды ұйымдасты-
рудың түрлерін курс арқылы меңгереді.

Бағдарламаны меңгеру, аудиториялық 
сабақтар арқылы іске асырылады. Күнде-
лікті дәрістер интерактивті режим де тә-
жірибелік мысалдар арқылы байланыс-
ты рылып, оқыту үдерісін жаңа мәліметті 
меңгеруге, өз педагогикалық шеберлігін 
жетілдіруге және білім беру мазмұнын 
жаңарту бағдарламасындағы мән-мәтінде 
қарастырылған білім беру бағдарламасын 
енгізу мен оқыту үдерісіне критериалды ба-

ғалау моделі жүйесін енгізуге негізделген.
Дәстүрлі оқыту мен заманауи оқыту 

үде рісін салыстыра отырып, тыңдау шы лар 
оқушы мен мұғалім арасында ынтымақтас-
тық ортаны қалыптастырудың тиімді 
жол дары мен әдістерінің маңыздылығын 
түсінеді. Заманауи жағдайда мұғалім фа-
силитатор және білім беру үдерісін ұйым-
дастырушы және оқушылардың жаңа бі-
лімді меңгеруін ұйымдастырушы болып 
табылады.

Өткізілген курстардың нәтижесі бой-
ын ша келесі қорытындыны жасауға бо-
лады:

Мұғалімдер курс арқылы өз педаго-
гикалық шеберліктерін шыңдап, тәжірибе-
леріне сараптау жасауды, тиімді оқытуды 
жоспарлауды үйреніп, жаңа педагогикалық 
қызметтерін жетілдіреді. Сонымен бірге 
білім беру бағдарламасының құрылымын, 
мақсатын және мазмұнын түсінеді; пән 
бойынша белсенді оқыту стратегияларын 
оқу бағдарламасына сәйкес жүргізудің 
жолдарын меңгереді.

Тәжірибелік сабақтар тыңдаушылар-
дың оқыту үдерісінде жаңа технология-
ларды үйренуге мүмкіндік жасайды. Бұл 
мұғалімдердің білім беру бағдарламасын 
жаңарту пәндері бойынша педагогикалық 
шеберліктерін жетілдіруді шыңдайды.

Қазіргі кезеңде педагогтарға шектеу-
сіз құзыреттіліктер берілген. Шығарма-
шылық пен жұмыс жасауға мол мүм-
кіндіктер бар. Сол мүмкіндіктерді пайда-
ланып, еліміздің келешегі үшін еңбек 
етіп, жан-жақты дамыған, бәсекелестікке 
қабілетті ұрпақ тәрбиелеу – жаңашыл 
мұғалімнің басты міндеті болып қала 
бермек.

С.СЕРІКБАЕВ,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

Қызылорда облысы бойынша ПҚ БАИ 
директорының орынбасары.

ЖАҢА ЗАМАН МҰҒАЛІМІНІҢ 
АУҚЫМДЫ МІНДЕТІ
Мемлекет басшысы Ұлт жоспарының 76-қадамын жүзеге асыруда 

барлық деңгейдегі білім беру ұйымдары мен мұғалімдер қауымына 
биік мақсаттар мен міндеттер тапсырды. Қазіргі жаңа форматты 
мұғалімдердің мақсаты оқушының жан дүниесін жақсы түсінетін, оқыту 
мен тәрбиелеудің жаңа тәсілдерін тәжірибеде тиімді қолдана алатын, 
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды жетік меңгерген, сыни 
тұрғыдан ойлап, рефлексия жасай білуді талап етеді. Осы бағытта 
мұғалімдерді дайындау үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда 
облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының 19 оқытушысы Астана қаласындағы Педагогикалық 
шеберлік орталығынан жаңартылған бағдарлама курсынан өтіп, 
шеберліктерін шыңдады.

Қазақстан Республикасы Антитеррор орталығы еліміздің 
аумағындағы лаңкестік қауіптіліктің сары деңгейінің әрекет 
ету мерзімін 2017 жылдың 15 қаңтарына дейін ұзартылатынын 
мәлімдеді. Осыған орай елде қандай да бір лаңкестік оқиға-
лар болдырмау үшін әрбір тұрғын кез келген нәрсеге бей-жай 
қарамағаны абзал.

Айналаңыздағы адамдардың жүріс-тұрысына, иесіз жатқан 
мүліктер мен заттарға көңіл аударыңыз. 

Үйіңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз. Кіреберісте 
домофонымен темір есік орнатып, жертөлелер мен үй 
шатырларының, техникалық ғимарат есіктерінің ашық-
жабықтығын тексеріңіз.

Қоғамдық көліктерде жолаушының күдікті жүріс-тұрысын 

байқасаңыз, көрмеген сыңай танытпаңыз. Сіз көлікпен жүру 
қауіпсіздігін сақтауға толық құқылысыз.

Өте қауіпсіз болса да, еш уақытта сақтауға не болмаса, 
біреуге беру үшін басқа біреудің қолынан зат алмаңыз. Ол аса 
қауіпті болуы мүмкін.

Адамдар аз жерде күдік тудыратын затты тауып алу сіздің 
сақтығыңызды әлсіретуге тиіс емес. Қаскөй адам оны бір 
нәрседен, біреуден қорыққаннан тастай қашуы мүмкін. Ондай 
затты алмақ түгілі, жақындамаңыз. Ол – өте қауіпті.

Балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бейтаныс 
адамдармен көшеде сөйлесуге, үйде есік ашуға, жерде жатқан 
иесіз ойыншықты алуға, көзге түскен затқа жақындауға 
болмайтынын ескертіңіз.

ОБлыс ТҰрҒындарының назарына!

А
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ХАБАРЛАНДЫРУ

ЖАРАмсЫз Деп есептеЛсіН
Боханова Шолпан Әбдібекқызының атына Қызылорда облысы, Қармақшы 

ауданындағы Ә.Егізбаев атындағы №121 орта мектебін 2001 жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОБ 0415280 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Избасаров Кайрат Ерболатовичтің атына Қызылорда қаласындағы «Болашақ» 

университетін «Қаржы және несие» мамандығы бойынша 04.03.2008 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ЖБ №0038963 дипломының қосымшасы жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп есептелсін.

***
Кенжегарина Багила Ахметбековнаның атына Қызылорда қаласы, Мұнайшы 

ауданындағы №1 в учаскесіне берілген жер учаскесіне меншік құқығын, тұрақты 
жер пайдалану құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-156-022-501, №0060837) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Мирзабеков Болат Шаимовичтің атына Қызылорда қаласы, Саяхат шағын ау-

даны, А. Айдосов көшесі, №87 мекенжайында орналасқан құрылыстарға берілген 
техникалық құжатының түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

*** 
Жетибаев Саят Акилтаевичтің атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қ.Пірімов 

ауылындағы Қ.Күлетов атындағы №92 орта мектебін 2004 жылы бітіргені жөнінде 
берілген №0691407 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
04.08.2016 жылғы ұйғарымымен арызданушы «Доктор Матаев» ЖШС-на қатысты 
(101040008632) оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нуреке-
евич 2016 жылдың 28 маусымында қайтыс болған азамат Рысдаулетов 
Ерболат Кожахметовичтің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлай-
ды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 
48.

ОБЛЫс 
тҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 

НАзАРЫНА!

Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы қазіргі уақытта 
ЭКСПО - 2017 билеттерінің tickets.
expo2017astana.com ресми сайтында онлайн 
– сатылымы жүріп жатқанын хабарлайды.

Ағымдағы жылдың 10 маусымынан 
бастап сатып алушыларға әртүрлі бағадағы 
билеттердің бірнеше түрі қолжетімді 
болды – жұмыс және демалыс күні мерзімі 
нақтыланбаған немесе нақтыланған билет.

Билеттің әр түрі бағасымен ғана емес, 
Көрмеге кіру шарттарымен де ерекшеленеді. 
Жұмыс немесе демалыс күнге нақтыланған 
мерзімі бар билетпен Көрмеге билетте 
көрсетілген күні ғана кіруге болды. Ал 
мерзімі нақтыланбаған билет Көрмеге кез 
келген күні баруға мүмкіндік береді (билетте 
«демалыс» немесе «жұмыс» күніне арналғаны 
көрсетіледі).

Мерзімі нақтыланбаған билет сатып алған 
жағдайда, Сізге электронды поштамен сатып 
алуды растайтын құжат жолданады – «Сатып 
алуды растау». Аталған «Сатып алуды растау» 
құжатын міндетті түрде нақтыланған мерзімі 
бар билетке айырбастау қажет. Ол әрекетті 
Көрмеге баруға жоспарланған күннен бір 
күн бұрын  билет сату сайтында ашылған 
жеке кабинет арқылы немесе ЭКСПО-2017 
көрмесіне билет сататын ресми кассаларда 
істеуге болады. Аталған қызмет 2017 жылдың 
1 ақпанынан бастап қолжетімді болады.

Сонымен бірге, Көрмеге Ұлы Отан 
соғысына қатысқандар мен мүгедектер, 
мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, жетім балалар 
және 6 жасқа дейінгі балалар еркін кіретін 
болады. Сондай-ақ, зейнеткерлер, көп балалы 
аналар, студенттер мен оқушылар үшін 
арнайы жеңілдікті билеттер қарастырылған.

2016 жылы бойы және 2017 жылдың 9 
маусымына дейін билеттерді алдын ала сату 
іске қосылды. Ал 10 желтоқсаннан бастап 
билеттердің оффлайн сатылымы басталады.

Билет түрлері жайында барлық мәліметті 
tickets.expo2017astana.com сайтынан білуге 
болады.

Үш ай бойы тынығып, уақыттарын қызықты өткізген 
балалар енді бар ынта-ықыластарын жаңа оқу жылына арнауда. 
Ата-аналар да мектепке қызу әзірлік үстінде. Бала-шағасы 
үшін жиған-тергендерін шығарып, қатарынан кем қылмаудың 
қарекетіне кірісіп кеткен. 

Біз де қала орталығындағы «Ескі базарға» барып, 
мектепке керекті құрал-жабдықтардың бағасына 
зер салып қайтқан болатынбыз. Расында, сауда 
орындарында мектеп оқушысының фор масынан 
бастап, қажетті барлық оқу-құралдарының 
сан түрі бар. Тек қаражатың жеткілікті 
болса болғаны. Мәселен, қыздар мен 
ұлдарға арналған сөмкелер 2500-8000 
теңге аралығында екен. Ал, қызға қажетті 
ақ көйлек пен белдемше 4000-5000 теңге 
көлемінде сатылуда. Со ны мен бірге 
ер балаларға ар налған костюмдер 
10000 теңгеден жо ғары. Одан да 
қымбаттары бар. Сапасы мен 
шыққан жерлеріне қа рай бағасы 
да өсе бере тінін аңғардық. Ал, 
оқу құралдарына келетін болсақ, 
жай дәптерлер 9 теңгеден 
саудалануда. Қалыңдары 40 
теңге ден жоғары. Түрлі-түс-
ті қарындаштар 150 тең ге ден 
басталады. Күн делік дәпте-
рінің ең төмен гісі 300 теңгеден. 
Бір байқа ғанымыз, өткен жылмен 
салыстырғанда баға айтарлықтай 
өспеген.  

Сонымен, базарда баласын жетектеген ата-
ананың қарасы көп. Бәрі де оқу жылына әзірлік үстінде. 
Сатушымен келісіп, баласына кигізіп көріп жатыр. Осы ретте 
он жылдан бері мектеп формасын сатумен айналысып келе 
жатқан Зарина Ерланқызын әңгімеге тартқан едік. 

– Қазір нағыз сауданың қызған шағы. Сондықтан жаңа 
тауарлар әкеліп отырмын. Оқу жылының қарсаңы болғандықтан 
мектеп құралдарына деген сұраныс жоғары. Жұрттың бәрі де 
балаларын мектепке қамдап жатыр. Мәселен, биыл қыздарға 
арналған мектеп формасы жақсы өтуде. Үлгісі де ата-аналарға 
ұнап жатыр. Сапасы да сын көтереді. Бағасы да қалтаға 
қонымды, – дейді Зарина.  Мұнан кейін сауда жасап жатқан 
ата-ананың бірі  Самал Айдаровамен әңгімелестік. Оның бес 
баласы бар екен. Үлкен екі ұлы студент. «Серпін» бағдарламасы 
бойынша өзге қалада оқиды. Үш ай демалысқа келгенде кесек 

құйып, оны сатып, оқуға қажетті киімдері 
мен оқу-құралдарын еңбектерімен тауып 

кетіпті. Самал белгілі бір асханада аспаз. 
Ал, жары  мекемеде күзетші болып 
жұмыс жасайды екен. Сондықтан 
табыстарын жинап, балаларын ертіп, 
базарға келіпті.   

– Биыл мектепке үш балам 
барады. Мек теп ке қызу әзірленіп 
жатырмыз. Ортаншы балам Самат 
8-сыныпқа өткен. Барлығын қоса 
алғанда 40 мың теңге көлемінде 

қаржы жұмсадым. Ал, қызым 
Айнұр 4-сыныпқа көшті. Оны 
30 мың теңгеге киіндірдім. 
Кіші қызым Алина 1-сынып 
табалдырығын аттап отыр. 
Оған да аз қаражат жұмсаған 
жоқпын. Әлі біз оқу-құрал-
дарын алғанымыз жоқ. Бірақ 
базар бағасы көңілге қо ным ды. 

Себебі,  дүкендер  базар баға-
сынан қымбаттау сатады, – дейді 

ата-ана.  
Расында, бұл мезгіл ата-аналар 

үшін оңай соқпасы анық. Мектеп 
формасын сатып алумен қатар, 

енді бір ата-аналар арнайы тігін 
шеберханаларына тапсырыс беріп 
жатады. Көбіне мектептердің біраз 

бөлігі қаладағы белгілі тігін цехтарымен келісімшартқа 
отыратыны белгілі. Онда мектеп формасын 8000-9000 

теңгеден бастап тігеді екен. Бірақ ата-аналар өздері үшін тиімді 
жолды таңдайтыны анық. Біздің елде жалпыға бірдей мектеп 
формасы бекітілмегеннен, оқушылар түрлі үлгіде киініп жүр. 
Дегенмен, кейбір оқу ордаларында арнайы мектеп формасы 
міндеттелген. 

Көп ата-аналардың барлық баласын мектепке толық 
дайындай алмай жататыны жасырын емес. Алайда,  әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларға арналған жыл 
сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан «Мектепке – жол» 
акциясы өз шапағатын тигізуде. Мектепке бала бара алмай 
қалмасын деген ниетпен акция аясында белгілі кәсіпорындар, 
жеке кәсіпкерлер тарапынан игі іс жасалып жатады. 

      
Сара  АДАЙБАЕВА.

БАЛАҢЫЗ МЕКТЕПКЕ 
ДАЙЫН БА? Жақында өмірден 

озған ақын, философия 
ғылымдарының кандидаты, 
мәдениеттанушы, жазушы, 
аудармашы,  Қазақстан 
Жазушылар одағының 
мүшесі, «Тамыр» журналының 
бас редакторы Әуезхан 
Қодар казақ әдебиеті мен 
мәдениетіне өлшеусіз үлес 
қосқан еді. Қазақ және 
орыс тілдерінде бірдей 
жазатын ол ортағасырлық 
жыраулар поэзиясын, 
Абайдың, Мағжанның, 
Жұматай Жақыпбаевтың 
шығармаларын орыс тіліне 
аударды. Әлем әдебиетінің 
небір жауһарларын, 
«Батыс философиясы 
антологиясына» енген 
философтарды қазақша 
сөйлетті. Оның қаламынан 
қанаттанған «Мәдениеттану 
сөздігі» мен әлемдік мәдени 
танымның екі томы қазақ 
әдебиетінің асыл қазынасына 
айналды.

Әуезхан Қодар Абай әлеміне 
терең үңілді. «Абайдың дүркіреп, 
дүрілдеп өткен мерейтойлары кезінде 
де біз Абайға жақындай алған 
жоқпыз. Түсінбедік, түсіне алмадық. 
Абайды ашқан да жоқпыз»,– депті бір 
жазбасында. 

Оны бүгінгі қоғамның рухани 
құндылықтарға мойын бұрмай, 
материалдық игіліктерді бірінші орынға 
шығаруы қатты алаңдатты. «Айтайын 

дегенім, материалдық жағдайды 
санаулы жылдарда, белгілі бір уақытта 
қалпына келтіруге, дамытуға болады. 
Ал, рухани байлығымыз жоғалса, 
оны қайта қалыптастыру үшін бір 
емес ондаған жылдар қажет етеді. 
Біз  Тәуелсіздігімізді қалай қорғасақ, 
өзіміздің рухани байлықтарымызды да 
дәп солай сақтап, дамытуымыз керек», 
– деген көзқарасын үнемі білдіріп 
жүретін.  

Жас қаламгерлер туралы сериялы 

мақалалар жазып, шығармашылық 
жолын енді бастаған таланттарға серпін 
беруде көп еңбек сіңірді. «Біз өткенді 
ғана дәріптеп қоймай, бүгінгі күнді де 
ұмытпағанымыз жөн. Дәлірек айтсақ, 
дәп бүгінгі күніміз ертең-ақ тарихқа 
айналады. Сондықтан бүгінгі күнгі 
айтулы азаматтарымыз жайында жазып, 
ел алдында көрсете білсек. Әйтпесе, 
ертең оларды тағы да тарих қойнауынан 
майшаммен іздеп әуре боларымыз анық, 
– деп уайымын білдіріпті.  

Қазақ ойының асқары болған 
Әуезхан Қодар Сыр бойындағы 
Қармақшы ауданы Абыла теміржол 
бекетінде дүниеге келді. ҚазМУ-дың 
заң факультетін бітірген. Бала жасынан 
бойына жабысқан дертіне қарамастан, 
өнімді еңбек етті. Баға жетпес еңбектері 
арқылы  әдебиет, мәдениеттану, фило-
софия ғылымдарына үлес қосты. 

Тағдырлы,  талантты қаламгердің 
«Егер ақын кітап болса, өлім оның 
мұқабасы. Мұқабасы жабылғанда 
ғана кітапты оқуға болады», деген 
сөзі бар екен. Ә.Қодар шығармалары 
көзі тірісінде-ақ оқылымды еді. 
Шығармашылық ортада қызу пікірта-
ластарға арқау болып жататын. 
Қаламгердің ізінде қалған бай мұрасы 
әлі де талқылауларға өзек болып, 
оның қайнарынан сусындауға талап 
қылғандардың қажетіне жарайтыны 
сөзсіз.   

 М.МЕРЕЙ.

ТАЛАНТТЫ, ТАҒДЫРЛЫ ҚАЛАМГЕР

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополия-
ларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің  Қызылорда облысы бойынша 
департаментінің 2016 жылғы 5 шілдедегі №82-НҚ бұйрығымен «Қазсушар» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалы 
бойынша суды арналар арқылы беру қызметіне уақытша өтемдік тариф 1 текше метрге 
ҚҚС-сыз 0,297 теңге мөлшерінде бекітілгенін хабарлайды.

Уақытша өтемдік тарифінің енгізілуі және қолданылуы мерзімі 2016 жылғы 1 
қыркүйектен 2017 жылғы 19 маусым аралығы.

«Нұрсат Бауыр және К» ЖШС өзінің келісім-шарттық  аймағында далалық МОГТ-2Д сейс-
мобарлау жұмыстарын жүргізу» техникалық жобасы бойынша  қоршаған ортаны қорғау және іс-
шаралар жоспары мен оған қатысты ҚОӘБ (Қоршаған ортаға әсерін бағалау) туралы қоғамдық 
тыңдаулар жүргізуді көздейді.

Мақсаты - жобаланған жұмыстарды орындау, жұмыстарды жүргізу кезінде қоршаған ортаға 
әсерді бағалау және қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспарын іске асыру. 

Қоғамдық тыңдау 2016 жылдың  06 қыркүйегінде сағат 11.00-де Арал қаласындағы Жырау-
лар үйінде өтеді.

Барлық сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласуға болады: «Нұрсат Бауыр және 
К» ЖШС, Қазақстан Республикасы, ОҚО, Шымкент қаласы,Төле би көшесі, 25-үй, байла-
ныс тел.: 8 7252 54 91-22.

Ойдың салмағы
Сабақтың басында профессор аз 

ғана суы бар стаканды көтеріп тұрды. 
Студенттердің назарын өзіне аударып:

– Сіздерше мына стаканның салмағы 
қанша?– деп сұрады.

– 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм,– 
деген болжамдар айтылды. 

– Мен өзім де білмеймін, оны білу 
үшін өлшеу керек. Бірақ мәселе басқада. 
Осы стаканды бірнеше минут бойы 
ұстап тұрсам не болады?

– Ештеңе.
– Жарайды, осы стаканды бір сағат 

бойы ұстап тұрсам не болады?
– Қолыңыз ауырады.
– Ал бір күн бойы ұстап тұрсам ше?
–Қолыңыз ауырып, буын-буыныңыз 

талып, тіпті сал болып қалуы мүмкін.
Бүкіл аудитория ду күлді. 
– Өте жақсы. Осы уақыт ішінде 

стаканның салмағы өзгерді ме? 
– Жоқ.
– Онда неге иығым қақсап, буын-

дарым әлсірей бастады. Ауырғаны басы-
лу үшін не істеймін?

– Стаканды қойыңыз.
– Міне, өмірде кездесетін қиын-

дықтар мен сәтсіздіктер туралы ойлаған 
сайын жаныңа бата береді. Неғұрлым 
ұзақ ойлансаң, соғұрлым шаршатады. 
Жаныңды жегідей жеп, басқа ештеңе 
ойлауға шама келтірмейді. Әр күні 

ұйқыға жатарда проблемалардан 
бастарыңызды босатып алыңыздар. 
Сонда ғана сіздерде жаңа күн ұсынатын 
мәселелерді шешуге жаңа күш-қайрат 
пайда болады. 

Түсіністіктің 
төркіні

Жапсарлас тұратын екі отбасының 
өмір салты екі түрлі еді. Бірінің үйінен 
үнемі ұрыс-керіс арылмаса, екінші үйдің 
әрдайым берекесі тасып тұратын. Бірде 
берекелі отбасының тірлігіне қарап 
қызыққан әйел күйеуіне:

– Көрші үйдегілердің бір-бірімен 
ұрыспай, ың-шыңсыз өмір сүруінде не 
сыр бар екен? Барып біліп кел, – депті. 

Аңдып тұрып бақыласа, еден жуып 
жатқан әйел, асүй жаққа асығыс жүгіріп 
кетеді. Сол сәтте күйеуі еден жуған 
суды төгіп қояды. Әйелі жүгіріп келіп, 
шелектегі суды жолға қойып кеткеніне 
өзін кінәлі санап, кешірім сұрайды. Ал 
күйеуі абайламағанын айтып, ол да 
кешіруін өтінеді. 

Мұның бәрін бажайлаған көршісі 
үйіне қайтады. Әйелі көршілерінің 
неліктен ұрыспайтынын білгісі келіп 
барады. Сонда әлгі кісі әйеліне: 

– Барлығын түсіндім, біздің үйде 
бәріміздікі дұрыс, ал ол үйде барлығы 
кінәлі екен, –  депті.   

 

Кофенің дәмі
Жасы ұлғайған профессорға 

оқуларын бітірген соң бас айналдырар 
карьера жасаған түлектер қонаққа 
келді. Әрине, әңгіме жұмыс жайында 
өрбіді. Түлектер өмірдің қиындықтарын 
айтты. Профессор қонақтарына фарфор, 
шыны, пластик, хрусталь, қымбат, арзан 
шыныаяқтарға құйылған кофе ұсынды. 
Түлектері ұстаған шыныаяқтарға қарап 
отырып:

– Байқасаңыздар, ешкім жай, арзан 
шыныаяққа қол созбады. Барлығыңыз 
қымбат ыдыстарды таңдадыңыздар. 
Сіздердің проблемаларыңыздың көзі – 
барлық жақсыны бірден иемденгілеріңіз 
келетіндігінде. Қымбат шыныаяқ 
кофенің дәмін өзгертпейді. Сіздер кофе 
ішкелі отырсыздар, қандай шыныаяқпен 
ішу маңызды емес. Барлығыңыз саналы 
түрде қымбат ыдысты таңдадыңыздар 
да, кімнің қандай шыныаяқ ұстағанына 
қарадыңыздар. Енді ойланыңыздар, өмір 
– кофе, жұмыс, ақша, қоғам – шыныаяқ, 
мұның барлығы өмір сүруге арналған 
құралдар. Біздің шыныаяғымыз 
өміріміздің сапасын арттырмайды. 
Кейде шыныаяққа қарап отырып, 
кофенің дәмін сезіне алмайтынымыз 
содан, – деді ақбас профессор. 

ОҚУШЫЛАР ТУЫНДЫСЫ 
«ЭКСПО-2017» КӨРМЕСІНЕ 

ҰСЫНЫЛАДЫ

Кесте тігу өнері қа зақ халқына өте ерте ден тараған. Байыр ғы сақ, ғұн, 
үйсін өнерін де кестені зерлеп, маржан дап, торлап, түктеп тігу тәсілдері 
кездеседі. Қа зақ салтында үй жиһаз дарын, киім-кешек тер мен  аяқ 
киімдер ді қол ора малдар мен ер-тұр мандарды безен ді ру үшін кестені 
көп пайда лан ған. Кесте өнеріне деген қызығу шылық қа зіргі заманда да 
бар. Му лине, ирис және ұсақ моншақтарды қолдана оты рып, кестеленген 
әртүр лі заттар мен бұйым дарды көріп жүр міз. Оның жіптерінің сапасын, 
түсін дұрыс таңдап, түрлі бұйымдар жасауға болады. 

Бұл өнердің көпғасырлық тарихы бар. XIV–XVII ғасырларда 
жейделерді кестелеу, тұрмыстық заттарды әшекейлеу бұрынғыдан да кең 
қолданыла түсті. Кестелеу әдістері, өрнектер, олардың түрлі бояулары 
ұрпақтан ұрпаққа жетіп, ұлттық ерекшелікке тән қайталанбас үлгілері 
жасалды. 

Кестелердің ең кең тараған әдістері – айқас тігіс, өрнектеу, тамбурлы 
тігіспен тігу,  мережкалы тігіспен және тығыз кесте техникасы арқылы 
тігу. Бұйымды жасауға кіріскен кезде, алдымен оның көркемдігі бірінші 
орынға шығады. Ал оның жекелеген бөлшектерінің орналасуын, 
элементтерінің сәйкестігін, түске боялуын бәрін анықтап алу қажет. 
Сонымен бірге негізгі сызықтардың, пішіндердің, бояулардың көлденең 
немесе тік симметрия осіне қатысты тәртіппен орналасуы тән.

 Кесте өрнегінің қалпын бұзбау үшін инені дәл шаншу қажет. 
Сондықтан, кесте тігуге асқан шыдамдылық, дәлдік, ойдың ұшқырлығы 
қажет ететін жұмыс. Бүгінгі кезде кітапқа арналған бетбелгілерді, 
әшекейлерді, ашықхаттарды, панноларды кестелеуге болады. Кестемен 
орамалдарды, киімдерді, сөмкелерді әшекейлейлесе өте әдемі көрінеді.   
Өзім мектепте технология пәнінен сабақ беретіндіктен, оқушылардың 
осы өнерге деген қызығушылықтарын арттырып, олардың шыдамдылық, 
табандылық қасиеттерін қалыптастыруға көп көңіл бөлемін. Оқушылардың 
бұйымдары өте көп. Меніңше, бұл ұлттық нақышта жасалған заттарды 
келер жылғы «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне ұялмай апарып, 
келген қонақтарға кәдесый ретінде ұсынуға әбден болады. Халқымыздың 
қолөнер туындылары баға жетпес қазына екені бұрыннан белгілі. Ал 
осындай кестеленген дүниелер сырттан келген шетелдік туристердің 
назарын бірден аударатынына дау жоқ.   

Баян  БӘЙІМБЕТОВА,
№136 Т. Жүргенов атындағы мектеп-лицейінің

технология пәні мұғалімі.

Ауданда өткен «Мектепке жол» 
акциясы өзінің ерекшелігімен көпші-
лік тің жадында сақталатыны анық. 
Бұл жолғы акцияда биыл мектеп 
табалдырығын аттайтын егіз балаларға 
мектеп формасына қоса, оқуға қажетті 
заттар мен сөмкелер табысталды.

Жеке кәсіпкерлер мен бөлім 
басшылары тарапынан тұрмысы төмен 
отбасыларда тәрбиеленетін мектеп 
оқушыларына тиісінше көмектер 
көрсетілді. Өз кезегінде сыйлық 
иеленген балалардың ата-аналары мен 
қамқоршылары шынайы алғыстарын 
білдірді. Аталған шара аудан көлемінде 

зор қолдауға ие болып, жоғары деңгейде 
жалғасуда.

Қазалы аудандық білім бөлімінің 
басшысы Ақзира Қасымованың айтуын-
ша, жаңа оқу жылында 1753 бүлдіршін 
мектеп табалдырығын аттамақшы. 
Олардың арасындағы тұрмысы төмен 
отбасында тәрбиеленетін 98 оқушы 
«Мектепке жол» акциясы аясында 1,5 
млн теңге көлемінде қаржыға мектеп 
формасы, оқуға қажетті құралдармен 
қамтамасыз етілді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
Қазалы ауданы.

ҚАЗАЛЫДАҒЫ ЕРЕКШЕ АКЦИЯ

Өмірдің өзі

19 тамыз күні сағат 13.00-де облыстық «Ақмешіт-Сырдария» 
орталық мешітінің асханасында қаламгердің қырық күндік асы 
беріледі.


