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АМЕРИКА ҚҰРАМА 
ШТАТТАРЫ ЭКСПО-2017 
КӨРМЕСІНЕ ҚАТЫСУҒА 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ БІЛДІРДІ
Басқосу барысында АҚШ елшісі Американың халықаралық 

мамандандырылған ЭКСПО-2017 көрмесіне қатысуға қызығушылық 
білдіргенін жеткізді. Осы күні Армения Республикасының 
Экономикалық даму және инвестиция министрі Сурен Караян Арме-
ния Үкіметі «Астана ЭКСПО-2017» көрмесіне қатысу туралы шешім 
қабылдағанын жеткізді. Демек, халықаралық көрмеге ТМД елдері 
толық қатысады.

Бүгінгі таңда халықаралық мамандандырылған көрмеге 
қатысатындығын 104 мемлекет растады, 98 мемлекеттің комиссары 
тағайындалды, 82 мемлекет қатысу келісімшартына қол қойды. 

 Айта кету керек, көрме 2017 жылғы 10 маусымнан бастап 10 
қыркүйекті қоса алған аралықта Астана қаласында өткізіледі. Жал-
пы алғанда, ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін 
тамашалауға шамамен 2 миллионнан астам адам келеді және 5 милли-
он келуші болады деп күтілуде.

Өткен апта соңында Астанада 
«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық ком-
паниясы» АҚ Басқарма Төрағасы 
Ахметжан Есімов Америка Құрама 
Штаттарының елшісі Джордж Крол-
лмен кездесті. Басқосу барысында екі 
жақ Америка құрама штаттарының                                  
«Астана ЭКСПО-2017» көрмесіне 
қатысу мүмкіндігі қарастырды.

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың төрағалығымен ап-
парат мәжілісі өтіп, күн тәртібіне 
қойылған 5 мәселе бойынша тиісті 
шешімдер қабылданды. 
Бірінші мәселе бойынша облыс әкімінің 

орынбасары Серік Қожаниязов Ақтөбе 
облысының Қызылордадағы күндерін 
өткізудің жос парын баяндады. Сондай-
ақ, «Алтын дән - 2016», ақ күріштің атасы 
Ыбырай Жақаевтың 125 жылдығына орай 
өткізілетін мерекеге дайындық барысын 
мәлімдеді. Баяндамашы өз сөзінде айтулы 
іс-шараларды өткізуге толыққанды әзірлік 
жасалғандығын айтты. Өз кезегінде аймақ 
басшысы жоспардағы жұмыстарды атқаруда 
кемшілік болмауын қатаң тапсырды.

Мәжілісте екінші кезекте «ҚР кейбір 
заңнамалық актілеріне жергілікті өзін-өзі 
басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңының 
жобасы тілге тиек етілді. Облыстық экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау басқармасының 
басшысы Сәуле Құлымбетованың айту-

ынша, ҚР Президентінің 2012 жылғы 28 
қарашадағы №438 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасының 
екінші кезеңі жүзеге асырылуда. Яғни, 
2013-2014 жылдар аралығындағы бірінші 
кезең басқарудың төменгі деңгейлеріндегі 
қолданыстағы жүйенің әлеуетін кеңейтуге 
негізделсе, екінші кезең (2015-2020 жылдар 
аралығында) жергілікті өзін-өзі басқаруды 
одан әрі дамытуға күш салады. Бүгінгі таңда 
ауылдық округтер әкімдерінің құзыреті 
кеңейді. Алдағы уақытта оларға әлде де 
қосымша функциялар берілетін болады. 
Мәселен, басқарма басшысының айтуынша, 
ел бюджетіне түсетін салықтың 6 түрі бой-
ынша алымды жүзеге асыруы тиіс. Осы орай-
да ол жоспарланған 564 млн теңге түсімнің 
394 млн теңгесі ғана орындалғанын атап өтті. 
Сондай-ақ, 3 жылдық бюджетті жоспарлау 
кезінде бұл жағдайдың ескерілуі керектігіне 
тоқталды. Бұған қоса 2018 жылдан бастап 
халық саны 2000-ға жететін елді мекендердің 
дербес бюджеті болатындығын айтты.

Облыс әкімі бұл мәселеге қатысты:
– Жергілікті өзін-өзі басқаруды 

ұйымдастыру – өте маңызды  мәселе. Бұл 
ретте сауатты мамандар қызметіне жүгіну 
керек. Жасыратыны жоқ, кейбір аудан 
әкімдіктерінде іссапар шығындарын есептей 
білмейтін есепшілер бар. Соның кесірінен 
жұмыстың жүрмейтіні өз алдына, басшы-
лары жауапкершілікке тартылып, жазықсыз 
жапа шегуі мүмкін. Сондықтан, бұл мәселеге 
жауапты аудан әкімдерінің орынбасарла-
ры, экономика және бюджетті жоспарлау 
бөлімінің басшылары, ауыл әкімдері аттеста-
циядан өткізілсін, - деп тапсырма берді. 

Басқарма басшысы өз кезегінде тапсыр-
маның орындалатынын, алдағы уақытта 
мамандардың кәсіби біліктігін арттыру 
үшін семинар-кеңес ұйымдастырылатынын 
жеткізді.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселеде 
индустриялық аймақтардағы инфра-
құрылымдарды коммуналдық мекемелердің 
теңгеріміне беру мәселесі қаралды. Талқыдағы 
тақырып аясында облыстық индустриялық-

инновациялық даму басқармасының басшы-
сы Ринат Сұлтангереев баяндап берді.

Облыста 8 индустриялық аймақ 
бар. Инженерлік инфрақұрылымы дай-
ын болғандарының саны – 6. Баяндама-
шы Арал, Жалағаш, Шиелі аудандарындағы 
индустриялық аймақтардың әкімдіктер тең-
геріміне өткендігін жеткізді. Дей тұрғанмен, 
бұл қадамның тиімсіз тұстары көп. Өйткені, 
нысандардың құжаттамасын дайындау-
да, инфра құрылыммен қамтамасыз етуде 
кедергіге ұшырауда. «Бұл жағдай облыс-
тағы индустриялық аймақтардың дамуын 
тежейді. Сондықтан, оларды комму налдық 
мекемелердің теңгеріміне беруді ұсынамын», 
- деді ол.  Облыс әкімі бұл мәселені көп 
ұзатпай шешу қажеттігін айтып, жауапты 
басшыларға нақты тапсырмалар берді.

Мәжілістің күн тәртібіне қойылған қалған 
мәселелерде жалақы бойынша қарыздар 
жайы мен әлеуметтік шиеленіс ошақтары 
картасының жүзеге асырылу барысы айтыл-
ды. 

Нағымжан САУЯЕВ.

МӘЖІЛІС

Өткен сенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қаламыздағы 
бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады. Алдымен облыстық 
көпсалалы балалар ауруханасына барған аймақ басшысы аталған 
нысанның құрылыс жұмыстарымен танысты.
Айта кетейік, 2014 жылы құрылысы басталған көпсалалы балалар ауруха-

насы биыл пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Көлемі 6,8 гектар аумақты 
алып жатқан ғимарат 4 негізгі блоктан тұрады. Сондай-ақ, нысанға табиғи газ-
бен, қажет жағдайда сұйық отынмен жұмыс істейтін станция орнатылады. За-
манауи үлгідегі ауруханада 12 бөлімше жұмыс жасайды деп күтілуде. Оның 
ішінде хирургия, аллерголог, уролог, нейротравматолог бөлімдері де бар. 
Құрылыс жұмыстары аяқталған соң жедел жәрдем мәселелері де өз шешімін 
табады. 

Мұнан соң облыс әкімі қаламыздағы жаңа заман талабына сай салынып 
жатқан автобус паркінің құрылысымен танысты. Оның жалпы сыйымдылығы 
200 автобусқа арналған. Автопаркте жанармай бекеті, көлік жуу алаңы 
қарастырылған. 

Осы күні аймақ басшысы Жаппасбай батыр көшесіндегі 580 пәтерлі 12 
көпқабатты үйдің құрылысымен танысты. Айта кетейік, бұл баспаналар 
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатыр. Құрылыс 
жұмыстары аяқталса, көпқабатты тұрғын үйлер жыл аяғына дейін ел игілігіне 
беріледі.

Аймақ басшысы Талсуат ауылдық округіндегі 300 орындық 
психоневрологиялық интернатқа да барды. Мұнда І және ІІ топтағы 
мүгедектерге арнайы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Нысан 8 блоктан тұрады. 
Онда дәрігерлердің қабылдау, физиоемдеу және денешынықтыру, мәдени-
спорттық мақсаттағы, сондай-ақ, емдеу-сауықтыру өндірістік шеберханала-
рына арналған бөлмелер бар.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАРДЫ АРАЛАДЫ

– Кешегі кеңес өкіметінің тұсында абыройы асқақтап 
тұрған еңбек адамдарын осы күні жеткілікті дәрежеде 
елей алып жүрміз бе?

– Кеңес өкіметін көбі сынап-мінеп жатады ғой. Бірақ әр 
заманның тәлімі, сабағы болады. Ол кезең еңбек адамдарын 
шыңға шығара білгенімен үлгілі дер едім. Сауыншы, мал-
шы, күрішші, механизаторларды қоғам қатты құрметтейтін, 
дәріптейтін. Олар жоғары дәрежеге дейін жетті. Жоғарғы 
кеңес депутаты, съезд делегаты болды. Кейбіреулер «еңбек 
адамы ол жерде не айта алады?» деп ойлауы мүмкін. Жоқ, 
керісінше. Олар еңбек те етті, оқыды да, үлкен ортаға 
барғасын ойы да, өресі де жоғары болды. Биік мінберлерде 
туған жердің мәселесін көтере білді. Жаңа қоғам орнағаннан 
кейін білім, ой еңбегімен айналысатындар алға шықты да, 
нағыз еңбек адамдары ысырыла бастады. Ауқымды реформа-
лар, жаңа технологиялар мен индустриялық-инновациялық 

жобалар заманында, бәрі автоматтандырылған тұста 
еңбектің формасы қоса өзгерді. Ол бұрынғыдай кетпенмен 
шөп шабу, отыра қалып сиыр сауу, үсті-басыңды май-май 
қылып мәшине жөндеу емес. Ғылыми жаңалықтар жағынан 
кенже қалып келе жатқан сала ауыл шаруашылығы десек, 
оның өзінен біршама өзгерісті көз көріп жүр. Егіс даласына 
шетелдік жаңа комбайн, жаткалар келді. Еңбек дегеніміздің 
өзі – өмір бойы талмай-тынбай іздену. Демек, біз дене мен 
ой еңбегін бір-бірінен бөліп-жара алмаймыз. Кім-кім үшін де 
басқаратын саласы, қорғаған ғылыми еңбегі немесе жазған 
кітабы үлкен күш-жігер жұмсаудың арқасында келеді. Есіңде 
бар шығар, шамалы уақыт бұрын Мемлекет басшысының 
«Жалпыға ортақ еңбек қоғамы» деген бағдарламалық 
мақаласы жарық көрді. Еңбекке құрмет әлсіреген кез-
де Елбасының бұл идеясы қоғам үшін жақсы қозғау 
болды. 

«Соңғы уақытта бізде тез 
баюға асығатындар көп секілді. 
Оңай жолмен келген ақша қалай 
келсе, солай кетеді. Иә, ақша 
белгілі бір деңгейде сені тәуелсіз 

етеді. Бірақ уақытша ғана. Ал 
кәсіби шеберлігің мен ақылыңды 

сенен ешкім тартып ала алмайды. 
Өз ісіңнің шебері болсаң ғана, сені 
бағалап, құрметтейді». Мемлекет 

басшысының бір жолы жас тарды 
осылай қайрағаны бар. Расымен. Тегін ірімшік тек қақпанда 
болмаушы ма еді?!

Жастар тақырыбына арналған жаңа айдар елге еңбегімен 
танылған тұлғалардың ой-таразысын әрі қарай жалғастырады. 
Ал бүгінгі сұхбат желісінде туған жеріне қалтқысыз қызмет 
еткен Алмагүл Божанова жұмысшы мамандығы мен еңбек 
адамының беделін көтеру мәселесін жастар жайымен 
сабақтастыра отырып ұсыныс-пікірлерін ортаға салады.

Кеше «Достық үйінде» еліміздегі балалар хирургиясының 
негізін салушы, академик Камал Ормантаевтың 80 жылдық 
мерейтойына арналған салтанатты шара өтті. Шараға облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев қатысты.
Салтанат сахнасында облыс әкімі мерейтой иесін құттықтап, 

жылы лебізін білдірді.
– Тарихы терең, топырағы кенен Сыр бойы – ұлттың бағына 

туған  талай дарынды перзенттерін тербеткен өңір. Бұл топырақтан 
қазақ руханиятының талай қабырғалы қайраткерлері түлеп ұшты. 
Сан түрлі ғылым мен медицина майталмандары шықты. Барша 
қызылордалықтар адам өмірі үшін күресетін медицинада балалар 
хирургиясының киесі атанған Камал Ормантаевты ерекше мақтаныш 
тұтады.

«Дәрігердің ауру балаларға деген жан жылуы болмаса, нағыз 
кәсіби маман бола алмайды»  деген салиқалы сөзін Камал Сәруарұлы 
айтып ғана қоймай, оны өзінің ісімен де дәлелдеді. 1996 жылы об-
лыс орталығынан педиатрия факультетінің филиалын ашты. Осы са-
лада жергілікті мамандарды тәрбиелеуге күш салды. Арал балалары-
на айрықша жағдай жасап, өзі басқарып отырған Педиатрия және ба-
лалар хирургиясы ғылыми орталығынан «Экология және балалар» 
бөлімшесін ашып, ай сайын Қызылорда облысынан 30 баланың тегін 
емделуіне жағдай жасады. 15 жыл ішінде осы бастаманың шарапатын 
мыңдаған сәби көрді,– дей келе, аймақ басшысы мерейтой иесіне зор 
денсаулық, ұзақ өмір тілеп, Қызылорда облысының «Құрмет» гра-
мотасымен марапаттады және шапан жауып, темір тұлпар мінгізді. 

Камал Сәруарұлы Ормантаевтың балалық шағы соғыс жылдары-
мен тұспа-тұс келді. Ол 1953 жылы қызылордалық 13 талапкердің 
бірі болып Алматыға аттанып, көптің ішінен жалғыз өзі медицина 
институтының студенті атанды. Жоғары оқу орнын тәмамдаған соң 
ол елімізде балалар хирургиясының қалыптасуына алғашқылардың 
бірі болып кіріседі. Камал Сәруарұлының 35 жасында балалар хирур-
гиясынан докторлық диссертация қорғауы – кеңестік кезеңдегі си-
рек кездесетін жайт еді. Сіңірген мол еңбегі үшін Камал Ормантаевқа 
Мемлекеттік сыйлық берілді және «балалар хирургиясының атасы» 
дәрежесіне көтерілді.

Мерекелік салтанатта, сонымен бірге, Камал Сәруарұлының 
әріптес досы, Ресей және Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі, Қазақ тағамтану академиясының және профилакториялық 
академиясының негізін қалаушы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Төрегелді Шарманов сөз алып, мерейтой иесін құттықтап, 
оның қайраткерлігі хақында, тұлға ретіндегі болмысы жайында әдемі 
пікірін білдіріп, жүрекжарды лебізін жеткізді. 

Камал Ормантаев өзінің дәрігерлік еңбек жолында 14 мыңнан 
астам сәбидің өмірін сақтап қалғаны белгілі. Шарада ақжелеңді аб-
зал жанның көмегімен ажал аузынан аман қалып, бүгінде балалы-
шағалы болып, тірлік кешіп жатқан қызының атынан анасы Гүлзира 
Құрманғалиева сөз алып,  ризашылығын білдіріп, ақ тілегін арнады.

– Қадірлі Камал аға! Мен Қармақшы ауданынан сізге арнайы 
келіп, алғысымды білдіргелі отырмын.  Менің 1984 жылы туылған 
қызым Мөлдір Құлмұратоваға біржарым жасында жүрек ауруы бар 
деген диагноз қойды. Сонан 1997 жылы сіз қызымның жүрегіне ота 
жасадыңыз. Ота сәтті өтіп, қызым ауруынан айығып кетті. Сіздің 
арқаңызда қызым аман-есен оқуын бітіріп, жұмысын істеп, бүгінде 
үш баланың анасы атанып отыр. Осы отаңыздың арқасында сіз бір 
емес, төрт бірдей адамға өмір сыйладыңыз. Сол үшін де сізге рақмет. 
Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Жүз жасаңыз, – деп Гүлзира 
Құрманғалиева аналық алғысын білдірді. 

Шараны қорытындылай келе сөз алған Камал Сәруарұлы ме-
рейтойын тойлап жатқан жерлестеріне ризашылығын жеткізді және  
облыс орталығының бүгінгі даму барысына, көркейген келбетіне 
сүйіспеншілігін білдіріп, аймақ басшысына алғысын айтты, толайым 
табыс тіледі.

Салтанатты шара белгілі тележүргізуші, жерлесіміз Дана 
Нұржігіттің жүргізуімен, Сыр өнерпаздарының ән-жырымен әрленді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҚҰРМЕТ

ЖҮРЕГІ ШУАҚ, 
ЖАНЫ АРАЙ

СЕРГЕК САНАЛЫ БУЫН ӨСІП КЕЛЕДІ

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНДЫ



– Иә, бұлттың арасынан күн шық
қандай әсер еткені рас...

– Дұрыс айтасың. Олай болатын 
жөні бар. Жастар аты дардай 
мамандықтарда оқуға үйір боп 
алды. Енді кеп бір ғана құрылысқа 
кәсіби сылақшы, сырлаушы, бе
тон құюшыларды жеткізе алмай 
жатырмыз. Ал әлгі «авторитетный» 
мамандық алғандардың дипломы 
қалтасында, бәріне бірдей заңгер, 
экономист болу қайда?! Екінші 
мәселе, омырауы орденмедальдарға 
толы еңбек адамдары біршама уақыт 
бойы елеусіз қалды. Сондықтан 
Президенттің мақаласы 
ойымызды дөп басқан, 
дер шағында жасалған 
игі қадам болды. 
Кәсіптіктехникалық 
мамандықтар қайта
дан түлеп, қара жұ
мыстың арқасында 
нан тауып жүрген 
кісі лерге құрмет ар
та түсті. Өткен дә
уірдің естелігін қай
та жаңғыртқандай 
болдық. Келер жылдан бастап кәсіптік
техникалық мамандықтар тегін оқытылмақ. Міне, 
осы орайда КТМдардың беделін, материалдық
техникалық базасын көтеру қажеттілігі айқын 
сезіледі. Кезек күткен мәселелер неғұрлым тезірек 
шешілсе, жастардың бетін бері бұру соғұрлым 
оңайырақ болады. Президенттің мақаласы жа
рия ланған соң біз ауданауданды аралап, кеңес 
одағы кезінде атақдаңқтан кенде болмаған, бірақ 
жаңа қоғам орнаған тұста тасада қалып қойған 
еңбек адамдарын жарыққа шығара бастадық. Ол 
кісілерді үлгі ете отырып, жастармен кездестіріп, 
ұрпақтар сабақтастығына сеп болып келеміз. 

– Елеңалаң шақта жұрттың көбі ауылдан 
қалаға ағылды ғой. Енді кеп «Дипломмен – 
ауылға!» тартуға мәжбүрміз. Кіндік қанымыз 
тамған өлкені тағы қалай түлете аламыз? 
«Қазақ ауылының болашағы» дегенде, көз 
алдыңызға не келеді?

– «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасы 
әуел гіде негізінен мұғалімдер мен дәрігерлерді 
қамтыды. Ал механизатор, инженер, гидротех
ник, мал дәрігері, зоотехник сияқты мамандар 
ауыл өмірі үшін ауадай қажет. Қазіргі күні осы 
тапшылық ақырындап жойылып келеді. Оқу 
бітірген соң туған елге келіп еңбек етуге бекінген 
жастарға көрсетілетін мемлекеттік көмек 
пен жеңілдікті бұрынғыдан бетер арттырса, 

үлкен мотивация болар еді. Нарықтық 
экономика қалыптаса бастаған 20032005 
жылдар елімізде «Ауыл жылы» болып 

жарияланғанын білесің. Қомақты 
қаражат бөлінгенінің арқа сында 
ауылдар асфальтталып, электр 
энергиясы тартылып, мектептер 
мен балабақшалар салынып, ажары 
кіріп қалды. Ал осы күні «тірек 
елді мекендер» деген ұғым пайда 
болды. Облыс бойынша осы тізімге 
енген әлеуметтікэкономикалық даму 

әлеуеті жоғары немесе орташа ауыл
дарда біршама жұмыс жүргізілуде. 
Дәл осы қарқынмен жалғаса берсе, 
ауылдың болашағы жарқын. 

– Елде жұмысшы мамандығының 
беделін көтеруге енді мән бері ле 

бастады. Қара жұмыс істе
ген нен кеміп қалмай

тынын жас буынның 
сана сына қалай сіңі
руге болады?

– Бұл жерде бір ғана 
мәселені алға тарт
қым келеді. Кәсіп тік 
мектептерде, кол
ледж дерде өндірістік 
тәжірибенің ролі 
әл сі  реп кетті қазір. 
Тәжірибеден өт кені 

жөнінде анық тама ғана алып, өндірісті көрмей 
қайтып келе тін жағдайлар кездеседі. Ал егер 
ол шынайы ұйымдастырылып, оқушы немесе 
студент мамандығына қатысты жайттарды тәжі
рибе жүзінде көріп, көңілге бірдеңе түйген 
болса, өзіақ қызығып, үстіүстіне білгісі кеп 
ұмтылар еді. Қазалыда, мысалы, сүт өнімдерін 
шығаратын зауыт бар. Онда түгелдей дерлік 
автоматтандырылған жүйе. Сиырды сауғаннан 
бастап қорапқа құйып, халыққа дайын күйінде 
ұсынғанға дейін. Егіс алқаптарында осы заманғы 
комбайндар мен тракторлар жүр. Баяғы «Нива» 
емес, жөндегенде киімің майдан көрінбей қала
тын. Жастарды осындай орындарға апару керек. 
Еңбектің түртұрпаты баяғыдан әлдеқайда 
басқаша екеніне бала көз жеткізуі тиіс. 

– Мемлекет басшысы айтқандай, бәрі 
бірдей академик, профессор немесе бизнесмен 
бола бермейді. Сөйте тұра, балаларымыздың 
жылы, жұмсақ жерде отырғанын жақсы 
көреміз. Сіз енді мұғалімсіз, атаананың 
ұлқызының мамандық таңдауына аралас
қанына қалай қарайсыз?

– Қалай оқитынына, қарымқабілетіне қара
мастан балаға жоғары білім алып беру, соған 
тыраштану қазаққа тән қасиет сияқты. Әр баланың 
икемі әртүрлі. «Үштің» о жақбұ жағында жүрген 
кейбір оқушылар есейгенде кіл «беске» оқитын 
баладан асып түсуі мүмкін. Ал біз «менің балам 
шет елде оқуы керек», «менің балам сот болуы 
керек» деген қасаң қағидамен, керісінше, баланың 

мүмкіндігін шектеп отырғанымызды сезбейміз. 
Әркім өз қалауына қарай таңдау жасауы керек. 
Сынақтан өтпеген жағдайда қолындағы барын 
сатып, банктен қарыз алып, ақылы оқуға сүйреп 
апарғандағы еңбегін ақтамаса, соншама уақыт 
пен ақша шығындап қажеті не?! 

– Қарап тұрсаңыз, қарауыл, даяшы не 
таксист боп жүргендердің дені – қазақтар. 
Бұдан нені көресіз?

– Облысты мекендегендердің түгелге жуығы 
қазақтар болғандықтан қандастарымыздың әр 
салада төбе көрсетуі – заңды құбылыс. Жал
қаулықтың да барын жасыра алмайсың. Бүгін 
бітіретін тірлікті ертеңге қалдыру, оңай жерден 
нан табу сияқты көріністер арагідік болса да 
кездеседі. Бірақ онымен халықты жаппай жағым
сыз етіп көрсетуге болмайды. 

– Тепсе, темір үзетін жасқа келсе де, 
әкешешесіне масыл болып отырған заман
дастарымыз бар. Оларды «тәрбиелеудің» қан
дай амалдарын ұсынар едіңіз? 

– Ол былай ғой. Бір адамдар бар, ештеңеге 
басын ауыртқысы келмейді. Біреулер бар, 
жұмысқа әзер қолы жеткенде жауапкершілігі 
мен қиындығына шыдамай шығып кетеді. Өмір 
сүру салты бұзылған осындай категориядағы 
жігіттерді түзеу үшін атаана, қоғамдық ұйымдар 
түгел жұмылғаны жөн. Есебін тауып оларды 
тұңғиықтан алып шығатын жолды бірігіп іздеуге 
тиіспіз. Үлкендердің өзінен кейінгіге көңілі тол
мауы – қай заманда да қалмайтын үрдіс. Менің 
өзім кейде «ой, қазіргі жастар...» деп айтып 
қаламын. Бірақ көп жағдайда сергек саналы буын 
өсіп, қалыптасып келе жатқаны қуантады. 

– Ал жұмысшыларды дайындайтын білім 
орындарының сапасына көңіліңіз тола ма?

– Толықтыратын тұстары әлі баршылық. 
Сондықтан оқу орындарының ұжымы өздерінің 
материалдықтехникалық, білім сапасына тұрақ
ты сараптама жасап отыруы тиіс. Сөйтіп, тиісті 
орындардың алдында мәселе көтеру арқылы ғана 
ақырындап жоғын түгендеп, кемкетігін бүтіндей 
алады. 

– Жұмыссыздықтың басты себебі мен 
шешімі қандай?

– Бар мәселе – сұраныс пен ұсыныстың қай
шылығында. Елбасының оңтүстік өңір жас
тарын «Серпін» бағдарламасымен солтүстік 
ай мақтарға, облыс әкімінің сырбойылық қыз
жігіттерді жолдамамен Ресейдегі оқу орындарына 
жіберіп, қажетті мамандар қатарын толықтыруға 
қадам жасағаны көңіл қуантады. Міне, осындай 
шаралар жұмыссыздықтың шешімі бола алады. 

– Жастардың қамы деп жүрген еңбегіңіз 
нәтижелі болсын. Рахмет!

Әңгімелескен 
Назерке ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
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СЕРГЕК САНАЛЫ БУЫН ӨСІП КЕЛЕДІ

Облыстық медицина орта
лы ғында еліміздегі балалар 
хирур гиясының білгірі, ме
дицина ғылы мының докторы, 
профессор, жер ле сіміз Камал 
Ормантаевтың 80 жылдығына 
орай кеуде клеткасының туа

бітті деформациясы ауруына 
көрнекі ота жасалды. 
Бұл отаны Қызылордада алғаш 

рет А.Сызғанов атындағы Ұлттық 
ғылыми хирургия орталығының бө
лім меңгерушісі Б.Шертаев жасады. 
Осы ауруға туабітті шалдыққан 
15 жастағы Айжан есімді науқас 
отадан кейін өзін жақсы сезінуде. 
Жаңа технологиялардың көмегімен 
стернопластика әдісімен жасалған 
емдеу шарасының артықшылығы 
– денеде тыртық іздері қалмайды, 
науқас отаның ертеңіне аяғынан 

тік тұрып кетеді. Бұрын мұндай ота 
ұзақ күтім мен дәрігерлік бақылауды 
қажет ететін. 

Бір айта кетерлігі, енді қызыл
ордалық дәрігерлер орнатылған 
жа ңа құрылғылардың көмегімен 
мұн дай отаны өздері де жасайтын 
болады. 

* * *
Сол күні медицина орталығы

ның конференцзалында «Қызыл
орда облысындағы балалар хирур
гиясының даму жолдары мен 
күр делі мәселелері» тақырыбында 
ғы лымитеориялық конференция 
өтті. 

Оған медицина ғылымдарының 
докторы, профессор, Қызылорда 
об лысы мен қаласының кұр метті 
азаматы К.Ормантаев, ака де
мик Т.Шарманов қатысты. Кон

ференцияға жиналғандар балалар 
хирургі туралы деректі фильмді  
тамашалады. Облыс әкімінің ор
ын басары Руслан Рүстемов тә
уел сіздік жылдарындағы отан
дық медицинаның қол жеткен 
та быстарын атап өтті.

Жас ұрпақ өмірінің арашашысы 
–  дәрігер Ормантаевтың шипалы 
қолынан дәру тапқандар саны бір
неше мыңдап саналады. Ол жасаған 
14 мыңнан астам ота түрлі ауруға 
шалдыққан балаларға өмір, ата
аналарына үміт сыйлады. Қырық 
жылдан астам уақыттан бері елі
міздің әр тарабына қанат қаққан 
профессордың шәкірттері қазір жер
жерде балаларды емдеп жүр. 

Конференцияда сөз алған 
К.Орман  таев облыс әкімінің ша
қыруын қуанышпен қабыл алғанын, 

туған топырағы – Қармақшы ауда
нында жиі болатынын айтты. Ке
зінде дәрігер педиатрия және ба
лалар хирургиясы орталығында 
қармақшылық балғындардың емде
луіне жағдай жасаған. Туған жермен 
байланысын әлі күнге дейін үзген 
емес. 

– Қызылорданың күннен күнге 
көркейгеніне, өмір сүруге ыңғайлы 
қалаға айналғанына қуанамын. 
Бастысы – балаларымыз ауырмасын, 
бақытты болсын,– деді профессор. 

Конференцияда Ұлттық ғылыми 
хирургия орталығының бөлім мең
герушісі Б.Шертаев, ОМО балалар 
хирургиясы бөлімінің меңгерушісі 
А.Нұрымов, балалар хирургі 
Ә.Төлегенов, неонатальды хирург 
Б.Маханбетияров баяндама жасады. 

М.МЕРЕЙ. 

АКАДЕмиК АтЫНДАғЫ КоНфЕРЕНция

Өткен сенбіде облыс әкімі жанындағы Әйелдер 
істері және отбасыдемографиялық саясат жө
нін дегі комиссия жанындағы «Көшбасшы 
әйел  дер мектебінің» тұсаукесері болды. Онда 
комис сия төрағасының орын басары, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Ақмарал Әлназарова құрылымның жұмысы қо
ғамда әйелдердің беделін көтере отырып, олар
дың көшбасшылық қасиетін дамытуға бағыт
талғанын алға тартты.  
Көшбасшы әйелдер мектебінің негізгі міндеттеріне 

тоқталған комиссия хатшысы Бибігүл Үмбетова өңіріміз
дің қоғамдық және саяси жұмыстарына әйелдерді 
көбірек тарту керектігін, сонымен қатар әйелдердің 
біліктілігін дамытуда да көптеген бағдарламалардың 
жүзеге асатынын айтты. 

Қазіргі таңда нәзікжандылар шағын бизнестен бас
тап мемлекеттік басқару жұмыстарында да белсен
ді лік танытуда. Бір қолымен бесік, екінші қолымен 
әлемді тербеткен аналар өмірдің қай саласында да 
же тістіктерге жетіп, ер азаматтармен қатар белсен ді
лік танытуда. Сондықтан да өз замандастарына өмір
жолымен, көшбас шылық қасиетімен үлгі боларлық әр
бір қызкеліншек бұл мектептің мүшесі болуға әбден 
лайық. 

– Жыл соңына дейін Көшбасшы әйелдер мектебінің 
тренерлері мен спикерлері түрлі тақырыптарда оқу
семинарларын өткізеді. Мұндай семинартренингтер 
әйелдерге отбасында, қызметте қарымқатынасты жақ
сартып, өңіріміздің қоғамдық жұмыстарына белсенді 
араласуға көмектеседі, – дейді Көшбасшы әйелдер мек
тебінің басшысы Айжан Шегенова.

Айсәуле САҒАТБЕКҚЫЗЫ. 

КӨШБАСШЫ ӘЙЕЛДЕР 
мЕКтЕБІ ҚҰРЫЛДЫ

Жуырда «Ақпарат және ком муникациялар  
мәселелері  бо  й ын ша Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне толықтырулар 
мен өзгертулер ен гізу туралы» жобаның тұжы
рымдамасы қоғамдық тал қы лауға ұсынылған еді.  

Сырбойылық журналистер өткізген жария 
талқылау кезінде «БАҚтың жаңа түрлерін құқықтық 
реттеу», «Журналистік қызметті регламенттеу», тағы 
басқа баптар бойынша өз ойпікірлерін ортаға салды.

Қолданыстағы заңнама бойын ша интернетресурс 
БАҚқа жата ды. Интернет арқылы ақпарат та ра тудың 
жаңа технологиялары мен формалары пайда болғалы 
түрлі ресурстардағы ақпарат таратушылардың – 
блогерлердің қызметін заңнамалық реттеудің өзектілігі 
артып отыр. Заңнама қолданыстағы «интернетресурс» 
түсінігін «блогерлерге» сәйкес қай та қарастыруды 
ұсынады. Бұл отандық блогосфераға қа таң бақылау 
орнату емес, әлеу меттік желінің белсенді қолда
нушыларына өз қалауымен желілік басылым ретінде 
тіркеуге тұру мүмкіндігі ұсынылып отыр.

Қаламгерлер  «Журналистік қыз метті регла
мент теу» бабындағы  «Бұдан бөлек, журналистердің 
шынайы ақпаратқа жүгініп, ақпа ратты тексеруі 
міндеттеледі. Тұл ғаның жеке өмірі мен жеке басына 
қатысты ақпаратты алу үшін, журналист міндетті 
түрде тұлғадан жазбаша рұқсат алуы тиіс» де ген тұсты 

кеңінен талқылады. Журналистің шынайы ақпаратқа 
жүгінуі, оны тексеру керектігі дау тудырмайды. Бұл 
– бұрыннан келе жатқан қағида. Бірақ «жазбаша 
рұқсат алуға» қатысты мәселе журналистің жұмысына 
тосқауыл қояды. Қазіргідей ақпарат дәуі рінде жазбаша 
рұқсат сұрауға уақыт мұрша бермейді. Тағы бір мә
селе, «тұлғаның жеке өмірі мен жеке басына қатысты 
ақпарат» де ген түсінік егжейтегжейлі талданбаған.  

Журналистер М.Байназар, Қ.Есім сейітова, 
Н.Көбегенұлы, М.Жет пісбаев тілшілердің кәсіби 
қызметіне қатысты мәселелерге өз ойларын білдірді.

М.МЕРЕЙ.

ЖАРия тЫҢДАУДА 
тАЛҚЫЛАНғАН ЖоБА

Қазақстан Республикасы  Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік инспекторы  Тілешев Нұрлан 
Шаймерденұлы  2016 жылғы  17 қазанда  сағат 15.00-де облыс әкімдігінің ғимаратында (Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан  көшесі №1) азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

Алдын ала жазылу  8(724 2) 60-55-39, 40-11-91 телефоны арқылы жүргізіледі. 

Қызылорда облысы  әкімінің  аппараты. 

ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР!

Қазақстан Республикасы Тәуел
сіздігінің 25 жылдығы аясын да 1316 
 қа зан күндері Жаңақорған ауданы 
Машбек ауылында еңбек ардагері 
М.Нәлібаевты еске алуға арналған 
қазақ күресінен 23 жасқа дейінгі 
жастар арасында ҚР чемпионаты, 
түйе палуандар арасындағы халық
аралық турнир өтеді.

* * *
1415 қазанда Қызылордада 

Ақтөбе облысы күн дері өтеді.
Ақтөбе облысы күндері аясында 

бірқатар мәдени, әлеуметтік шара
лар жоспарланған. 

Атап айтқанда, 14 қазанда 
сағат 18:30да Н. Бекежанов 
атындағы облыстық драма 
театрында Ақтөбе облысы өнер 
шеберлерінің және шығармашылық 
ұжымдарының галаконцерті өтеді.

Сонымен қатар, 15 қазанда 
сағат 09:00ден бастап қалалық 
«Тағзым» алаңында Ақтөбе 
облысы ауыл шаруашылығы өнім
дерін өн ді ру шілерінің жәрмеңкесі 
ұйым дастырылады.

Осы күні сағат 15:00де 
 об лыстық Студенттер сарайында 
Ақ төбе қаласының Қ. Жұбанов 
атындағы АРМУдың «Тұмар» 
және С. Бәйішев атындағы АУ
дың «Алаш» жастар театрының 
 қо йылымы өтеді. Ал сағат 16:30да 
Н. Бекежанов атындағы облыстық 
драма театрында Т. Ахтанов атын
дағы Ақтөбе облыстық драма 
театрының спектаклі қойылады.

Келіңіздер, көріңіздер! Өңірлер 
әріптестігіне бірге куә болайық!

* * *

Ал облыс орталығындағы 
 Дос тық үйінде 18 қазан күні об
лыс тық жастар форумы өтеді.

Тәуелсіздіктің 
25 жылдығына орай 
аймақТа өТеТін 
мәдени-көпшілік 
шаралар

Облысымызда «Жұлдыздарға қара – Посмотри 
на звезды» жобасының жеңімпаздарына гранттар 
табысталды. Аталған жоба үш ай бойы еліміздің барлық 
аймағында өткен болатын. Мүгедеккәсіпкерлердің 
бизнесидеясын жүзеге асыруларына берілетін ақшалай 
гранттың бюджеті ағымдағы жылы 14,4 млн теңгені 
құрады. Сондайақ, бір адамға берілетін  гранттың 
жалпы сомасы  100 мыңнан  300 мың теңгеге дейін 
көбейіп, грант алушылардың саны 48 адамға дейін 
артты. Жоба аясында әр аймаққа 3 грант бөлінген. Ал 
біздің облыс 4 жеңімпаз анықталған жалғыз өңір болып 
отыр. Қызылорда облысының Кәсіпкерлерге қызмет 
көрсету орталығына мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерден 
жобаға қатысуға 20 өтінім қабылданып, нәтижесінде 4 
жоба қаржыландырылды. 

Грант иегері Жұмабек Көпбергенов, бала кезінен 
2ші топ мүгедегі. Өзінің шағын бизнесін осыдан бір 
жыл бұрын Шіркейлі ауылында алғашқы, әрі жалғыз  
дөңгелек жөндеу шеберханасын ашудан бастады. 
Ұсынылатын қызмет түрлерін арттыру мен кәсіпті 
кеңейту мақсатында бастауыш кәсіпкер «Жұлдыздарға 
қара – Посмотри на звезды» байқауына қатысуға өтініш 
білдірген. Оның бизнесидеясы қолдау тауып, дөңгелек 
жөндеу шеберханасына қажетті құралжабдықтар сатып 
алуға  242 мың теңге қайтарымсыз грант берілді.  Ал 
тағы бір грант жеңімпазы Бақытжан Жақсылықов та 
3ші топ мүгедегі. Ол 2005 жылға дейін өз мамандығы 
бойынша шеберханада қызмет атқарған. Кейін жеке 
кәсіпкер ретінде тіркеліп, ісмерлігінің арқасында ағаш 
ұстасы болып қызмет көрсете бастады. «Даму» қоры 
мен «Құс жолы» қайырымдылық қоры мүмкіндігі 
шектеулі кәсіпкер жобасын мақұлдап, оған ағаш жону 
станогы мен басқа да бизнесін дамытуға қажетті құрал
жабдықтар алып берді.

Жоба аясында қайтарымсыз грант ұтып алған 
Бибайша Юсупова бизнеспен көп жылдар бойы  
айналысып келеді.  2009 жылы ол киімкешек пен басқа 
да бұйымдар тігетін өзінің жеке кәсіпорынын ашады. 

Кәсіпкердің айтуынша, өңірде қыз жасауын тігуге 
көптеп тапсырыс берілуде. Оның цехына қажетті торлап 
тігетін машина мен өзге де құралжабдықтарды сатып 
алуға 300 мың теңге қаражат берілді.  

Сырдария ауданының тұрғыны Айнаш Ақбергенова 
да қыз жасауын тігуді кәсіп етіп отыр. 2000 жылға дейін 
тігін цехында жұмыс жасаған ол қысқартуға байланысты 
жұмыссыз қалған еді. Мұнан кейін жеке кәсіппен 
айналысуды жөн деп табады. Кәсіпкер бұйымына бүгінге 
дейін тапсырыс берушілер саны артуда. Алайда ескі 
тігін машинасы мен басқа да тозығы жеткен құрылғылар 
олардың барлығын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермей 
келген екен. Мүмкіндігі шектеулі кәсіпкердің өтінімі 
бойынша бөлінген гранттық қаражатқа торлап тігетін 
машина, тігін машинасы, бу үтігі мен электр пышағы 
сатып алынды.

Айта кетейік, «Жұлдыздарға қара – Посмотри на 
звезды» жобасын 2005 жылдан бері «Казкоммерцбанктің» 
«Құс жолы» қайырымдылық қоры бастаған болатын. 
2012 жылдан бастап байқау жаңа деңгейге көшіп, «Даму» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ серіктестік негізінде 
еліміздің барлық аймағында жобаны әкімшіліктендіруді 
жүзеге асыруда. Қатысушылар техникалық көмек пен 
кеңестерге қол жеткізумен қатар, «Даму» қорынан 
бизнесбағдарламаларды тегін оқыту курсынан өтеді. 
2005 жылдан бастап  жоба аясында мүмкіндігі шектеулі 
187 кәсіпкер қолдау тапса, өткен жылдың өзінде  71 
азаматқа көмек көрсетілді. Ұйымдастырушылар жобаны 
жүргізудің маңызды принципі ретінде жеңімпаздарды 
анықтауда айқын әрі ашық түрде өтетінін айтып 
отыр. Осы мақсатта жобаның ақпараттық серіктесі 
ретінде  БАҚ өкілдері шақырылып, тәуелсіз қазылар 
алқасының құрамына өткен жылдардың жеңімпаздары, 
«Казкоммерцбанк» пен «Даму» қорының аймақтық 
филиал дарынан өкілдер қатыстырылады. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

мҮмКІНДІГІ ШЕКтЕУЛІ 
КӘСІПКЕРЛЕР ГРАНт иЕГЕРІ

Ақ күріштен тау тұрғызатын Сыр елінде биылғы егіннің жағдайы көңіл 
қуантарлықтай. Айталық, Жалағаш ауданы диқандары қазіргі күні мәре 
сызығына жақындап қалды.

Аудан биыл 33 081 гектар жерге егін екті. Оның 19 384не күріш 
дәні себілді. Күріш өсірумен айналысатын іріліұсақты 125 шаруашылық 
бүгінде әр гектарына орташа есеппен 55 центнерден өнім жинаған. Же
келей ірі шаруашылықтар арасында гектарына 67 центнерден өнім алып 
жатқандары бар екен. Солардың бірі – Мақпалкөл, Жаңаталап ауылдарының 
тұрғындарын жұмыспен қамтып отырған «ЕрӘлі» шаруа қожалығы. Біз 
ұжым басшысы Әліби Бекжановпен тілдескенбіз. Ол науқанды 23 күнде 
қорытындылайтынын айтты.

– Биыл 1400 гектар жерге күріш ектік. Негізгі үлес салмақ «Лидер» 
сортына тиесілі. Күріш жинау науқанына 100дей жұмысшы, 20 техника 
жұмылдырылды. Егіс басында 12 комбайн жүрді. Күріштің гектарына орта
ша өнімі 67 центнерден келуде. Былтыр 60 центнер болған,  дейді ол.

Шаруашылықтың жалпы егіс көлемі 2500 гектарды құрайды. Күріштен 
өзге жоңышқа егеді. Малазықтық дақылдың дәні биыл 600 гектарға 
себілген. Оның шығымы да көңіл қуантады.

Шаруашылық басшысының айтуынша, егіс көлемі жылдағыдан 
кемімеген. Бірақ, өнім көлемінде өсу бар. Оған мемлекет тарапынан 
жасалған қамқорлық арқасында қол жетіп отыр.

– Биыл субсидия бойынша 75 млн теңгедей қаржы алдық. Шын 
мәнінде осы қамқорлықтың нәтижесінде жетістіктерге жетудеміз. Біздің 
мақсатымыз – егіс көлемін ұлғайтпай, жоғары өнімге қол жеткізу. Жыл сай
ын гектарына алатын өнімді 10 пайызға арттырып отырсақ дейміз,  дейді 
ол.  

Иә, еңбек еткен емеді. Жерді емген диқандардың ала жазғы бейнетінің 
зейнеті көрінер күн жақын. 

Н.САҚТАПБЕРГЕН.

ШАРУАШЫЛЫҚтЫҢ 
ӨНІм КӨЛЕмІ 
ҰЛғАЙДЫ

АптА АғымындА
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52  телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

ЖОБА

«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту 

туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-

өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің басшысы Қ.Б. Жайсанбаевқа жүктелсін.

4. 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 облысы әкімінің аппараты»  мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі - Аппарат) Қызылорда облысының әкімдігі мен әкімінің қызметіне 
ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік ор-
ганы болып табылады.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ве-
домстволары жоқ.

3. Аппараттың құрылтайшысы Қызылорда облысының әкімдігі бо-
лып табылады. Аппаратқа қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің 
құқықтарын «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі 
жүзеге асырады.

4. Аппарат өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясы-
на және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң 
актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге 
сәйкес жүзеге асырады.

5. Аппарат мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, 
белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

6. Аппарат азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
7. Аппарат егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, 

мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар.

8. Аппарат өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген 
тәртiппен Аппарат басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер 
қабылдайды.

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

10. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120003, Қазақстан Республи-
касы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 
1.

11. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда облысы әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесі.

12. Осы Ереже Аппараттың құрылтай құжаты болып табылады. 

13. Аппараттың   қызметін   қаржыландыру    облыстық   бюджеттен жүзеге 
асырылады.

14. Аппаратқа кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Аппараттың функциялары бо-
лып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

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

2. Аппараттың миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

15. Аппараттың миссиясы: облыс әкімдігі мен әкiмi қызметiнің сапа-
лы және уақтылы ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-
техникалық жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

16. Негізгі міндеттері:
1) облыс әкімдігі мен әкімінің өкілеттігін Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген құзыреті шегінде іске асыруын қамтамасыз ету;
2) облыс дамуының мүдделерімен және қажеттіліктерімен үйлесімде 

атқарушы биліктің жалпымемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуін 
ұйымдастырады;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де 
міндеттер.

17. Функциялары:
1) облыс әкімінің Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен, 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен, орталық мемлекеттік 
органдарымен, облыстық мәслихатпен және өзге де мемлекеттік органдарымен, 
сондай-ақ, саяси партиялармен, діни бірлестіктермен, үкіметтік емес және басқа 
да ұйымдармен өзара әрекет етуін қамтамасыз ету;

2) облыс әкімі, оның орынбасарлары және Аппарат басшысының 
қатысуымен іс-шараларды ұйымдастыру;

3) облыс дамуының мүдделерімен және қажеттіліктерімен үйлесімде 
атқарушы биліктің мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етуін 
ұйымдастыру;

4) Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілетін жергілікті 
мемлекеттік басқарудың базалық құрылымы негізінде жасақталған облысты 
басқару схемасын әзірлеу;

5) жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқаруды жетілдіру, 
әкімшілік-аумақтық құрылым мәселелері бойынша құжаттар дайындау жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру;

6) аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің, әкімдерінің, ау-
дандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдері аппараттарының, облыстық бюд-
жеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың қызметін үйлестіру, 
олардың жұмысын жетілдіру;

7) Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының және гендерлік саясатты 
жүзеге асыру жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

8) төмен тұрған әкімдердің қызметін бақылауды жүзеге асыруды 
қамтамасыз ету;

9) облыс аумағында қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктiң сақталуын 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелерінде жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру;

10) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, орталық 
мемлекеттік органдарының, сондай-ақ, облыс әкімінің және әкімдігінің актілері 
мен тапсырмаларын аудандар мен облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының, облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдармен орындауын бақылауды жүзеге асыру;

11) кадрлық саясатты ұйымдастыру, облыс әкімімен тағайындалатын ла-
уазымды тұлғаларды, Аппараттың қызметкерлерін тағайындауды, тәртіптік 
жауапкершілікке тартуды, жұмыстан босатуды және олардың біліктілігін артты-
руды ұйымдастыру;

12) мемлекеттік наградалармен наградтауға ұсыну жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру;

13) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасы шеңберінде сай-
лау өткізу мәселелері жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру дайындығын және 
өткізуді жүзеге асыру;

14) облыс әкімі және оның орынбасарларының тапсырмасы бойынша сот-

тарда облыс әкімдігі мен әкімінің мүдделерін білдіру және қорғау, прокурорлық 
ден қою актілерін қарау;

15) облыс әкімдігі мен әкімінің актілері жобаларының Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігіне сараптама жүргізу;

16) алқа билерге үміткерлердің тізімдерін құрастыру бойынша жұмысты 
ұйымдастыру;

17) қызметтік құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарауды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдар және ұйымдармен құжат айналы-
мын ұйымдастыру;

18) облыс әкімдігі мен әкімінің қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;
19) «электрондық үкімет» пен «электрондық әкімдікті» дамыту 

жұмыстарын ұйымдастыру;
20) жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік орган-

дарда электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін 
ұйымдастыру;

21) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың, 
аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің интернет-ресурстарының 
қызмет етуін үйлестіру;

22) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың, 
аудандар (облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінің сапалы мемлекеттік, оның 
ішінде электронды қызмет көрсету жөніндегі қызметін үйлестіру, сондай-ақ, 
олардың ұсынылуын жетілдіру мен талдауды жүзеге асыру;

23) Қызылорда облысы әкімдігінің Ситуациялық орталығын ақпараттық 
және талдамалық қамтамасыз етуін ұйымдастыру;

24) мемлекеттік құпияларды қорғау мәселелері бойынша жұмысты 
ұйымдастыру;

25) әскери міндетті Аппарат қызметкерлерін бекітіп қою жөніндегі 
жұмысты жүзеге асыру;

26) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі мемлекеттік 
аудитті жүзеге асыру;

27) «Қызылорда облысы әкімі аппаратының «Мемлекеттік қызметшілер мен 
бюджеттік сала қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даярлау өңірлік 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын, «Қызылорда облы-
сы әкімі аппаратының «Қоғамдық келісім» коммуналдық мемлекеттік мекемесін, 
«Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесін және «Қызылорда облысы әкімі аппаратының «Ақпараттық техноло-
гиялар орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін басқару бойынша функ-
цияларды жүзеге асыру;

28) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асыру.

18. Құқықтары мен міндеттері:
1) Аппарат өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің функцияларын жүзеге 

асыру үшін заңнамада бекітілген тәртіппен:
мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан 

қажетті ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;
өз құзіретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конферен-

циялар өткізуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды атқаруға 

құқылы;
2) Аппарат:
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Аппаратқа жолдаған өтініштерін қарауға, 

олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға 
міндетті.

3. Аппараттың қызметін ұйымдастыру

19. Аппаратқа басшылықты Аппаратқа жүктелген міндеттердің орындалу-
ына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Аппарат 
басшысы жүзеге асырады.

20. Аппарат басшысын облыс әкімі қызметке тағайындайды және 
қызметтен босатады.

21. Аппарат басшысының заңнамаға сәйкес қызметке тағайындалатын 
және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

22. Аппарат басшысының өкілеттігі:
1) Аппаратқа жүктелген мақсаттарды іске асыруды ұйымдастырады;
2) өз құзыреті шегінде Аппараттың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін 

ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды;
3) егер заңнамамен өзгеше белгіленбесе, Аппараттың құрылымы мен штат 

кестесін, оның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
4) Аппараттағы «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін 

мемлекеттік лауазымдарға тағайындайды және мемлекеттік лауазымдардан бо-
сатады;

5) Аппараттың тәртіптік және конкурстық комиссияларының қызметіне 
жалпы басшылықты жүзеге асырады;

6) қызметтік тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
7) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған лауазымды адамдардың 

құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Аппараттың мемлекеттік 
қызметшілерін іссапарға жіберу, демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, 
даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақылар 
белгілеу мәселелерін шешеді;

8) еңбек қатынастары мәселелері жоғары тұрған лауазымды адамдардың 
құзыретіне жатқызылған жұмыскерлерді қоспағанда, Аппараттың мемлекеттік 
қызметшілерінің тәртіптік жауаптылығы мәселелерін шешеді;

9) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді;

10) облыстың жергілікті атқарушы және өкілді органдары қабылдаған 
шешімдердің орындалу барысын бақылайды;

11) Қазақстан Республикасының заңдарымен және өзге де нормативтік 
құқықтық актілерімен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Аппарат басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

23. Аппарат басшысы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес белгілейді.

24. Аппараттың жұмыс режимі:
1) Аппарат дүйсенбі мен жұма аралығында аптасына 5 (бес) күн жұмыс 

істейді;
2) Аппараттың 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) Аппарат сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке күндері жұмыс істемейді.
25. Аппарат пен облыс әкімдігі арасындағы, Аппараттың әкімшілігі мен 

оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Аппараттың мүлкі

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

Аппараттың 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. Аппаратқа бекітілген мүлік облыстық коммуналдық меншікке жатады.
28. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Аппарат 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. Аппаратты қайта ұйымдастыру және тарату

29. Аппаратты қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Аппарат таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізудіталап етпейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

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

1 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің

 атауы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Уәкілетті орган Уәкілетті орган Жер 
комиссиясы

Уәкілетті орган Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

3 Рәсімнің 
(іс-қимылдың) 

атауы және 
олардың 

сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

өтініштің 
көшірмесін 

береді

құжаттарды 
қарайды

ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді,  

құжаттардың толық емес 
топтамасы ұсынылған 

жағдайда, өтінішті 
қараудан бас тартуды 

дайындайды

құжаттардың 
толық топтамасы 

ұсынылған жағдайда, 
құжаттарды 
дайындайды

қорытынды 
шығарады

жер комиссиясы 
теріс қорытынды 

шығарған 
жағдайда, бас 
тарту туралы 

шешімді 
дайындайды

бас тарту туралы 
шешімге қол 

қояды

4 Келесі рәсімді 
(іс-қимылды) 

орындауды бастау 
үшін негіз болатын     

мемлекеттік 
қызметті көрсету 
бойынша рәсім 

(іс-қимыл)        
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
уәкілетті 
органға 

жолдайды

өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
береді  

құжаттарды жер 
комиссиясының 

қарауына ұсынады

қорытындыны 
уәкілетті 
органға 

жолдайды

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысына бас 
тарту туралы 

шешімді ұсынады

бас тарту 
туралы шешімді 

көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды

5 Орындалу 
мерзімі

1 жұмыс күні 
ішінде

1 жұмыс күні 
ішінде

2 жұмыс күні
 ішінде

8 жұмыс күні ішінде           5 жұмыс 
күні ішінде

5 жұмыс 
күні ішінде

2 жұмыс 
күні ішінде

кестенің жалғасы
1 Рәсімнің (іс-қимылдың) 

нөмірі
8 9 10 11 12

2 Құрылымдық бөлімшелердің
 атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Уәкілетті орган Уәкілетті орган Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері
3 Рәсімнің 

(іс-қимылдың) атауы және 
олардың сипаттамасы

бас тарту 
туралы шешімді тіркейді

жер комиссиясы оң 
қорытынды шығарған 

жағдайда, 
қорытындыны 

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

жерге орналастыру 
жобасын дайындау үшін 

береді (жолдайды)

жерге орналастыру 
жобасы бекітілген күннен 

бастап шешім жобасын 
дайындайды 

шешімге қол 
қояды 

шешімді 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 бас тарту туралы 
шешімнің көшірмесін 

жолдайды

шешім жобасын 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 
шешімді жолдайды

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның 
өкіліне шешімнің 

көшірмесін жолдайды

5 Орындалу мерзімі 1 жұмыс күні ішінде 2 жұмыс күні ішінде 7 жұмыс күні ішінде 3 жұмыс күні ішінде 1 жұмыс күні ішінде

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізудіталап етпейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

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

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 7 қыркүйектегі № 572 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде

05.10.2016 жылы № 5611 тіркелген

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап 
етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды алу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле кеттік 

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Рес пуб-
ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Сауда-саттықты (конкурстарды, 
аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламенті бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 

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

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
       әкімі                      Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы «7 » қыркүйек  № 572 қаулысымен бекітілген

«Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды 
алу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: облыстың, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдары, аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдері (бұдан әрі - 
көрсетілетін қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз 
түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - жер 
учаскесіне құқық беру туралы шешім (бұдан әрі - шешім) 
немесе «Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) 
өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне 
құқықтарды алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрінің 2016 жылғы 30 наурыздағы № 151 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 13652 тіркелген) бекітілген «Сауда-саттықты (конкурстарды, 
аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында 
көрсетілген жағдайларда мемлекеттік қызметті көрсетуден 
дәлелді бас тарту.

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

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

іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының 
(не оның уәкілетті өкілінің: уәкілеттілігін растайтын құжат 
бойынша заңды тұлға; нотариалды куәландырылғансенімхат 
бойынша жеке тұлға) (бұдан әрі - оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша өтініш ұсынуы.

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

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

Ескертпе: пайдалы қазбалар шығарылатын жағдайда 
өтiнiшке жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiмшарттың 
көшiрмесi қоса берiледi;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді, көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне құжаттар топтамасын қабылдау күні мен уақыты 
көрсетілген көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгісі бар өтініштің көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады (бір жұмыс күні ішінде);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 
қарайды және құзыреті шегінде облыстың, ауданның және 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының 
жер қатынастары саласындағы не сәулет және қала құрылысы 
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) жолдайды (бір жұмыс 
күні ішінде);

4) уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, құжаттардың толық емес топтамасы ұсынылған 
жағдайда, өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас 
тартуды (бұдан әрі - өтінішті қараудан бас тарту) дайындайды, 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 

береді (екі жұмыс күні ішінде);
5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, 

уәкілетті орган тиісті облыстың, ауданның, облыстық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы органдармен құрылатын 
жер комиссиясына (бұдан әрі – жер комиссиясы) құжаттарды 
дайындайды және қарауына ұсынады (сегіз жұмыс күні ішінде);

6) жер комиссиясы қорытынды шығарады және уәкілетті 
органға жолдайды (бес жұмыс күні ішінде);

7) жер комиссиясы теріс қорытынды шығарған жағдайда, 
уәкілетті орган жер учаскесіне құқық табыстаудан бас тарту 
туралы шешім жобасын (бұдан әрі - бас тарту туралы шешім) 
дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 
ұсынады (бес жұмыс күні ішінде);

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бас тарту 
туралы шешімге қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне жолдайды (екі жұмыс күні ішінде);

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
бас тарту туралы шешімді тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне бас тарту туралы шешімнің көшірмесін 
жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);

10) жер комиссиясы оң қорытынды шығарған жағдайда, 
уәкілетті орган қорытындыны көрсетілетін қызметті алушыға не 
оның өкіліне жерге орналастыру жобасын дайындау үшін береді 
(жолдайды) (екі жұмыс күні ішінде).

Жерге орналастыру жобасын әзірлеу кезеңі мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне кірмейді;

11) уәкілетті орган жерге орналастыру жобасы бекітілген 
күннен бастап шешім жобасын дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жеті жұмыс күні 
ішінде);

12) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы шешімге қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (үш жұмыс күні ішінде);

13) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
шешімді тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне шешімнің көшірмесін жолдайды (бір жұмыс күні ішінде). 

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 

өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) уәкілетті орган;
4) жер комиссиясы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле 

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

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкер-
лерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары 
реттілігінің толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 
анықтамалығында көрсетілген.

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

Түйнеме (сибирская язва) – қазақ халқына ертеден белгілі 
жұқпалы індет. Бұл ауру төрт түлік малдың бәрінде  кездеседі. 
Малдың түріне сәйкес халық түйнемені әртүрлі атайды. Мы-
салы, қойда оны – «топалаң», ешкіде – «кебенек», сиырда – 
«қарасан», жылқыда «жамандат» деп аталады.

Түйнеме – малдан адамға жұғатын қауіпті кесел. 
Түйнемені тарататын улы қоздырғыштар бар. Сықырлаған 
аяз да,  шілденің аптап ыстығы да, тіпті улы препарат-
тар да оның қоздырғыштарын өлтіруге шамасы келмейді. 
Сондықтан, түйнемемен ауырған малды күткенде, әсіресе 
өлексесін көмгенде және заттарды зарарсыздандырғанда аса 
сақтық шарасын ұстанады.

Түйнеме қоздырғыштары жерді, суды жайлайды. Сол 
араларға жайылған немесе суарылған малдарға жұғып, індет 
өрбиді. Мал өсірген халықтың «қанды жайылым», «қанды 
су», «қанды қоныс», «қанды жұрт» деуі осындайдан қалса ке-
рек. Түйнеме қоздырғыштары  ауырған малдың тезегі, қиы, 
зәрі немесе өлексесі арқылы қонысқа, суға, қораға тарағыш 
болады.

Індет адамға ауырған немесе өлген малдың етін жеген-
нен,  жүн, терісін пайдаланғаннан жұғады. Мұны ескерме-
ген жұрт өлген малдың терісін, жүнін зарарсыздандырмай 
(дезинфекцияламай) шаруасына пайдаланады. Олардағы 
қоздырғыштар  дененің  жарасына немесе жарылған жеріне 
түсіп бойға тарайды,  жүн мен теріні қаққанда ауаға тарап, 
тыныс жолы арқылы денеге түсіп ауыртады.

Түйнеме қоздырғышының  денеге жұғу ерекшелігіне 

сәйкес ауру екі түрге бөлінеді: бірінші – тері түйнемесі, 
екінші – ішкі ағзалар түйнемесі.

Қоздырғыш тері арқылы өткенде сол орны (бет, мойын, 
қол, дененің тағы басқа жерлері) тығызданып, домбығып, 
бұлтия қабынады. Түсі көкшіл тартады, кейін ол жерде 
бұлтық өседі. Беті күйіктей күлбіреп, қанды іріңге толады. 
Жара қышығанда науқас абайламай қасып алса, күлбірегі жа-
рылады. Жара беті бұдан кейін қабыршақтанады. Бұлтықтың 

айналасы қызарып домбыққанмен, ортасы көмірдей қараяды. 
Түйнемені  ғылыми тілде «антракс» (латынша – «көмір») 
деу осыдан шыққан. Түйінделген жара төңірегі қызарып 
қабынғанмен, қабыршағын басқан кезде де ауырмайды. Екі-
үш күн өткеннен кейін науқастың дене қызуы көтеріледі.

Түйнеменің қауіптілігі денедегі шыққан орнына  бай-
ланысты. Ерінге шыққан түйнеме уыты қанмен миға тез 
тарап, адамды өте қатты уландырады. Бет пен мойынға 
шыққан түйнеменің уыты одан гөрі азырақ болады. Егер 
қоздырғыштар ішке түсе қалса, тез өсіп көбейеді, уын 
бойға таратып, науқасты ауыр халге ұшыратады. Ас қорыту 
жүйесінде – ішек түйнемесі, тыныс жүйесінде өкпе түйнемесі 
қозады. Ішкі ағзалары түйнеме ауруына шалдыққан 
науқастардың аман қалуы өте қиын.

Түйнеме індетінен сақтанудың басты шарасы – ең ал-

дымен малды күте білуде.  Түйнемемен ауырған және оған 
күдік туғызған малды кідіртпей оқшаулап алып, өз алды-
на арнаулы күтімде бағу қажет. Онымен ауырмас үшін 
түйнемеден сақтандыратын  егуден өткізілген дұрыс. Ауру 
малды баққан қораның  тазалығы мұқият сақталады. Өлген 
малдың өлексесін күшті препараттармен залалсыздандырып, 
тезек-қиларын дәрілеп, өртеп жіберу маңызды. Күдікті неме-
се ауырған малдың қора-қопсысы, өрісі, суы сау малдардан 
бөлек болғаны абзал.

Топалаңнан (жамандаттан, қарасаннан) өлген малдың 
етін, терісін, жүнін пайдалануға болмайды. Өлексесін өртеп 
немесе тереңдігі екі метрдей шұқыр қазып соған көму керек. 
Әрине көметін орын мал қонысынан, су басынан және ауыл-
дан қашықта орналасады.

Мал өлген қораны, оның орнын лизол препаратының бес 
пайыздық немесе хлорлық әктің он пайыздық ерітіндісімен 
бірнеше рет залалсыздандыру қажет.

Егер түйнеме шығып адам ауыра қалса, оны кідіртпей 
ауруханаға жеткізуге қам жасалады. Науқасты күткен не-
месе бірге  болған отбасы мүшелері және жұмыстастары 
түйнеме дертінің жасырын мерзімі өткенше дәрігерлердің 
бақылауында болады.

Ж.КАЛиЕв,
«Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Қызылорда облысы бойынша филиалының

аса қауіпті инфекциялар зертханасының 
энтомолог көмекшісі.  

Т Ү Й Н Е М Е

«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі,  құрылыс 1, Қызылорда облысы әкімдігінің 
ғимараты, анықтама үшін телефондары: 8(7242)605428,  факс: 
8(7242)605423, Ufin@korda.gov.kz  «Б» корпусы бос мемлекеттік 
әкімшілік  лауазымға орналасуға жалпы конкурс жариялайды:

Қызылорда облысының қаржы басқармасының 
мемлекеттік аппарат, қорғаныс, құқық қорғау органдары 
және экономиканың нақты секторы бойынша жоспарланған 
қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау 
бөлімінің бас маманы (D-О-4 санаты – 1 бірлік, индекс № 05-
0-13).  Лауазымдық жалақысы мемлекеттік қызмет өтіліне 
қарай  83282 теңгеден 112430 теңгеге дейін (экологиялық 
коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: Жыл ішінде 
бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қаржыландырудың 
міндеттемелер және төлемдер бойынша жоспарларын өзгертуге 
алынған өтінімдері негізінде бюджеттік бағдарлама әкімшісінің 
қаржыландырудың міндеттемелер және төлемдер бойынша 
жоспарларына өзгерістер енгізу; ай сайын бюджеттік бағдарлама 
әкімшілерінің бюджет қаражаттарын игеру барысы туралы талдау 
жұмыстарын жүргізу, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджет 
қаражаттарын, сонымен бірге бюджеттік даму бағдарламаларының 
қаражаттарының тиімді пайдаланылуына және нәтижелілігіне қол 
жеткізудің тиімді шаралары ретінде  бөлімге қарасты бюджеттік 
бағдарлама әкімшілерінің бюджет қаражаттарын тиімді басқаруына 
бағалауды жүргізу; аяқталған қаржы жылы бойынша бөлімнің 
бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджет қаражаттарын игеруі 
туралы жылдық қорытынды есептіліктерін жүргізу, олар бойынша 
түсіндірме жазбаны дайындау; бөлімге жоғары органдардан келіп 
түскен тапсырмаларды күнделікті және уақытылы атқару.

Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Әлеу меттік 
ғылымдар, экономика және бизнес (экономика немесе есеп және 
аудит немесе қаржы) мамандығы бойынша жоғары білім.       

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Компьютерде жұмыс жасай білуі қошталады.
Кәсіби қызметті тиімді атқаруға қажетті құзыреттер:
Бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, 

ұйымдастырушылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға 
бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;

Тиісті санат үшін мемлекеттік әкімшілік лауазым дарына 
орналасуға кандидаттардың мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уәкілетті органмен анықталған тестілеу бағ дарламасына сәйкес 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білу;

«Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты стратегиясын білу, нақты лауазымның мамандануына 
сәйкес  салалардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан Респуб-
ликасының нормативтік құқықтық актілерін білу;

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

Конкурсқа қатысуға  қажетті құжаттар:
1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 12 бұйрығымен 
бекітілген «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу қағидалары 2- қосымшасына сәйкес 
нысандағы өтініш;

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

3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған 
көшірмелері;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық  
куәландырылған көшірмесі;

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

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке  басын 
куәландыратын құжаттың  көшірмесі;

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

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

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу қағидаларының 85-тармағының 3), 4), 7) 
және 8) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін 
ұсынуға рұқсат етіледі.

Бұл ретте, персоналды басқару қызмет (кадр қызметі) 
құжаттардың көшірмелерін түпнұсқалармен салыстырып тексереді.

Құжаттар қабылдау мерзімі жалпы конкурс туралы 
хабарландыру соңғы жарияланған күнінен бастап жеті жұмыс күні 
ішінде, көрсетілген мекенжай  бойынша тиісті мемлекеттік органға 
тапсырылуы тиіс.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне 
және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, 
мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла нымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәліметтер) 
қосымша ақпараттарды бере алады.

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

Жалпы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар конкурс 
өткізетін мемлекеттік органға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, 
почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген электрондық почта 
мекенжайына электронды түрде не «E-gov» электронды үкімет 
порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды электронды түрде 
электрондық почта не «E-gov» электронды үкімет порталы арқылы 
берілген жағдайда азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу 
басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей береді. 

Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комис сиясымен 
әңгімелесуден жіберілмейді

Құжаттар жалпы конкурс өткізу туралы хабарландыру 
соңғы жарияланылған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде 
«Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі, 120003, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 
құрылыс №1,  Қызылорда облысы әкімдігінің ғимараты, 5-қабат, 
551 кабинетте қабылданады.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейiн конкурс 

комиссиясы конкурсқа қатысушылардың құжаттарын қарауды 
жүзеге асырады.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттардың бiлiктiлiк 
талаптарына сәйкестiгiн қарайды.

Конкурс комиссиясы ұсынылған құжаттарды қарау 
қорытындысы бойынша құжаттарды қабылдау мерзі-
мі аяқталғаннан кейін екі жұмыс күн ішінде олардың тиiстi 
«Б» корпусы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға қойыл ған 
бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi мен конкурсқа қатысу шыларды 
әңгімелесуге жiберу туралы шешiм қабылдайды.

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

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

Жалпы конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген 
кандидаттар оны кандидаттарды әңгімелесуге жіберу туралы 
хабардар ету күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде  «Қызылорда 
облысының  қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120003,  
Қызылорда қаласы,  Сұлтан Бейбарыс көшесі, құрылыс №1  мекен 
жайында өтеді.

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына 
орналасуға үміткерлерді тестілеуден өткізу бағдарламалары  
B-5, C-4, C-5, С-О-3, C-O-4, C-O-5, C-O-6, C-R-2, C-R-3, C-R-4, 
D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-R-1, E-R-2, E-R-3, 
E-G-1, E-G-2 санаттары үшін: мемлекеттік тілді білуге тест (20 
тапсырма), ұзақтығы 20 минут;

Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясын (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық заңы, 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
(15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
(15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер туралы» (15 сұрақ), «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 
(15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 
сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тестер.

Екінші бағдарлама бойынша тестілеуді өту мәндері барлық 
нормативтік құқықтық актілер бойынша сұрақтардың жалпы 
санынан (120 сұрақ) кем дегенде 72 дұрыс жауапты және әрбір 
нормативтік құқықтық актілер бойынша кем дегенде            5 дұрыс 
жауапты құрайды.

Екінші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге арналған тестерді орындау үшін жалпы уақыт 
100 минутті құрайды.

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

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

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

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

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

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

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс 
күнінен кешіктірілмей персоналды басқару қызметіне (кадр 
қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар  персоналды басқару 
қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесін, «Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу қағидаларының 30-шы тармағанда 
көрсетілген ұйымдарға тиесілігін растайтын құжаттардың 
түпнұсқасын немесе көшірмелерін ұсынады. 

«Б» корпусының әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу қағидаларының 15-ші тармағында 
көрсетілген тұлғаның келісімі бойынша конкурс комиссиясының 
отырысына сарапшылар шақырылады. Сарапшы ретінде 
конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып 
табылмайтын, бос лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар тұлғалар, сондай ақ 
персоналды іріктеу және жоғарлату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасының Парламент және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкілетті 
органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне, не Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібінде конкурс 
комиссиясының шешіміне шағымдана алады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу өтетін 
жерге келу және қайту,тұратын жер жалдау,байланыс қызметінің 
барлық түрлерін пайдалану) өздерінің жеке қаражаттары есебінен 
жүргізеді.

 «Қызылорда облысының  қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің конкурстық комиссиясы.

ҚызМЕТкЕ коНкурс

2016 жылдың 10 қазандағы мүлікті 
жария етуге байланысты  есептіліктің 

қорытындысы
Аудан Келіп түскен 

өтініштер 
саны

Орны

Қызылорда 
қаласы

566 1

Қазалы ауданы 284 2
Шиелі ауданы 250 3
Жаңақорған 

ауданы 
162 4

Қармақшы 
ауданы

150 5

Жалағаш ауданы 132 6
Арал ауданы 64 7

Сырдария 
ауданы

39 8

Қызылорда облысындағы мүлікті 
жария ету барысы туралы

Қызылорда облысында мүлікті жария ету 
жұмыстары жалғасуда.

 2016 жылдың 10 қазандағы жағдайы 
бойынша Қызылорда облысында мүлікті 
жария етуге барлығы 1647 өтініш 1957 жыл-
жымайтын мүліктерді жария етуге берілген. 
Оның ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойынша 
– 1104 өтініш,  соның ішінде коммерциялық 
объектілер бойынша – 919 өтініш, тұрғын үй 
бойынша – 853 өтініш. Келіп түскен өтініштер 
бойынша мүліктердің жалпы бағасы 14,3 млрд 
теңгені құрады. 

1404 өтініш  бойынша  жалпы құны 13,3 
млрд теңге болатын 1680 объект жария етілген.

Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы.

Балалардың арасында – тыныс алу  жолда-
рының қабынуымен жүретiн (мұрын  қуысы, 
жұтқыншақ, көмекей, кеңiрдек,  брон хылар) 
вирустар және бактериялардан туын дайтын 
ең көп тараған дерт – жедел-респираторлық 
ви рустық инфекция деп аталады.   

Жедел-респираторлық вирустық  инфек-
ция (ЖРВИ) - ауа арқылы тез тарайтын бол-
ғандықтан, көктем, күз және қыс айла ры ның 
қолайсыз күндерiнде көбiрек бай қалады.

Мазасыздық, дене қызуының жоғары лауы, 
тамақтың ауыруы немесе  жыбырлауы, мұрын  
бiтелуi,  жөтел,  бас  ауыруы, көздің жасаура-
уы байқалса, бірден дәрігерге қаралыңыз.     

Бұл  аурулармен  ауырған  бала  мiндеттi   
түрде төсекте жатып емделу керек. Көп ші лік 

орындарға араласпай, жеке бас гигиенасын 
сақтап, маскамен ауызды бүркемелеп, үйдің 
ішін желдетіп отырғаны дұрыс. 

Ең бастысы, жөтелгенде  немесе  түшкiр-
генде  мұрынды  және  ауызды бет орамал-
мен  жабу, сырқаттану кезеңiнде сұйықтықты  
әсiресе лимон қосылған шәйдi ішу, таза  ауа, 
спортпен айналысу, витаминдерi мол   тағам-
дар  пайдалану қажет. 

Балаңызды өз бетіңізбен емдемеңіз! Уақы -
тылы  дәрiгерге  көрiнiңiздер!

        
Айна МҰхАМБЕТОвА,

облыстық жұқпалы аурулар 
ауруханасы бас дәрiгері.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У !
Күз айларында тұмау 

және жедел-респираторлы 
ви русты инфекцияның кө-
бею қаупі бар. Індеттің ал-
дын алудың тиімді әдісі 
- вакцинация болып табы-
лады. Вакцина ектіруді тек 
ме дицина мекемелерінде  
жа са тыңыз.

Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы,

облыстық сала-
уатты өмір салтын 

қалыптастыру орталығы.

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Күз бен қыс айларында, ауа райының қолайсыздығына 

байланысты тұмау мен жедел-респираторлы вирусты 
инфек цияның көбею қаупі бар. Сондықтан індеттік ахуал 
өршімес үшін өздеріңізді және балаларыңызды сақтаңыздар!  
Балаларыңыздың жеке бас гигиенасын мұқият сақтап жүруін 
қадағалаңыздар. 

Індет басталудан бұрын және маусымдық көтеріңкі ауру-
сырқаушылық кезінде тұмау мен жедел-респираторлы виру-
сты инфекцияның алдын алудың аса тиімді әдісі вакцинация 
болып табылады. 

Тұмау және жедел-респираторлы вирусты инфекциядан 
сақтануда  иммунитеті жетіспейтін, әлсіз және жиі ауыра-
тын балалар, жүкті әйелдер  және медиицина қызметкерлері 
міндетті түрде екпе жасатқаны абзал.

Вакцина ектіруді тек медицина мекемелерінде кеңес 
алғаннан кейін жасатыңыз. 

Тұмаудың алғашқы белгілері байқалғанда маска 
киюді, оксалин майын мұрын қуысына  күніне бірнеше 
мәрте жағуды, ас мәзірінде сарымсақ тұтынуды, таза ауа-
да серуендеуді, дәрумендер қабылдауды және ең бастысы  
күнделікті  дене шынықтыру жаттығуларын жасауды естен 
шығармаңыздар.

Өзіңіздің және балаларыңыздың денсаулығы – өз қолы-
ңызда екенін ұмытпаңыз!

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы.

Балаларға тез тарайтын инфекция



Өткен ғасырдың 60 жылдарында сол 
кездегі Қазақстандағы  ЖОО-ның көш-
бас шысы болған қазіргі әл-Фараби 
атындағы (бұрынғы С.М.Киров) 
қазақ Ұлттық университеті қабыр-
ғасында танысып, үйленіп, отба-
сылы болған сүйікті жарым 
Жақ сыбике Жомартқызы Жәні-
бекова бүгін 70 жасқа толар еді. 
Өткенді тебірене еске алсам, 
жартығасырлық жұбайлық 
өмі рі міздің әр сәті  көз алдым-
нан тізбектеліп өтуде. 

Біздер құжаттарымызды 
тап сырған университеттің 
та   рих факультетіне үміткер-
лер дің көптігі сонша, бір ор-
ын ға 12 адамнан келетін. Шет-
елде (Германияда) үш жыл 
әскери борышымды өтеп, ол жақ-
та дайындық курсынан өтіп кел-
гендіктен, емтихандарды жақсы тап-
сырып, университет студенті атандым. 
Сабағымыз басталған уақыттан екі аптадан 
кейін, ақсары өңді, етегі желбіреген қызыл көйлекті 
қыз менің арт жағыма жайласып, оқытушының дәрісін 
мұқият жазып отырды. Оқу тобындағы студент қыз-
жігіттермен танысып үлгірген маған тосыннан келген 
осы бір сары қыз бірден назарыма ілінді. Үш жыл 
өңдірісте жұмысшы болып, сонша жыл шетелде әскери 
қызметте болған маған қызбен танысудан гөрі, талмай 
күні бойы кетпен шапқан оңай көрінетін-ді. Дегенмен, 
бұл қорқынышымды жастық жігеріме жеңдіріп, сары 
қыздың аты-жөнін сұрадым. Қызылорданың Жа ла-
ғаш ауданынан екенін, М.Мәметова атындағы пед-
училищенің музыка бөлімін тәмамдап, аталған оқу 
орны ның дипломымен ЖенПИ-дің музыка факультетіне 
түс кенін, орта білімі туралы аттестатымен КазГУ-ге 
қабылданғанын тақылдатып айтып берді. Ұзатпай өзіме 
қарсы сауал қойып үлгірді. Сол уақыттан бастап оқу 
тобында қызылордалық тек мен болғандықтан, аты-
жөнімді атамай “жерлес” деген қосымша есім қоя салды. 
Жақындығымыз аудиторияда бірге отырудан басталып, 
үйленіп тыңдық қой. 

Екінші курстың аяғында тұңғыш перзентіміз Әлия 
өмірге келді. Оны 1,5  айында кемпір-шалға беріп, 1969 
жылы  университетті бітіріп, елге қызметке келдік. 
Жақсы бике қаладағы №212 мектепке мұғалім мен пед-
институтқа оқытушылық қызметке тұрып, ұстаздық 
жолымызды бастадық. 

Жоғары педагогикалық білімі бар тұңғышымызға: 
Төрт ондықты дөңгелеткен тұңғышым,
Келін алып, қондыр қолға түз құсын.
Жаймашуақ немерелер күлкісін,
Талмай тынбай, көрсет ене үлгісін  

деген ата-аналық батамыз қабыл болып Әлиямыз қазір 3 
ұлды, 2 немерелі болды, Алматыда тұрады. 

Жақсанымның мықтылығы аналық дүниесінің дар-
хандығы, келешектің кемел кеңдігін сезгендігі болар, 
қыздарын орысша оқытқанмен, қазақша тәрбиеледі. 
Қазақша дәстүрге бейімдеді. 

Сөйтіп жүргенде өмірге екінші қызымыз Лаура кел-
ді. Ол өсе келе қазаққа белгілі Бұқарбай, Сейіл әулетінің 
жиені екенін көрсетті. Қазір полиция полковнигі. 
Жұлдызы Мәскеудің жоғары оқу орнының студенті 
болса, Тоқжаны дәрігерлік мамандық үшін білім алуда. 
Аллаға шүкір немерелерім жаман емес. Жұбайым 
Жақсыбике қызына “жоғары  шенді полковник болсаң 
да сенен де мықтылар бар екенін ұмытпа” дегенді есіне 
салып отыратын. Полиция полковнигі Лаура қызыммен 
мақтанамын, бірақ масайрамаймын. Орысша оқытсақ та, 
қазақи тәлім-тәрбие берген, бәрін үйреткен Жақсаныма 
ризамын. 

Алла тағаланың өлшемін білмейміз, ол 
өзіне аян. Мені сынау үшін жалғызым 

Абдол-Арон Рашидімді құзырына алды. 
Осындай қиын кезеңде бірге болдық, 

Жақсаным жанымнан табылды, өкі-
нішімді басты, тәубеме келтірді, 
шү кіршілікке иландырды. Сөзі-
мен емес, барлығын аналық, жұ-
байлық сезім мен дәлелдеді. 
Ұлым нан қазір Қа зақ Ұлттық 
уни верситетінде оқып жүрген не-
мерем – Парасат Қаз байқызы бар.    

Жақсанмен адал махаббаты-
мыз дың көрсеткіші шынайы 
сү йіс пеншілігімізде жатқан бо-
лар. Сүйіспеншілік – шыдам, 

сүйіспеншілік – шындық, сүйіс-
пеншілік – сынақ... Менің Жақ саным 

осының бәрінен өткен-ді.   
Осылайша Жақсанмен қол ұста-

сып өмір соқпақтарынан сүрін бей өте 
бардық. Кезінде бұндай соқпақты өмірдің 

кейбір уақытта ал дыңнан қарсы тұратын 
бөгеттері болатынын білмеппіз. Оны Жақсан 

екеуміз де жалғыз ұлымыздан айрылғаннан кейін 
білдік, сезіндік, мойындадық. Осы бір жүрегімізді 
сыздатқан орны толмас қайғы-қасіретіміздің кезінде де 
менің жұбатушым, демеушім, ақылшым, қорғаушым 
Жақсыбикем болды.  Мен оны түсіндім, демеу, тұттым, 
сезіндім:

Жүрек – жамау, қиял – құз, санам – сағым,
Тор ішінде торғайдай менің халім.
Көңілімді аулар-ау балаларым,
Бірақ сендей жан қайда, адал жарым?! – 

деп тебіреніппін.    
Тәңірдің әр пенденің пешенесіне жазатын әрқилы 

тағдырлары болмақ. Менде сол көптің бірімін. Себебі, 
Алладан бұйырған барлы-көпті пешенемді алып келемін. 
Тағдыр  қосқан жұбайым Жақсаннан кейін пешенеме 
жазған өмірдің  қуанышына қуанып, кейбір қайғыларына 
тұшынып шүкірлікпен келе жатқан жағдайым бар. 
Себебі, Жақсан көрмеген екі шөберемнің алақанынан 
су ішіп, Айнұрымның өзіммен тайталасатындай ғұлама 
болғанына қуанамын. 

Өмір өзен дегендей, оның ағысының оңы-солы, 
иірімі көп болуы – табиғи заңдылық. Менім өмірім де 
соған ұқсайтындай. Өйткені бір бұрылыстарындағы 
өкініштерім, екінші жағасындағы қуаныштарыммен 
көм керіліп жатады. Соның айғағы мені осындай дәре -
жеге көтеріп, шын жүрегіммен, адал пейілімді түсі-
ніп жатқан қазіргі жұбайым, әріптесім – Гүлнәзия 
Әбілхайырқызы.  

Алланың құзырымен алынған ұлымның орнына 
кел ген 5-сыныпта оқитын ұлым Абдол Ароным мен 
Аманаттың, қыздарымның анасы ретінде адал жү ре-
гіммен  жанымда жүрген жарыма алғысым шек сіз.  

Тағдырдың талай қоқайларынан алып шы ғып, 
болмысымды сабырлылыққа жетелеген жұ байым 
Жақсыбике екенін біраз азаматтар біледі. Адам дығым-
ның алдында адалдығымның ақ семсерін жүрегіме 
тақап қойып айтсам, мені осындай дәрежеге жеткізген 
Жақсыбике екенін Алланың алдында мойындаймын, 
оның рухына бас иемін. Ол көрмеген жақсылықтарды 
көріп жатырмын. Тек өкініштісі: 

Жетпісіңді сенсіз атап отырмыз,
Күңіренуде өзіңді іздеп қоңыр күз.
Көңіл күй де пәстен төмен болымсыз,
Сүрлеу еттік Белкөлдің де жолын біз.
Ия, тараулары сансыз фәни дүниеге не шара?! 

Тағдырым тоғыстырған тұмарым едің. Жаның жәннатта 
болғай, Жақсыбикем.

Қазбай ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ профессоры.

Сейсенбі, 11 қазан 2016 жыл. №154
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     спартакиада

ТАҒДЫРЫМ ТОҒЫСТЫРҒАН 
ТҰМАРЫМ ЕДІҢ

Пікір білдіріңіз
Сот беделін көтеру, олардың жұмысындағы жариялылықты қамтамасыз 

ету мақсатында Қызылорда облыстық соты судьялыққа үміткерлердің 
іскерлік-кәсіби, моральдық, тұлғалық қасиеттерін неғұрлым терең зерттеп 
білу мақсатында тұрғындар назарына төмендегі мағлұматты ұсынады.

Судья – адам тағдырын шешетін тұлға. Бұл ретте аталған салаға ал ғаш 
қадам басқалы тұрған үміткер жөнінде пікір, қосымша ақпарат, сын мә лі-
меттеріңіз болса, Қызылорда облыстық сотына жолдауларыңызды сұраймыз.

Судьялыққа үміткер: Альжанов Максат Бахытжанович, 7 тамыз 1987 
жылы дүниеге келген. Жоғары білімді. Қызылорда облыстық соты, тел.: 
55-12-08, 55-12-09, факс 55-12-03.

Хабарлама
ҚР Экологиялық кодексінің 57-бабының 3-тармағына сәйкес 

«Көлжан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Батыс Тұзкөл 
кенішіне ДЭС орнату» жұмыс  жобасына «Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау» бөлімін талқылау бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді.  

Нысан бойынша ақпарат алуға және өз пікірін білдіруге барлық 
мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік бері-
леді.  Қоғамдық тыңдау 2016 жылдың 1 қарашасында сағат 10:00-
де Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, 13,  «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының кеңсесінде өткізі-
леді. Жоба бойынша материалдармен Қызылорда қаласы, 
Қазы бек би көшесі 13,  «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
акцио нерлік қоғамының №224-бөлмесінде танысуға болады. 
Материалдардың электрондық түрін сұратуға және ескертулер 
мен ұсыныстарды келесі электрондық поштаға жіберуге болады: 

Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.com; 
Байланыс тел.: (7242) 29-92-11.

Қызылорда облыстық балалар ауруханасы ұжымы ардагер дәрігер
Таирова Салима Прмановнаның

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМСыз ДЕП ЕСЕПТЕлСіН
Жумахметов Марат  Кенесовичтің атына Қызылорда облысы, Қызыл-

орда қаласы, КБИ тұрғын ауданы, Ақмаржан-8 (қазіргі 10) көшесі, №10 
мекен-жайына берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10-156-022-1436) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.  

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52  

телефон да ры арқылы байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru

Елбасы «Жалпақ жұртыңды, 
иісі Алашыңды құрметтеу, алдымен 
өзің тұрған өлкенің тарихын, 
табиғатын танудан, тұлғаларын 
ардақтаудан басталады» – де-
ген болатын.  Осыны негізге ал-
ған “Сыр – Алаштың анасы” 
экспедициясы бұл жолы қазыналы 
Қазалы топырағына аялдады. Әр-
бір өлкенің өзіндік тарихи-мәдени 
ерекшелігі, сара жолы болады. 
Ұлы Жібек жолының бойындағы 
Жанкент, Мыңтөбе, Күйік-Қала, 
Кескен-Күйік секілді ертедегі 
қалалар саф алтынға бергісіз тари-
хи сырларды бүгіп тұр. Сараман-
Қоса, Орақ, Бегім-Ана, Ұзынтам, 
Сарыбайқазған, Қазанғап сияқты 
жаугершілік заманда белгі беру 
мақсатында тұрғызылған тари-
хи мұнаралар мен Құттыбай, 
Сыр лытам, Бақа би, Кәрібай, 
Найзағұл, Жанқожа кесенелері,  
Дөңқазған, Үшназар, Қосым әулие, 
Жабағылы,  Әулиетөбе және Манас 
мазараттары сынды әр заманғы 
тарихи-сәулет ескерткіштері бү-
гінгі күнге терең ұрпақтар сабақ-
тастығын сездіреді.

Халықты қан қақсатқан бас-
қыншы қоқан, хиуалықтармен, 
жасы сексеннен асса да отаршыл 
орыс басқыншыларымен жан ая-
май күрескен әулие Жанқожа 
батыр осы өңірден бастап аттан 
түспей, Ақмешіт бекінісіне дейін-
гі жерлерді озбыр жаудан азат 
еткен. Батыр кесенесі аудан 
аумағында, биік-ауқымды төбе 

басында орналасқан. 2011 жылы 
баба кесенесіне жөндеу жүргізіліп, 
тұғырлы тас-белгі орнатылды.

Қазалы қаласындағы біртуар 
жарық жұлдыз Ғани Мұратбаев 
оқыған мектеп үйі, Ноғай, Ғанибай 
бай, Қожаназар, Әзілхан ишан 
мешіттері, теміржол мәдениет 
үйі мен ерекше сәулет үлгісіндегі 
вокзал, ескі қаладағы ғасырмен 
құрдас тұрғын үйлер мен Қазалы 
локомотив зауыты кез келген адам-
ды еріксіз тарих тұңғиығына бой-
латып әкетеді. 

«Сыр – Алаштың анасы» экс-
педициясы қазыналы Қазалы-
ның әлеуметтік, тарихи-мә де  ни 
құндылықтарымен және ес керт-
кіштерімен танысты. Сондай-ақ, 
екі күндік сапар аясында топ мү-

шелері ауданның белсенді жас-
тарымен жүздесіп, туған жер дің 
тылсым құпияларымен бөлісті. 

Ежелгі Жанкент, Мыңтөбе 
қа ла шықтары, Құттыбай, Келім-
бет, Сырлыбай мавзолейлері мен 
Сараман-Қоса және Ұзын там 
мұ наралары – Қазалы ауданы-
ның бүгінгі күнге жеткен мақ та-
ныштары.  

Қазақ халқының төбе билерінің 
бірі – Әйтеке биге арналған 
ескерткіш кент қақпасы теміржол 
маңында орналасса, қазақ жас-
тарының көшбасшысы Ғани 
Мұратбаев ескерткіші өзі атындағы 
ауылда қоныс тепкен.

Топ мүшелері тарихи орын-
дардың қыр-сырымен бөлісіп, 
ау дан тұрғындарына сапар ба ры-
сының мән-жайын айтты. Әң гіме-
дүкен барысында көне көз қариялар 
Сараман-Қоса мұнарасына қатыс-
ты тарихтан сыр шертті. 

Сараман-Қоса мұнарасы 
ХVІІІ ғасырдағы сәулет өнерінің 
қайталанбас туындысы. Сараман 
есімді жігіт пен Қоса деген қызға 
қойылған белгі. Бiр деректе, Жент 
қаласын билеген ханның баласы 
Сараман мен жарлы жiгiт Қосай 
дос болыпты дейді. Екi дос жер 
көрiп, ел тану үшiн ханнан рұқсат 
алып, Қуаң мен Сырдариядан 
өтiп, Арқаға қарай жылжиды. 
Бiр күнi Тасбұлақ деген шағын 
таудан ағатын Талдысай өзенiнiң 
жағасындағы ауылда үлкен қыз 
ұзату тойына тап болады.

Бесiкте айттырған байдың 
баласына ұзатылғалы жатқан қыз 
Сараманға көз қиығын тастап, бiр-
бiрiмен үнсiз ұғысып, оңашада 
тiлдесiп, қашуға бел буады...

Сараман мен Қоса аттары 
болдырғанша шауып, түн жүрiп, 
күндiз демалып, алты күн дегенде 
Сырдан құлайды. Сағырдан 
аттарын жалдап өтiп, Қуаңға жетiп 
қонады. Ертеңiне қуғыншыларды 
қазiргi ескерткiш тұрған төбеге 
жете бергенде көредi. Тұрақтарын 
бiлсе, әскер әкеліп, оның соңы 
қырғынға ұласарын сезген 
Сараман: “Бұлардың қанын басқа-
ларға жүктегенше, өзiмiз болайық. 
Мен алдын бөгейiн, Қосай 
қызды алып Қызылқұмды бетке 
алыңдар. Мен тiрi қалсам, сендердi 
табармын”, – дейдi. Сонда Қосай, 
“Екеуiңнең садағаң кетпесем, 
менiң достығым қайда?! Жол 
менiкi, кiдiрмеңдер”, – дейдi. Бiрақ 
Сараман көнбейдi.

Қыздың алты ағасы жиырма 
жiгiтiмен күшi басым болды. 
Жетi адам жастығын алып, ақыры 
Сараман қолға түседi. Қыз бен 
Қосай ұзай алмай жүредi. Төбенiң 
басына шығып қараған Қосай 
шайқастың бiтпесiн бiлiп, қызға 
“Осы бетiңмен қаша бер. Тiрi 
болсаң ұмытпағайсың. Жаңағы 
шайқас болған төбенiң басында 
Жент деген қала бар. Сараманның 
елi сол” – дейдi. Қыз: “Өзiм қара 
жамылдым, елiңе не бетiммен 
барамын?” – деп ойлайды.

Қуғыншыларға Қосай қарсы 
шабады. Күшi басым қуғыншылар 
оның да, қыздың да басын қан-
жығаға байлайды. 

…Хан жарлығымен әрқайсы-
сын өзiнiң өлген жерiне жерлейдi. 
Кiрпiш бастырып, күйдiрiп, мұнара 
салады. 

Сараман жігіт пен Қоса қыз 
туралы аңыздың тағы бір нұсқасы 
бар. Ол бойынша да бір-біріне 
ынтық екі жас зұлымдардың 
құрбаны болады.

Бүгінде мұнараға республика-
лық маңызы бар тарих және мә-
дениет ескерткіші мәртебесі бе-
рілген. Мұнараның төбе жағын да 
үш қарауыл тесігі бар, аузы оң-
түстік-шығысқа қараған, өзі екі 
бөлмелі. Ішіне көз салсаңыз, 
 жо ғарыға айналып көтерілетін бас-
палдағы бар. 

Сырдың төменгі ағысы небір 
аңыз-әпсанаға тұнып тұр.

«Сыр – Алаштың анасы» экс-
педициясы осы қазынаға қаныға 
түсу үшін Арал ауданына қарай 
жол тартты.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Қазалы ауданы. 

Дархан дала 
тұлғалары

Қазалы ауданында ауыл спортшыларының ХХХ «Алтын күз» спар-
такиадасы өткізілді. Бұқаралық спортты дамытуды, салауатты өмір салтын 
қалыптастыруды, спорттың маңыздылығын арттыруды көздеген байрақты 
бәсекеге облыс көлеміндегі барлық аудандардан мыңнан астам спорт шылар 
қатысты. Олар спорттың 15 түрі бойынша сынға түсті.

Жарыс қортындысымен Жаңақорған ауданының командасы спарта киада 
жеңімпазы атанды. Ал сырдариялықтар екінші, қармақшылықтар үшінші 
орынды жеңіп алды. Қазалылықтар болса, жекелеген спорт түрлерінен үздік 
шыққанымен жалпыкомандалық есепте төртінші орынды қанағат тұтты. 

Жұмабек ТАБыНБАЕВ,
Қазалы ауданы.

Жаңақорғандықтар 
жеңімпаз атанды

КӘСіПКЕРлЕРГЕ 
АРНАлҒАН СЕМИНАР
“Консалтинг күні: Бизнестің тиімділігін арттыру”. Облыс кәсіпкер-

леріне консалтинг мүмкіндіктерін көрсетуді мақсат еткен семинар 
осылай аталады. 

Облыстық кәсіпкерлік басқармасы, “Атамекен” Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы, “Сырбойы кәсіпкерлері” ассоциациясы мен “Даму” қорының 
аймақтық кеңсесі қолдаған шараны Еуропалық  қайта құру және даму 
банкінің ШОБ қаржыландыру, дамыту тобы ұйымдастырды. Семинар 
барысында Астана, Алматы және Ақтөбе қаласынан келген кеңесшілер 
“Кәсіпорын табысын арттыру. Кейстермен жұмыс”, “Қызметкерлерді 
тиімді басқару”, “Бренд қуатын қалай қолдануға болады?” тақы-
рыптарында презентация өткізіп, тұтынушыға бағдарланған қызмет 
көрсету, басқа да маңызды ақпараттар жайлы мағлұмат берді.

– Біз осындай шараларды еліміздің барлық аймақтарында өткізіп 
тұрамыз. Кәсіпкерлердің консалтинг қызметтерінің заманауи нарығы 
туралы және оның бизнесті дамытуға тигізер пайдасы туралы білуі өте 
маңызды, – дейді ЕҚДБ Қазақстандағы шағын бизнесті қолдау бойынша 
бағдарламаның өкілі Әсел Алдиярова.

ЕҚДБ экономиканың түрлі салаларын қаржыландырумен шектел-
мейді. Банк қолдауымен қазақстандық кәсіпкерлер экономиканың 
түрлі салаларында кеңес ала алады. Бағдарлама 2020 жылға дейін 
есептелген және “Бизнестің жол картасы-2020” жобасының, оның 
ішінде “Кәсіпкерлік әлеуетті күшейту” төртінші бағытының шең берінде 
іске асуда. 

МЕМлЕКЕТТіК 
ҚызМЕТШілЕРМЕН 
КЕзДЕСТі
Мемлекеттік қызмет істері департаментінің қызметкерлері құқық-

тық сауаттылықты арттырып, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
көзқарасын қалыптастыру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің жалпы 
қолжетімділігін түсіндіру мақсатында Қазақ гуманитарлық-заң және 
техникалық колледжінің студенттерімен кездесу өткізді.

Шара барысында департаменттің бас маманы Мұрат Искаков 
“Сыбайлас жемқорлықққа қарсы қоғам” тақырыбында баяндама жасап, 
жастарды сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік танытуға 
шақырды. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке түсу тәртібі мен 
кәсіби біліміне сәйкес мемлекеттік қызметте мансаптық өсу мүмкіндігі 
туралы әңгімеледі. Шара студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ұйымдастырған флешмобымен қорытындыланды. 

Мөлдір ҚАлыМБЕТ.

Бұл өмірде әженің аялы алақанынан, мейірімді жүрегінен артық не бар?! 
Еміренген, айналып-толғанған әже құшағында өскен әрбір немере бақытты. 
Жуырда Тасбөгет кентіндегі «Күнекей» балабақшасында «Менің әжем 
мықты!» тақырыбында тәрбиелік, тағлымдық іс-шара өтті. Балабақшада 
тәрбиеленіп жатқан немересімен бірге сайысқа түскен әжелер бес топқа 
бөлініп, өнерлерін ортаға салды. Қатысушылар өнерін Тасбөгет кенті 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Рамазан Молдашев бастаған қазылар алқасы 
бағалады. Әжелер «Өзін-өзі таныстыру», «Әжемнің ертегісі», «Әжемнің 
дәмді тағамы» бөлімдері бойынша сынға түсті. Қорытындысында, бас 
жүлдені Ақтілек Рамазан мен әжесі Алия Шайхисламова жеңіп алды. 
Ал, «Алтын әжем» номинациясымен Арсен Сүлейменовтің әжесі Ақзира 
Оспанова марапатталды.

Н.ТАСТЕМіР.

ӘЖЕлЕР СыНҒА ТҮСТі

ҚАЖ департаментіне 
қа расты ЗК-169/5 түзету 
мекемесі ұжымы осы ап-
тада да сауапты іс жа-
сады. Нақтылағанда, тү-
зету орнының басшысы, 
әділет майоры Тасболат 
Қалымбетовтың басшылы-
ғы мен «Қан тапсыр да, 
ертеңгі күнге үміт сыйла!» 
атты үндеумен 20-ға жуық 
мекеме қызметкерлері Қы-
зылорда облыстық қан 
тапсыру орталығына ба рып 

қайырымдылық шарасын ұйымдастырды.
Науқасқа қажетті қанды дер кезінде құю адам тағдырына өз әсерін 

тигізері сөзсіз. Осы орайда қан тапсырып, донор болған жандар әрекеті 
құрметке лайық. ЗК-169/5 түзету мекемесі қызметкерлері тапсырған қан 
зертханалық сараптамадан өткен соң, аталған мекемеде жаза мерзімін 
өтеп жатқан  науқас,  қанға мұқтаж болып отырған Бабыр Шакаримовке 
құйылмақ. 

Адам бойындағы қайғыға ортақтасып, тілеулестік білдіріп, қолдарынан 
келгенше қол ұшын созу – әрбір дені сау адамның азаматтық парызы. 
Сондықтан, мекеме бастығы, әділет майоры Т.Қалымбетов мұндай игі 
шара жыл сайын жалғасын тауып, дәстүрге айналатындығын айтып, науқас 
Б.Шакаримовтың сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. 

А. БАКИРОВА, 
зК-169/5 түзету мекемесінің мемлекеттік тілде іс жүргізушісі.                                            

ҚАН ТАПСыР ДА, 
ЕРТЕҢГі КҮНГЕ ҮМіТ СыЙлА!


