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25 жылдың 25 жарқын жетістігі

Облысымызда индустриялық жобалар өңір экономикасының ілгерілеуіне 
үлкен ықпалын тигізе бастады. 1990 жылдары аймағымыздағы бірқатар ірі 
кәсіпорындар жұмысын тоқтатып, негізінен аграрлы салаға салмақ түсті. Елдегі 
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы аясында бізде де серпінді 
жобалар жүзеге асырылды. Облыс бойынша 1991 жылы 2,1 млн теңгенің 
өнеркәсіп өнімі өндірілсе, өткен жылы оның көлемі 600,8 млрд теңгеге жетті.     

Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 1998 жылғы 16,4 млрд 
теңгені құраса, 2015 жылы 237 млрд теңгеге жетіп, қаржы көлемі 14 есеге 
артып отыр. Осы жылдарда облыс бойынша жан басына шаққандағы жалпы 
ішкі өнім 1991 жылы 2,7 мың теңге болса, 2015 жылы 1619,2 мың теңгеге 
дейін артты.

Индустрияландыру бағдарламасының бірінші бесжылдығы аясында 
облыста 82 млрд теңге инвестиция тартылды және 17 жоба іске асырылып, 
мыңға жуық жұмыс орны құрылды. Нәтижесінде, облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуында айтарлықтай үлесі бар, облыс көлемінде бұрын- 
соңды болмаған жаңа өндіріс  орындары  мен жаңа өнім түрлері пайда болды. 
Атап айтқанда,  «660 басқа арналған тауарлы-сүт фермасы»,  Қызылорда 
қаласы халқы мен кәсіпорындарын  көгілдір отынмен қамтамасыз ететін 
кәсіпорындар, облыстың электр энергиясына тәуелсіздігін  төмендеткен электр 
өндіруші,  химия өнеркәсібін қалыптастырған – күкірт қышқылы мен химиялық 
реагент өндіретін зауыттар және басқа да кәсіпорындар бой көтерді.

Индустрияландырудың бірінші бесжылдығы Мемлекет басшысының 
қатысуымен 2014 жылдың желтоқсан айында жалпыұлттық телекөпірде 
қорытындыланып, өз бағасын алды. Нәтижесінде кәсіпкерлік саласында 
өткізілген байқаулар бойынша аймағымыздың 2 кәсіпорыны жеңімпаз атанды. 
Олардың қатарында «Қазақстанның үздік тауары» байқауында «Үздік азық-
түлік өнімдерін өндіретін кәсіпорын» номинациясы бойынша жеңімпаз атанған 
«Рза» АҚ да бар. 

Аталған кәсіпорын – аймағымыздағы тұрақты жұмыс жасап келе жатқан, 
қуатты техникалық және өндірістік базасы, материалдық ресурстары бар 
ірі мекемелердің бірі. Қазалы ауданының көркеюіне, халықтың әлеуметтік 
жағдайын көтеруге үлесін қосып келе жатқан қоғам 1500-ге жуық адамды 
жұмыспен қамтып отыр. 

Аймағымыздағы «Жан-Арай» ЖШС өңір экономикасының дамуында 

өзіндік орны бар кәсіпорын. Кәсіпорын негізінен күріш жармасын, 
түйіршіктелген құрама жем өндірумен, халықаралық стандарттар бойынша 
күрішті ақтаумен айналысады. Зауыттардың жобалық қуаты тәулігіне 80 
тонна құрама жем өндіруге және 150 тонна күріш ақтауға лайықталған.  

Бүгінде Индустрияландыру бағдарламасының екінші бесжылдығы 
аясында  облыста 2019 жылға дейін инвестиция көлемі 387 млрд 
теңгені құрайтын 50 жобаны іске асыру жоспарланса, олардың 
ішінде құны 2,4 млрд теңгені құрайтын 8 жоба іске қосылып, 
құрама жем, жарықтандыру шамдары, метан газымен автокөлікті 
жабдықтау станциясы, Үй құрылысы комбинаты іске қосылды. 
Ал барлық жоба іске қосылған жағдайда 5 мыңнан аса жұмыс 
орны ашылатын болады. 

Жоба аясында іске қосылған индустриялық нысандардың 
бірі – «РМЗ-Шапағат» ЖШС-на қарасты Үй құрылысы 
комбинаты. Үй құрылысы комбинаты жобасының жалпы құны 
1,5 млрд теңгені құрайды. Кәсіпорын тұрғын үй құрылысына 
қажетті сапалы өнім шығаруда неміс технологиясын 
пайдалануда.

Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру бағытындағы 
жұмыстар өз жалғасын табады. Алдағы уақытта құрылыс 
индустриясында Шыны зауыты мен 2 цемент зауыты, 
металлургия саласында «Баласауысқандық» кенішінде ванадий 
және «Шалқия» кенішінде қорғасын-мырыш өндіру зауыттары, 
кальцийлендірген сода мен молибден тотығын шығару зауыты және 
мұнай-газ саласында  мұнай мен газ өңдеу зауыттары іске қосылатын 
болады. 

2013 жылдан бері «Байқоңыр» инвестициялық форум тұрақты 
өткізіліп келеді. Инвест-форум өткізілгелі аймаққа 100 млрд теңге 
инвестиция тартылды. Сонымен бірге халықаралық қаржы ұйымдарымен 
қатынас жолға қойылып, бүгінгі таңда 10-ға тарта жоба қолға алынуда. Сөйтіп 
Қызылорда аграрлы аймақтан индустриялық өңірге айналған экономикасы 
қуатты облыстың бірі болды.

Кенжетай ҚАЙрАҚБАеВ.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ АЙМАҚТАН – ИНДУСТРИЯЛЫҚ ӨҢІРГЕ

Тарихи жәдігерлерімізді әлемге таны-
тып, көздің қарашығындай сақтауды мақсат 
еткен шараны Қызылорда облысы әкімдігі, 
ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі 
Ұлттық комиссиясы, Дүниежүзілік мәдени 
мұра орталығы бірлесе ұйымдастырды. 
Кездесудің ашылуында сөз сөйлеген Бас 
хатшы Әсел Өтегенова тарихқа бай Сыр 
елінің игілікті істі қолға алғандығына өз 
ризашылығын жеткізді. Мұнан соң, об-
лыс әкімі келген меймандарға құтты қадам, 
істеріне сәттілік тіледі. Алаштың ана-
сы атанған аймақта тарихи жәдігерлер 
жеткілікті екендігіне тоқталды.

Негізінде Ұлы Жібек жолының Ферғана-
Сырдария дәлізі 16 ескерткішті қамтиды. 
Олардың сегізі Оңтүстік Қазақстан 
облысының территориясында орналасқан 
болса, сегізі Қызылорда облысына тиесілі. 
Олар – Жанкент қалашығы, Кескен-
күйік, Шірік-Рабат, Бәбіш-мола, Жанқала, 
Сығанақ, Жетіасар оазисі, Баланды қонысы. 
Оңтүстік өңірдегі жәдігерлер қатарына 
Жуантөбе, Қараспан, Сидақ, Түркістан, Сау-
ран, Отырар оазисі, Күлтөбе, Бөріжар бейіті 
жатады.

Аймақ басшысынан соң, ЮНЕСКО-ның 
дүниежүзілік мәдени мұра орталығының 
Азия-Тынық мұхит секциясының 
бағдарламалық маманы Лин Роланд 
сөз сөйледі. Ол өз сөзінде талқыға 
салынғалы отырған тарихи жәдігерлердің 
ерекшеліктерін тілге тиек етті. Сондай-
ақ, кездесуде «Жібек жолы» сериялық 
трансшекаралық Дүниежүзілік мұралар но-
минациясы жөніндегі үйлестіру комитеті 

жанындағы Қазақстан Республикасының 
өкілі Карл Байпақов баяндама жасап, тарихи 
құндылықтарды сақтау мен насихаттаудың 
маңыздылығына тоқталды.

Кездесу жұмысы 6 сессия бойынша 
өтті. Оның алғашқысында «Жібек жолы: 
Ферғана-Сырдария дәлізі» номинациялық 
құжаттамасының соңғы нұсқасын дайын-
дау жөніндегі жұмыс тобы мен хатшылық 
құрамы бекітілді. Сонан соң, қатысушы 
елдердің нысандар номинациясы бойынша 
презентациясы көрсетілді.  Шара соңында 
Дүниежүзілік мұралар орталығына тапсыры-
лар номинациялық құжаттарды пысықтау, 
өткізу мерзімдері белгіленді.

Нағымжан САУЯЕВ. 

ТАРИХИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ӘЛЕМ ТАНУЫ ТИІС

СЕГІЗІНШІ ФОРУМДА 
СЕНІМДІ СЕРІКТЕСТЕР

Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан «Байқоңыр Ин-
вест» инвестициялық форумы Сыр елі экономикасының 
өркендеуіне өз септігін тигізіп келеді. Жылына екі мәрте 
ұйымдастырылатын игілікті істің нәтижесінде облысқа түрлі 
қаржы ұйымдарынан 100 миллиард теңгеден астам инвес
тиция тартылып, көптеген жобалар қолға алынды. Қараша 
айының 1718і күндері кезекті VIII форум өткізілгелі отыр. 
Форумға оннан астам шетелдік инвесторлар мен қаржы 
ұйымдарының өкілдері қатысады деп күтілуде. Бұл жайын-
да өңірлік коммуникациялар орталығында облыс әкімінің 
орынбасары Евгений Ким мәлімдеді.
– Өздеріңіз білетіндей, 2013 жылдан бері өткізіліп келе жатқан 

форум нәтижесінде облыста көптеген инвестициялық жобалар жүзеге 
асты. Бұл орайда «Шалқия» тау-кен металлургиялық кешенін, шыны, 
цемент зауыттарын айтуға болады. Сегізінші форумның мақсаты 
да осы – инвестициялаудың маңызды мәселелерін талқылау, шешу 
жолдарын қарастыру, шетелдік және отандық инвесторлармен өзара 
серіктестік орнату. Сондай-ақ, өңірдегі өзекті идеяларды дамыту 
арқылы экономиканы әртараптандыру үшін бизнес, ғылым, билік 
өкілдерін біріктіру, - деді облыс әкімінің орынбасары.

Сыр елі соңғы жылдары экономиканы өрістетуге жағдай жасай-
тын ашық диалог алаңына айналды. Әрине, оған инвест-форум қосқан 
үлес орасан. Сегізінші басқосуға Ресей, Иран, Германия, Швейцария, 
Франция, АҚШ, Қытай, Әзербайжан, Белоруссия, Өзбекстан және 
Бельгия корольдігінің дипломаттық өкілдері қатыспақ. Айта кетейік, 
соңғы төрт мемлекет алғаш рет форум мейманы болғалы отыр.

Брифингте хабарланғандай, форумның негізгі пленарлық от-
ырысы инвестициялық ынтымақтастықтың жаңа мүмкіндіктерін 
сарапқа салады. Бұдан бөлек 3 секциялық отырыс өткізіледі. 
Онда «инвесторларға арналған жаңа перспективалар», «ауыл 
шаруашылығы өндірісінің кооперациясы», «В2В форматында 
халықаралық ынтымақтастық» тақырыптары талқыланатын болады. 
Сондай-ақ, бірнеше ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол 
қойылады. 

Сонымен қатар, меймандар форум аясында «Қорқыт ата» 
кешенімен танысып, «Байқоңыр» ғарыш айлағында «Союз МС-03» 
зымыранының ұшырылу сәтін тамашаламақ.

Н.САҚТАПБЕРГЕН.

Брифинг

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
САРАПШЫЛАРМЕН 
КЕЗДЕСТІ

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев  Астана 
клубының екінші отырысына қатысты, деп хабарлайды 
ҚазАқпарат.
Халықаралық деңгейдегі шараға әлемнің 50-ден астам сарап-

шысы, саяси және қоғам қайраткерлері, 21 елдің ғалымдары, соны-
мен бірге жетекші қазақстандық сарапшылар қатысуда.

Айта кетерлігі, клуб отырысының алғашқы күнінде са-
рапшылар өңірдегі елдердің ұстанымы, экономикалық даму, 
инфрақұрылым, ресурстық сектор проблемалары, адам капиталын 
дамыту және өзге де өзекті мәселелерді жан-жақты талқылады. Ал 
кеше халықаралық сарапшылар Мемлекет басшысымен кездесті. 
Алда клуб отырысына қатысушылар «Еуразия тоғысында: Өңірлік 
проблемаларға негізгі әлемдік ойыншылардың көзқарасы», «Еу-
разия ресурстары: «Алтын ғасырдың» соңы ма?», «Еуразия адам-
дары: тұрақсыздық көзі ме, әлде байлық көзі ме?» сынды сесси-
яларда Еуразия өңіріне қатысты өзекті мәселелерді жан-жақты 
талқыламақ.

Астана клубы ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының  
Қытай қазіргі заманғы халықаралық қатынастар академиясы, 
Германия сыртқы саясат кеңесі, Ресей халықаралық істер кеңесі 
және Халықаралық бейбітшілік үшін Карнеги қорымен бірлесіп 
құрған халықаралық пікірталас алаңы саналады. Астана клубының 
бірінші отырысы 2015 жылғы қарашада әлемнің 15 елінен келген 
47 сарапшының қатысуымен өткен еді. Оның барысында Еуразия 
геоэкономикасының негізгі аспектілері, ғаламдық және өңірлік 
ойыншылардың мүдделері, экономикалық қауіп-қатерлер мен 
мүмкіндіктер мәселелері талқыланған болатын.

Кеше облыс әкімдігінде ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері 
жөніндегі ҚР Ұлттық комиссия жанындағы Дүниежүзілік 
мұралар Ұлттық комитетінің отырысы өтті. Отырыста «Жібек 
жолы: ФерғанаСырдария дәлізі» сериялық трансшекаралық 
Дүниежүзілік мұралар номинациясы бойынша номинациялық 
құжаттама дайындау жөніндегі сараптамалық мәселелер 
қаралды. Оған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, ЮНЕСКО 
және ИСЕСКО істері жөніндегі ҚР Ұлттық комиссиясының 
Бас хатшысы Әсел Өтегенова, ЮНЕСКОның дүниежүзілік 
мәдени мұра орта лы ғының АзияТынық мұхит секциясының 
бағ дарламалық маманы Лин Роланд қатысты. Сондайақ, 
жиында Қытай, Қырғызстан, Өзбек стан, Тәжікстан елдерінің 
ресми өкілдері мен облыс әкімдігінің ғылымиәдістемелік 
кеңес мүшелері, ғалымдар болды.
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Оған облыс әкімінің орынбасары С.Қожа
ниязов, Қазақстандағы БҰҰ ДБның жобалар 
бойынша үйлестірушісі Малика Қоянбаева, 
SAMSUNG компаниясының өкілі Сунг Мин Чо 
және БҰҰ ДБ Қызылорда облысындағы жоба 
менеджері Баян Егізбаева қатысты.

Жалпы  БҰҰ ДБ және SAMSUNG компа
ниясы бірлескен жобасы Қызылорда облысы 
аумағында жүзеге асырылған «Nanum Village: 
Ауызсуды қорғаймыз» бірлескен жобасының 
жалғасы. Жоба аясында 150 тұрғын үй мен 19 

әлеуметтік нысан өз учаскелерінде тамшыла
тып суару технологияларын сәтті пайдаланған. 
Сонымен бірге аталған жоба балаларды, 
оңалтудан өтіп жатқан мүгедек жандарды 
дәруменді тамақтармен қамтамасыз етуге және 
оқушылардың жаратылыстану ғылымдары 
бойынша мықты тәжірибелік білім негіздерін 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Жиында сөз алған SAMSUNG ком
па ниясының өкілі Сунг Мин Чо БҰҰ ДБ
ның жаңа технологияларды облысқа ендіру 

тәжірибесі жайлы айтты. Жергілікті өзін
өзі басқаруды жетілдіру шаралары аясын
да 2014 жылы Қызылорда облысының 6 ау
данына энерготиімді жабыны бар жылыжай
лар орнатылған. SAMSUNG компаниясының 
қолдауының арқасында бұл жұмыс өз жалғасын 
тауып келеді.

Ал, Қазақстандағы БҰҰ ДБның жобалар 
бойынша үйлестірушісі Малика Қоянбаева жы
лыжайдан пайдалы өнімдерді алу және қосымша 
табыс табу мүмкіндіктері азаматтардың игілігін 
жақсартудың керемет әдісі екенін алға тартты. 

Сонымен қатар, аталған жоба аясында 
жылыжай ашып, өнім алып отырған мектеп, 
балабақша қызметкерлері өз тәжірбиелерімен 
бөлісті. Ақсуат ауылындағы №268 мектептің 
директоры Күміскүл Серекеева мектеп жаны
нан ашылған жылыжайдың берген өнімдері 
мен жетістіктері жайлы бөлісті. Жылыжайдың 
өнім беруіне оқушылар, ұстаздар мен ата
аналар, ардагерлер де атсалысқан. Нәтижесінде 
өнімдерін аз қамтылған отбасыларынан шық
қан балаларға берілетін тағамдар қатарын 
толықтырған. Шиелі ауданынан келген Ләззат 
Пәрменқұлованың айтуынша, өзі басқаратын 
«Балдырған» балабақшасы  жылыжайды тамшы
латып суарудың арқасында көкөніс өнімдерін 
молынан алыпты. Олар алдағы уақытта бұл 
жұмыстарын одан әрі жандандырудың жол
дарын қарастырып жатқанын айтып, БҰҰ ДБ 
өкілдері мен SAMSUNG компаниясының ма
мандарына алғыстарын білдірді.

Сара АДАЙБАЕВА.

Енді тұрғындар саны 
250-ден асатын шалғай 
ауыл дық елді мекендер 
талшықты-оптикалық байла-
ныс желісімен қамтамасыз 
етіледі. Біздің облыста мұндай 
елді мекендер саны 80-нен 
асады. Сонымен қатар, ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық 
мерекесіне орай тұрғындар 
телекоммуникация қызметі 
ұсынған түрлі жеңілдік ак-
цияларын пайдалана ала-
ды. Бұл туралы Өңірлік ком-
муникациялар орталығында 
өткен брифингте Қызылорда 
облыстық телекоммуникация 
дирекциясының басшысы 
Бақытбек Қалықов мәлімдеді. 
– Біздің негізгі мақсатымыз 

– облыс тұрғындарына байла
ныс қызметін сапалы да жыл
дам жеткізу. Мемлекеттік 
бағдарламаларды жүзеге асыру ба
рысында облыстағы 80 ауылдық 
елді мекенде талшықтыоптикалық 
байланыс желісін салу жоспарлану
да. Оның нәтижесінде мемлекеттік, 
бюджеттік, соның ішінде мектеп

тер, медициналық ме
кемелер 10 мбит/сек 
кем емес өткізімділік 
қабілеті бар кеңжолақты 
қатынау қызметіне 
қол жеткізеді, – дейді 
Б.Сағындықұлы. 

Бүгінгі таңда те
л е к о м м у н и к а ц и я 
желісінде 108 АТС, 50 
мультисервистік або
ненттік қатынау, 43 
СДМА450, 5 СДМА 
800 базалық стан
сасы қызмет етеді. 

Қазіргі кезде оптикалық желі 
жолдарымен салынған және 
қосылу жылдамдығы 100 Мбит/с 
қамтамасыз ететін GPON техноло
гиясын дамытуға баса назар ауда
рылуда. Маңызды жобалардың бірі 
GPON оптикалық желісін Байқоңыр 
қаласында да тарту көзделуде. 
Жоғары жылдамдықты интернетті 
қала тұрғындарына франчайзинг та
лаптарына сай ұсынылып, бүгінде 
оған 2300 абонент қосылған. 

«Қызылорда қаласында FTTH 
желісінің құрылысы пәтерге дейін 
оптика» бағдарламасын жүзеге 
асыру аясында өткен жылы 488 
жеке үйді және 974 көпқабатты 
сектордың пәтерлерін қамтумен 
1048 порт енгізілген. Интернет 
желісіне кең жолақты қосылымды 
iD Net брендімен пайдаланатындар 
саны 10802 тұтынушыға жетті. 

Облыс бойынша 108 мек
теп электронды оқыту жүйесіне 
қосылған болса, 172 емдеуал
дын алу мекемелері теле фон дан
дырылған. 

А.САҒАТБЕКҚЫЗЫ.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ТИІМДІЛІГІ АРТТЫ

ҚР Президентінің 1994  жылы 27 
қаңтардағы № 1526 Жарлығымен ҚР 
Қаржы министрлігі жанынан Қазынашылық 
бас басқармасы құрылды. Басқарманың 
мақсаты – қаржылық жүйе мен бюджеттік 
мекемедегі бухгалтерлік есептің әдістемесі 
мен бюджеттік басқару функциясы берілген 
бюджет жұмысын жолға қою болды.  

Бірінші кезекте аймақтардағы қазына
шылық жүйенің алғашқы құрылымдары 
жасақталды. ҚР Қаржы министрлігінің 1995 
жылдың 4ші сәуірдегі №23 бұйрығымен 
Қызылорда облыстық қазынашылық басқар
масы құрылды.  

1995 жылы ҚР Президентінің Жарлы
ғымен Ұлттық Банкінің есеп айырысу 
кассаларының орталығы Қазынашылықтың 
базасында құрылған Бюджеттік банктің 
қарауына берілді. Бюджеттік банк бөлімдері 
мен облыстық қазынашылық басқармалары 
бірбірімен тығыз қарымқатынаста жұмыс 
істеді. Бюджеттік ұйымдардың төлемдерінде 
жаңа технологияларды пайдалану біршама 
жоғары болды. 

Қазынашылықтың өркендеудаму 
бары  сын дағы ерекше жұмыстарының бірі 
– ол 1996 жылы маусым айындағы Ұлт
тық Банкте қазынашылық біріккен шоты
ның ашылғанын айтуға болады. Оған 
мем лекеттік және жергілікті бюджеттің 
ақша қаржылары шоғырландырылды. 
Біріккен қазынашылық шоты арқылы төлеу 
механизмін бағдарламалық қамтамасыз ету 
мүмкіндіктері жасалды. Әр күн сайын осы 
шот арқылы алынған ақпарат ҚР Үкіметіне 
және басшылыққа жіберіліп, күн сайын 
бюджеттің жағдайы кірістер, шығыстар, 
республикалық және облыстық қаржы 
құрылымындағы қалдықтар бақыланды.

Аумақтық қазынашылық басқармалары 
ҚР Ұлттық Банкі мекемесіндегі ағымдағы 
шоты мен шығындарын толық есептейтін 
заңды тұлға болып табылды.

1998 жылдың қаңтар айынан Бюджеттік 
банкінің жабылуына байланысты, оның 
бюджетті атқару қызметтері аумақтық 
қазы нашылық органдарына берілді. Соны

мен қатар, ҚР Қаржы министрлігінің 
ұйымдастыруқұрылымын жетілдіру 
бағытын дағы өзгертулерге байланысты, 
об лыс тық қазынашылық басқармаларына 
об лыс тағы Қаржы бақылау басқармалары 
қосылып, қаржы бақылау функциялары 
қо сымша берілуі, оның құрылымына ақ
параттық есептеу жүйесінің енгізілуі және 
бақылау бөлімінің Қаржы министрлігі Қаржы 
жүйесінің ақпараттандыру орталығына 
берілуі және Қаржы бақылау басқармасының 
қайта бөлінуі – қазынашылық органдарының 
даму жүйесіндегі тарихи оқиғаларға айнал
ды. 

Қазақстандағы бюджеттік реформа
лар нәтижесінде қазынашылықтың жүйесін 
қайтадан модернизациялау қажеттігі туын
дады. Осы ретте «ORACLE»  бағдарламалық 
қамтамасыз ету негізінде жаңа қазынашылық 
жүйесі жасалды. Бұл Елбасы жүктеген 
мемлекеттік қаржыны тиімді басқару басты 
міндетін жүзеге асыруды негізгі тетігі болды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 
жылдың 24 маусымындағы № 695 «Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі 
Қазынашылық комитетінің аумақтық 
органдарымемлекеттік мекемелерін қайта 
атау туралы» қаулысымен, Облыстық 
қазынашылық басқармасы «Қызылорда об
лысы бойынша қазынашылық департаменті» 
болып қайта құрылды.

Аймақтағы қазынашылық органының 
толық атауыҚазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Қазынашылық комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық 
департаменті республикалық мемлекеттік 
мекемесі. Облыстық қазынашылық депар
таментінің құрылымы жеті аудандық 
және Байқоңыр қалалық қазынашылық 
басқармаларынан тұрады. Қазіргі таңда об
лыс бойынша 532 мемлекеттік мекемеге 
оның ішінде 25 квазимемлекеттік мекемеге 
қызмет көрсетіледі.

Жалпы, қазынашылық жүйесі жаңа 
талаптарға сай жетілдіріп отыруды 
қажет етеді. Мекеменің бағдарламалық 
қамтамасыз ету негізінде жаңа қазынашылық 

жүйесі жасалған. 2004 жылдан бастап 
қазынашылықтың ақпараттық жүйесі аудан, 
қала аумақтарына толық енгізілді.

2014 жылдан бастап, қазынашылықтың 
біріктірілген ақпараттық жүйесінде  
мемлекеттік мекемелермен «Қазынашылық
клиент» ақпараттық жүйесі арқылы 
электрондық құжат алмасу қызметі 
толығымен іске асырылып келеді.

Осы көлемде келіп түскен құжаттардағы 
қаражаттың салық түрлерімен түсірілуін, ал 
шығыстың ретімен жұмсалуын қадағалап от
ыру оңай жұмыс емес. 

2018 жылдан бастап барлық жерлер
де жергілікті өзінөзі басқарудың  дербес 
бюджеті мен коммуналдық меншігін енгізуді 
көздейтін «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті өзін
өзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының  жобасы 
әзірленген. Осыған байланысты бюджеттерді 
жоспарлау, кассалық қызмет көрсету, 
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру және 
коммуналдық мүлікті басқару мәселелері 
бойынша ауыл әкімдері аппараттарының ма
мандарын даярлау мақсатында  ақпараттық
түсіндіру топтары құрылмақ.

Департаменттің алдындағы мемлекеттік 
қаржыны жедел басқару, барлық деңгейдегі 
бюджеттің атқарылу процесіне қызмет 
көрсету міндетін атқару білімді, өз істерін 
жете меңгерген білікті мамандардың 
арқасында жүзеге асырылуда. Биыл еліміздің 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық 
департаментінің қызметкерлері ел экономи
касының дамуына сүбелі үлестерін қосуда. 

Ә.ДҮЙСЕНБАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша 

қазынашылық департаментінің
басшысы.

ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТ 
ҚАРЖЫСЫНЫҢ САҚШЫСЫ

ЖОБА АЯСЫНДАҒЫ  ТИІМДІ ЖҰМЫС

Шымкент қаласында өткен көрмеге  республика бойын
ша іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары атанған 32 әлеуметтік 
жоба, Қызылорда облысынан 2 әлеуметтік жоба қатысты.

Көрме мүгедектер мен жасы ұлғайған адамдардың өмірін 
жақсартуға негізделген әлеуметтік жобаларды қолдау үшін 
3 жылдан бері ұйымдастырылып келеді.  Осы уақыт ішінде 
біздің өңірден 6 әлеуметтік жоба іріктеу комиссиясының на
зарына ұсынылып, үздік танылған. Елімізде әлеуметтік жоба
ларды жүзеге асыру арқылы 250 мыңнан астам адамға нақты 
көмек көрсетілген.  

Біздің аймақтан қатысқан 2 жобаның да маңызы ерек
ше. «Қанат» dr. Темірқұлов мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 
арналған спорттықсауықтыру орталығы» физикалық және 
психикалық мүмкіндігі шектеулі адамдарға медициналық және 
әлеуметтікпсихологиялық көмек көрсетіп келеді.  Ал «Арал 
өңірі халқының денсаулығын қорғау» қоғамдық бірлестігі 
экологиялық факторлар салдарынан пайда болған аурулар 
картасын әзірледі. Картада жиналған ақпараттар мен талдау
лар экологияның халық денсаулығына кері әсерін анықтау мен 
алдын алуда маңызды роль атқарады.

Брифингке қатысқан «Қанат dr. Темірқұлов спорттық
сауықтыру орталығы» ҚБ төрағасы С.Темірқұлов, «Арал өңірі 
халқының денсаулығын қорғау» ҚБ төрағасы С.Сейітов жоба
ларды жүзеге асырудағы қол жеткен табыстары туралы айтып 
берді. 

М.МЕРЕЙ. 

Шараға облыстағы әлеуметтік қорғау 
жүйесінің қызметкерлері, үкіметтік емес 
ұйымдардың  өкілдері, ардагерлер қатысты. Об
лыс әкімінің орынбасары Қ.Ысқақов мерекеге 
қатысушыларды ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңындағы кәсіби мерекемен құттықтап, 
әлеуметтік салада тәуелсіздік алған жылда
ры жеткен жетістіктерге, әлеуметтік қорғау 
жүйесінде атқарылған жұмыстарға тоқталды.

Жыл басынан жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
көптеген шаралар ұйымдастырды. Бір ғана еңбек 
әулеттерінің форумы арқылы еңбектен бақытын 
тапқан адамдарды анықтап, оларды облысқа ғана 
емес, республикаға таныта білді. Өткен жылдың 
қорытындысымен мүгедектердің медициналық 
және әлеуметтік оңалту бағдарламасы 99 пайызға 
орындалды, ал республикалық көрсеткіш 61 пай
ыз болды.

Жергілікті бюджеттен 61 мыңнан астам 
аз қамтамасыз етілген азаматтарға 800 млн 
теңгеге жуық әлеуметтік көмек, балалар 
жәрдемақысы төленді. Бюджеттен тыс қаражат 
көздерінен 5 мыңға жуық тұрмысы төмен от
басына, мүгедектерге, жалғызбасты қарттарға 
қайырымдылық көмек көрсетілді. Жұмыс 
іздеуші ретінде жұмыспен қамту органдарына 
хабарласқан 25 мың адамның 10 мыңнан астамы 
жұмысқа орналасты.

Шара барысында әлеуметтік қорғау 
жүйесіне еңбегі сіңген біршама қызметкерлер 
ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігінің «Еңбек ардагері» медалімен, 
төсбелгімен, «Құрмет» грамотасымен, облыс 
әкімінің «Алғыс хатымен», дипломдармен ма
рапатталды. Салтанат соңы мерекелік концерт
ке ұласты.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Өңірлік коммуникациялар орталығында 
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының 
орынбасары А.Есқараева «Қазақстанда іске асыры-
латын үздік әлеуметтік жобалар» республикалық 
көрмесінің нәтижелерін жариялады.

ҮЗДІК ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБАЛАР

Кеше 
А.Тоқмағамбетов 

атындағы мәдениет 
үйінде әлеуметтік 

қорғау жүйесі 
қызметкерлерінің 

күніне арналған
салтанатты 

шара өтті. Елбасы
Жарлығымен 

қазан айының 
соңғы жексенбісі 

«Әлеуметтік 
қорғау жүйесі 

қызметкерлерінің» 
төл мерекесі

ретінде 
белгіленген еді.

ЖҮРЕКТЕН ЖЫЛУ ТАРАТҚАН 
әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлері марапатталды

Өңірлік коммуникациялар қызметінде БҰҰ ДБ және сандық технология 
саласындағы әлемдік көшбасшы SAMSUNG  компаниясы ауылдағы әлеуметтік 
нысандарға жылыжай шаруашылығындағы алдыңғы технологияларды енгізуге 
бағытталған «Nanum Village» бірлескен жобасының екінші сатысының басталуы-
на орай баспасөз конференциясын өткізді.

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен аппарат мәжілісі өтті.

Мәжілістің күн тәртібіндегі үш мәселенің алғашқысы, яғни, 
қысқы мезгілдегі төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары 
бойынша облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшы
сы Омар Бержановтың хабарламасы тыңдалды.

Мәліметтерге сүйенсек, ағымдағы жылдың 10 айында об
лыс көлемінде 406 өрт оқиғасы тіркеліп, өрттің саны өткен жыл
мен салыстырғанда 5 пайызға артқан. Өрттен келген материалдық 
шығын көлемі 29,6 млн теңгені құрап, былтырмен салыстырғанда 
2 есеге көбейген. Есепті мерзімде 8 адам тілсіз жаудың құрбаны 
бол са, оның үшеуі бала, ал  11 адам әртүрлі дәрежедегі жарақат 
алған. Өрттің 70 пайызы тұрғын үй секторында орын алған. 
Депар  таменттің басшысы аталған оқиғалардың орын алуына тал
дау жасай келе, қайғылы жағдайлар тұрғындардың қауіпсіздік 
шара  ларына немқұрайлы қарауының салдарынан орын алғанын 
атап өтті.  

Судағы қауіпсіздік жұмыстарына байланысты департамент 
тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылған. Қауіпсіздік белгілері 
қойылып, тұрғындар арасында сақтық шараларын насихат
тау жұмыстары жанжақты жүргізілген. Жазғы суға түсу мау
сымында суға кету фактілері өткен жылмен салыстырғанда 21 
пайызға азайған.  Алайда, балық аулау кезінде қайғылы жағдайлар 
орын алып жатқаны белгілі болды. Атап айтқанда,  балық аулау 
жағдайында 8 оқиға орын алып, 8 адам қайтыс болған. 

– Әсіресе, Арал ауданы бойынша жағдай күрделеніп отыр. 
Кіші Аралдың қалпына келуі балықшылар қатарының көбеюіне  
және балық шаруашылығының дамуына ықпал етуде.  Кәсіпшілік 
аймақта қауіпсіздік шараларын күшейту қажет. Өйткені, балық 
аулау барысында судағы қауіпсіздікті сақтамау, яғни, құтқару 
күртешесін қолданбауы, ескектердің болмауы, қайықтардың 
ескіруі қайғылы оқиғалардың орын алуына себепші болуда. Мы
салы, 2015 жылдың қаңтар айында Арал ауданы Аманөткел ау

ылы тұсында Сырдария өзенінің мұз үстінен өту кезінде УАЗ 
автокөлігі мұз астына кетіп, автокөлік ішіндегі бес азамат қазаға 
ұшырады. Осыған ұқсас қайғылы жағдай ағымдағы жылдың 
қазанқараша айларында балық аулауға шыққан тұрғындар ара
сында орын алды, – деді О.Бержанов.

Мәжілісте облыстық жұмылдыру дайындығы басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Ғабит Жаңабаевтың  қосымша 
хабарламасы да тыңдалды.

Күн тәртібіндегі, облыстағы тұрғын үй құрылысының 
ағымдағы жағдайы мен сапасы туралы облыстық құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасының басшысы Мұхамедиса 
Әлсеріков кеңінен баяндады.

Үстіміздегі жылы облыс бойынша жалпы құны 38 млн теңгені 
құрайтын 4030 пәтерлі 80 көпқабатты үйдің құры лысы жүргізілген. 
Тұрғын үйлерге қажетті инженерлікинфра құрылымдық жүйелер 
толық тартылған. Ағымдағы жылдың он айында 984 пәтерлік 19 
көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. Қызылорда қаласында 
2017 жылға жаңадан 1400 пәтерлік 27 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысы басталып, оған қоса аудандар бойынша 149 пәтерлі 
70 арендалық  үйдің құрылысы бас талады деп жоспарлануда. 
Яғни 2017 жылға 2787 пәтерлі 121 тұрғын үйдің құрылысын салу 
белгіленген. 

Мәжілісте «Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 
арқылы облыста жүзеге асырылып жатқан қолжетімді тұрғын үй 
бағдарламасының ағымдағы жағдайы туралы «Қазақстан тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Қызылорда филиалының директоры 
Әділжан Сәулебаев жанжақты айтып өтті. 

Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Қ.Көшербаев қысқы 
мезгілдегі төтенше жағдайлардың алдын алуға байланыс
ты тұрғындар арасында түсіндіру, ақпараттық жұмыстарын 
күшейтуге және құрылыс сапасына қатысты тиісті сала басшыла
рымен қала, аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар жүктеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ҚАТАҢ САҚТАЛСЫН

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшер баевтың төрағалығымен 
Қызыл орда облысының тарихи-
мәдени мұраларын қорғау және 
пайдалану жөніндегі ғылыми-
әдістемелік кеңестің кезекті отыры-
сы өтті. 
Аймақ басшысы алдымен кеңес 

төрағасының орынбасары, далалық 
комиссияның төрағасы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Ма

дияр Елеуовті 70 жылдық мерейтойымен 
құттықтап, иығына шапан жапты. Одан 
соң кеңес құрамындағы өзгерістермен та
ныстырды. Соған сәйкес облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов кеңес 
төрағасының орынбасары, облыстық 
мәслихат хатшысы Нау рызбай Байқадамов 
кеңес мүшесі болып бекітілді.

Жиында Сығанақ, Жанкент, Шірік
Рабат қалашықтарында жүр  гі зілген 
археологиялық зерттеу жұ мыс   тары
ның нәтижесі, Жетіасар мәде ниеті 
ескерткіштерін ЮНЕСКОның дүние
жүзілік мұралар тізіміне енгізу барысы, 
«Байқоңыр» ғарыш айлағы ке шенін но
минациялау үшін әлеуметтік нысанын 
бағалау, Қорқыт мұраларын ЮНЕСКО
ның материалдық емес мәдени мұралар 
тізіміне енгізу, өңірдегі туризм кластерінің 
дамуы туралы мәселелер қаралды.

Тәуелсіз ел атанғалы бұл бағытта 
біраз шаруа атқарылды. Руханитарихи 
құндылықтарымыз қайта түгенделіп, 
ұлттық тарихты ғылыми тұрғыдан 
зерттеудің жаңа жүйесі қалыптасты. 
Кеңбайтақ жер қойнауынан зерттелме
ген, бұрынсоңды белгісіз болып келген 
ғажайып археологиялық жәдігерлер та
былды. Бұл – мемлекетіміздің ұлттық 
құн дылықтарға деген қамқорлығының 
нышаны. Оған Елбасының қабылдаған 
бағдарламалары мен түрлі бастамалары 
дәлел. 

Облыс әкімі кеңес құрамының қол
дауымен атқарылған біршама жұмысқа 
тоқталды. 

– Қайта жаңғыртудан өткізілген 
облыстық тарихиөлкетану музейінің экс
позициясы заманауи үлгіде жаңартылып, 
облыс орталығындағы ірі мәдени 
орталыққа айналды. Қармақшы, Қазалы 
аудандарында жаңа ғимараттар са
лынып, аудандық тарихиөлкетану 
музейлері ашылды. Шиелі аудандық 
тарихиөлкетану музейін ашу жұмыстары 

да шешімін тауып, жақында ғана ата
лып өткен ақ күріштің атасы, екі 
мәрте Социалистік Еңбек Ері Ыбырай 
Жақаевтың 125 жылдығы аясында туған 
ауылында диқан ата атындағы күріш өсіру 
тарихы музейі ашылды, – деді аймақ бас
шысы. 

Сығанақ, Жанкент, ШірікРабат 
қалашықтарында археологиялық зерт
теу жұмыстары биыл да жалғасты. 
Осы жұмыстардың аясында Шірік Ра
бат,  Үлкенкүйік, Кішікүйік қала шық

тарының, Жетіасар мәдениеті ескерт
кіштерінің және республикалық маңызы 
бар Роза Бағланова атындағы мәдениет 
үйі мен Құттыбай кесенесінің қорғау 
аймақтары белгіленді. Бүгінгі күні 
республикалық бюджет есебінен Қазалы 
ауданындағы Ғанибай үйі, Сығанақ 
қалашығының шығыс қақпасы қайта 
жаңғыртылуда. 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойын
ша ғалымдар, археологтар, тарихшылар, 
мәдениет саласының өкілдері хабарлама 
жасады. Қ.Яссауи атындағы халықаралық 
қазақтүрік университетінің «Археоло
гия және этнография» ғылымизерттеу 
орталығының аға ғылыми қызметкері 
Сағымбай Мұрғабаев Сығанақ қалашы
ғындағы қазба жұмыстары туралы айтып 
берді. 

– Бұл – сирек кездесетін архео ло 
гия лық бекініс. Жерасты суы жа қын 
болғандықтан шығар, соры тез кө те
ріледі. Дегенмен, үстіңгі бөлігін жауын 
өтпейтіндей етіп шатырмен жаптық. Енді 
қоршау мәселесін шешу қажет, – деді ол. 

Өңір басшысы аталған мәселе бой
ынша жауапты жергілікті органдардың 
басшыларына нақты тапсырма берді. 
ШірікРабат қалашығының тарихына 
терең бойлаған «Антик» ЖШС дирек
торы, тарих ғылымдарының кандидаты 
Жолдасбек Құрманқұлов көне шаһардың 
2004 жылы облыс бойынша бірінші 
болып мемлекеттік «Мәдени мұра» 
бағдарламасына енгізілгенін жеткізді. 

– Құндылығы сол, ол – алғаш егін 
егіп, мал бағып, металл өңдеп, жер 
өңдеп, ирригациялық құрылыс салынған 
өркениет ошағы. Мұнда құрылыс 
архитектурасының жақсы дамығанын 
байқауға болады. Американың Калифор
ния штатынан мамандар келіп, үлгілер 
алды. Нәтижесін енді жариялайды, – деді 
тарихшы. 

2005 жылдан бастап Жанкент 
қалашығының орнын зерттеген Қорқыт 

ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің «Археология және этно
графия» ғылымизерттеу орталығының 
мамандары соңғы үш жылдан бері об
лыс әкімдігінің қолдауымен жұмыс 
жүргізіп келеді. Орталық жетекшісі, та
рих ғылымдарының кандидаты Әзілхан 
Тәжекеев Жанкент мәдениеті мен та
рихын зерттеу барысында жаратылыс
тану ғылымдарының әдістері кеңінен 
қолданылғанын тілге тиек етті. 

2016 жылы жүргізілген архео

логиялық зерттеу жұмыстарына сарапта
малық қорытындымен далалық комиссия 
төрағасы Мадияр Елеуов таныстырды.

– Соңғы үш жылда бұл бағытта 
қомақты қаржы бөлінді. Ендігі кезекте 
аталған үш нысан – Сығанақ, ШірікРабат 
және Жанкент шаһарларының орын дары 
аймақта туризм кластерін қа лып тастыруға 
мүмкіндік береді, – деді ол. 

Жетіасар мәдениеті ескерткіштерін 
ЮНЕСКОның дүниежүзілік мұралар 
тізіміне енгізу, «Байқоңыр ғарыш айлағы» 
кешенін номинациялау үшін әлеуметтік 
нысанын бағалау барысы жөнінде 
«Археологиялық сараптама» ЖШС бас 
директоры Дмитрий Воякин, Қорқыт 
мұраларын ЮНЕСКОның материалдық 
емес мәдени мұралар тізіміне енгізу 
жұмыстары туралы ЮНЕСКО және ИСЕ
СКО істері жөніндегі ҚР Ұлттық комисси
ясы жанындағы Материалдық емес мәдени 
мұраларды қорғау жөніндегі ұлттық ко
митет төрағасының міндетін атқарушы 
Ханзада Есенова мәлімдеді. Облыстық 
кәсіпкерлік және туризм басқармасының 
басшысы Нұржан Өмірсерікұлы өңірде 
ғарыш, жағажай, медицина, жол және 
тарихимәдени орындар туризмін 
дамытуға мүмкіндік барын атап өтті. 

Жиынды қорытындылаған облыс әкімі 
археологтардың міндеті қазу ғана емес, 
қазған дүниесін, тапқан олжасын сөйлету 
екенін қаперге салды. 

– Келесі жылы Арал теңізінің кепкен 
табанынан табылған бірегей ескерткіш – 
Кердері кесенесін, Сырдария жағасындағы 
жойылу қаупінде тұрған ортағасырлық 
Сортөбе қалашығын, ортағасырлық са
удасы мен қолөнері дамыған атақты 
қалалардың бірі – Жент қалашығына 
археологиялық зерттеулер жүргізуді 
қаржыландыруды жоспарлап отырмыз, – 
деді облыс әкімі. 

Назерке САНИЯЗОВА.

СЫР БҮККЕН ТОПЫРАҚТЫҢ 
ТАРИХЫН ЗЕРДЕЛЕУ ПАРЫЗ



Еңбек ардагері, Қызылорда об
лысының құрметті қайраткері, 
жазушыжурналист Шайхислам 
Серік байұлы 90 жастан асқанда дү
ние ден озды. 

Шайхислам Серікбайұлы 1926 
жылы 22 наурызда Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданында дүниеге 
келген.

Орта мектепті бітірген соң Таш
кенттің теміржол техникумын, кейін 
Қазақ  мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетінің орыс 
бөлімін тәмамдаған. 

Еңбек жолын  Қазалы локомотив 
депосында бастап, Қызылорда 
теміржол бөлімшесінде, одан әрі 
Қазалы аудандық, Қызылорда 
облыстық партия комитеттерінде, 
халықтық бақылау комитетінде 
қызмет етті.

Облыстық «Путь Ленина», қазіргі «Кызылор
динские вести» газетінде жұмыс істеді. Облыстық 
кеңестің депутаты болып сайланған. Облыстың 
әлеуметтік, рухани дамуына қосқан үлесі үшін 
республикалық «Иман» сыйлығының, Журналистер 

одағы сыйлығының иегері атанды. 
КСРОның құрметті теміржолшысы, 
Қызылорда облысының құрметті қай
раткері, Қазалы ауданының құрметті 
азаматы, Халықаралық Жазушылар 
одағының мүшесі. Тарихи хикаяттар 
мен деректі әңгімелері он бестен 
аса жинақ болып шығып, автор 
оқырмандардың ықыласына бөленді. 

Белгілі еңбек ардагері, жа зушы
журналист Шайхислам Серікбайұлы
ның жарқын бейнесі жұртшылық 
жүрегінде ұзақ уақыт сақталатын бо
лады. 

Қызылорда облысының әкімдігі 
мен мәслихаты, «Нұр Отан» 

партиясының облыстық филиалы, 
облыстық ардагерлер кеңесі 

және Қоғамдық кеңес, 
Қызылорда қаласының әкімдігі.

Марқұмның намазы 15 қараша, сағат 11.00-де 
Бегім ана көшесі 10 а үйде, асы сағат 12.00-де «Ақ 
ниет» мейрамханасында өткізіледі. 
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Көптеген жылдар бойы түрлі қызметтерде 
жұмыс істеген ағамыз өзінің ойын тіке және 
ашық ай туға дағдыланған азамат еді. Аға мыздын 
бұл қырын мен кезінде Қызылорда облысынан 
экологиялық үстемені алып тастау туралы 
мәсе ле көтерілгенде байқадым. Уни верситет 
ғалымдарының ойын бі лу ге келген облыс 
басшыларына, облыс халқының әлеуметтік
эконо микалық жағдайын күнделікті зерт теп 
отырған ардагерұстаз  Абылай Хангерейұлы бұл 
мәселені көтеру әлі ерте екенін айтып, кездесуді 
жүргізіп отырған облыс басшысына «Ғалымдар  
қарсы деп жазып қоя мыз», – дегені есімде.

Абылай ағамыз көптеген жыл дар бойы 
«Сыр түлегі» газетінің  редакторы болып, осы 
газеттің облыс  газеттері қатарында  өзіндік 
орын болуына, жас оқырмандар ара сында кеңі
нен таралуына  зор үлесін қосты. Газеттің әр 
но мері нің уақытылы, сапалы және жұрттың 
қызығушылығын туғыза тын мақалаларға толы 
болуы аға мыздын күнделікті назарында еді. 
Ағамыздың сол жылдардағы жұмыс  кабинеті, 
революциялық толқулар заманындағы революция 
қайраткерлерінің үстіүстіне ке ліп жатқан 
мәліметтерге толы стол дарын бейнелейтін көркем 
фильмдердегідей болатын. Бір ма қала жазса, 
Абекең сол мақала дағы мәліметтерді растайтын 
деректерге көзін жеткізбей, баспаға бермейтін.  
Осы жылдары республикалық және облыстық 
бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жарық 
көрген Абылай Хангерейұлынын мақалалары 
арқасында біз ағамызды тарихшы ғана емес, 
өлкеміздің экологиялық, әлеуметтік, саяси, тағы 
басқа проблемаларын жанжақты зерттеуші
өлкетанушы ғалым есебінде  таныдық.

Қызылорда  өлкесі  тарихының сырын, 
археологиялық зерттеулер жұмыстары бары
сын ашуда да Абекеңнің өзіндік орны бар.  
Қор қыт Ата атындағы Қызылорда мем лекет
тік университетінің ректоры Қылышбай Алда
бергенұлы Бисенов  Қазақстан тәуелсіздігін 
алғаннан бер гі кезеңде  облыс  көлемінде ар
хео логиялық зерттеулердің  жүр   гі  зілуіне  негіз  
салып бер ді. Ал ма тыдан  Қазақстан Респуб
ли  ка сы ұлттық ғылымдар ака де миясынын 
археология инсти тутының, Мәскеуден Ресей 
Ғы лым Академиясының  археолог ма мандарын 
қатыстырып Жанкент, ШірікРабат, Кердері, 

тағы  басқа да көптеген Сырдағы археологиялық 
ескерткіштерге зерттеу жұмыс тарын жүргізген 
Абылай Хангерей ұлы археологмаман 
Тәңірберген Мәмиевпен бірге Кердері1, Кер
дері2 археологиялық ескерткіш терін бүкіл дүние 
жүзіне  танытты. Жасы 70тен  асса да ғалым жас 
археологстуденттермен, архео логмамандармен 
бірге ерте көк тем нен қоңыр күзге дейін қазба жұ
мыстарына, археологиялық  барлау жұмыстарына 
қатысып,  нәтижесін «Сыр түлегі», тағы басқа  
облыстық, республикалық басылымдарда  жа
риялап отырды.

2004 жылдың жазында Абылай Хангерейұлы 
Айжігіт Нұр ғы зарынов ағаларымызбен бірі гіп, 
Аралдың кепкен табанынан та былған қалалардың 
орнын зерттеу экспедициясына мен де қатыстым. 
Ұшықиыры жоқ қазақтың кең даласы, бұрын
соңды жол болмаған Аралдың табанына түс
кенде Абекең картаға жүгініп, адаспай Барса
келмес аралы жанында орналасқан Кердері 
мавзолейінің орнын дәл тапты. Осы экспедиция 
кезінде көптеген археологиялық  жәдігерлер 
табылып, облыстың ортағасырлық тарихының 
беттеріне жаңа фактілер жазылып, Абекең өзін 
әріптестерінің арасында жаңа қырынан көрсетіп, 
жақсы  археологғалым есебінде танытты.

Абылай Хангерейұлының  өл ке тарихына 
қосқан үлесі, жаз ған еңбектерін Қорқыт Ата атын
дағы Қызылорда мемлекеттік уни верситетінің 
мұражайында  ор на ласқан ғалымның өз қолы мен 
әкелген археологиялық жәдігер лерінен көруге 
болады.

Қорқыт Ата атындағы Қызыл орда мемлекеттік 
уни верситетінде Абе кең университеттің арда
герұстаз дарының кеңесін өзі құрып, көп жыл
дар бойы  басқарды. Ардагерлер ұйымын бас
қарған жылдары ағамыз көптеген игі жұмыс тар 
атқарды. Жаз айларында университет арда
герлері ағамыздың бастауымен, кәсіподақ 
ұйымы ның қолдауымен барлығы санаторий
ку рорттарда демалып ке летін. Осы жылдары 
университет ректоры Қылышбай Алдабергенұлы 
Бисеновтің, кәсіподақ ұйымының төрағасы 
Бақытхан Әбдікәрімовтің қолдауымен дәстүрлі 
университет спартакиадасында ардагерұстаз
дар арнайы жас категориясындағы ойын дарға 
қатысып, факультеттер абы ройын көтеріп, ар
да герлері бар факультеттер көп ұпай жинап, 

алдыңғы қатардан көрінетін. Арда герлердің 
демалысымен қоса, Абылай Хангерейұлы 
олардың жасына қарамастан танымын, ойөрісін 
кеңейтуге тырысты.  Осын дай игі ісшаралардың 
бірі университет ардагерлерінің жаңа астанамен 
танысуы бол ды. Абекеңнің бастауымен уни
вер си теттің 30 еңбек ардагері Астана қала сын
да болып, Қазақстан Республикасының жаңа 
астанасын өз көздерімен көріп  қайтты. Осы 
сапарда еліміздің алғаш ғарышкері Тоқтар 
Әубәкіров Астанаға келген Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің арда
герлерін күтіп алып, Қазақстан Рес публикасы 
Парламентінің ғимаратымен таныстырып, ас 
берді. Бар болғаны 3 күн Астанада болса да 
ардагерлеріміз сол сапардан қуат алып,  жасарып 
келгендей болды.

Қала, облыс тарихында өзіндік орны бар, 
қол таңбасы қалған қос ағамыз Мәди Құрманұлы 
Ке реев, Абылай Хангерейұлы Ай досов елеулі 
істермен облыс жұрт шылығына танымал еңбек
тері үшін «Қаланың құрметті азаматы» атағына 
ие болды.

Көпшілік жиналыстарда өз ойпікірлерін 
міндетті түрде орта ға салатын, ағалардың орны 
бү гінгі  күні үңірейіп тұр, алайда қалдырған 
мұралары – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің кітапханасына 
тап  сырған кітаптары өскелең ұрпақты оқытып
тәрбиелеуге әлі де қомақты үлесін қосып келеді.

Қазіргі таңда облыстық мә де ниет, білім бас
қармалары, Қор қыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті бас та ма жасап, об
лыстың та рих  шыөлкетанушыларын бірік тіріп, 
жылына бір рет «Ке реев пен Айдосовтың оқу лары» 
де ген тақырыппен облыс тық өлкетанушылардың 
оқула рын өткізіп, жинақталған мате риалдарды 
арнайы журнал, жинақ есебінде шығарып  тұрса, 
бұл ал дарынан дәріс алып, шапағатын көрген 
мыңдаған жанның ағаларға көрсеткен құрметі 
болар еді. Бұл облыс тарихын кеңінен зерттеуге 
бастама жасаған, осы салада үзбей дәріс берген 
ағаларымыздың ісін жалғастырған қадамымыз 
болар еді. Себебі Қазақстан тарихын зерттеу өлке 
тарихын зерттеуден басталады.

Айтжан ОРАЗБАҚОВ, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ доценті.

Абылай Айдосов ағамызбен  1980 жылы КОКП-
ға кандидат болып қабылданғанда таныстым. Сол 
жылдары Қызылорда қалалық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Абылай Хангерейұлының  каби-
неті қаламыздың орталық алаңындағы ғима-
рат тың екінші қабатында орналасқан  бола тын. 
Кабинетіне кіргенде орнынан тұрып, жылы  
жүзбен қабылдаған Абылай Хангерейұлы жағ-
дайымды, денсаулығымды сұрап, жұмыс істеп 
жүрген «РМЗ» ұжымындағы жағдайды білгісі 
келіп қызығушылық танытты. Әңгімелескеннен 

кейін  маған өз қолымен партия  билетін табыстап, 
есікке дейін шығарып салды. Содан 18  жыл  өткесін 
тағдыр екеумізді Қызылорда облысындағы екі 
іргелі оқу орны Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
гуманитарлық университеті мен Ы.Жақаев атын-
дағы Агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері инс-
титуты қосылғаннан кейін  қайта табыстырды. 
Сол уақыттан бастап ағамызбен бірге бір фа-
культетте, бір кафедрада қызмет етіп, болашақ 
та рихшы мен археолог-этнолог мамандығының 
сту денттері мен магистранттарына  дәріс бердік.

ҚызыЛОРдА ОБЛыСы 
ӘКіМдіГіНің ҚАУЛыСы
2016 ЖыЛҒы 10 ҚАРАША 

№635

«Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» 

кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару ту
ралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                     
23 қаңтардағы заңына және «Мемлекеттік мүлік 
туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 
наурыздағы заңына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасы»  мемлекеттік мекемесі 
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қы
зыл орда облысы әкімінің орынбасары С.С. Қожа
ниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күні
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолда нысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                      әкімі                                       Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2016 жылғы «10» қараша 

№ 635 қаулысымен бекітілген

«Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 

қамтамасыз ету басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Бай  қоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасы»  мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі  Басқарма) Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз етуге Қызылорда 
облысының әкімдігі уәкiлеттiк берген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк органы болып 
табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда об
лысының әкімдігі болып табылады. Басқармаға 
қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің 
құқықтарын «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге асырады.

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Рес пуб
ликасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президентi мен 
Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерге, сондайақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге 
асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдық
құқық тық нысанындағы заңды тұлға болып табы
лады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен 
мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, 
Қа зақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтыққұқықтық қатынастарға өз 
атынан түседi.

6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған уәкi
леттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан аза
маттыққұқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша 
заңнамада белгiленген тәртiппен Басқарма бас шы
сының бұйрықтарымен және Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасында көзделген басқа да 
актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

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

9. заңды тұлғаның тұрған жерi: индекс 468320, 
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Бай
қоңыр қаласы, Абай даңғылы, 16.

10. Мемлекеттiк органның толық атауы  
«Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқо
ңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамта
масыз ету басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты 
болып табылады.

12. Басқарманың қызметiн қаржыландыру облыс
тық бюджеттен жүзеге асырылады.

13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен 
Бас қарманың функциялары болып табылатын мiн
деттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

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

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

14. Басқарманың миссиясы: Қазақстан Респуб
ликасының заңдық құзыретiн және Байқоңыр 
қаласының аумағында тұратын Қазақстан Респуб
ликасы азаматтарының конституциялық құқықтарын 
сақтауға байланысты қазақстандықресейлiк уағ
да ластықтарында айқындалған мәселелер бойын
ша мемлекеттiк саясатты жүзеге асыру және 
жалдық жағдайында әрекет ететін Қазақстан Рес
публикасының орталық және жергiлiктi атқарушы 
органдарының барлық аумақтық бөлiмшелерiнiң 
келiсiп жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

15. Негізгі мiндеттерi:
1) Қазақстан Республикасының Президентi 

айқындайтын мемлекеттiң iшкi және сыртқы сая
сатының негiзгi қағидаларын «Байқоңыр» кешенiнде 
орналасқан қазақстандық мемлекеттiк билiк ор
гандарының iске асыруы жөнiндегi жұмысты 
жүргізу;

2) «Байқоңыр» кешенiнде ұлттық қауiпсiздiктi 
қамтамасыз ету, сондайақ, өңiрдегi саяси, әлеуметтiк 
және экономикалық жағдай туралы аналитикалық 
материалдар әзірлеу.

16. Функциялары:
1) «Байқоңыр» кешенінің үйлестіру кеңесімен, 

Қазақстан Республикасының және Ресей Федера
циясының мемлекеттік органдарымен, мемлекеттік 
мекемелерімен, ұйымдарымен және лауазымды 
адамдарымен, сондайақ, Байқоңыр қаласы 
әкімшілігінің басшысымен, өз қызметін «Байқоңыр» 
кешенінде жүзеге асыратын басқа да мемлекеттердің 
органдарымен және ұйымдарымен өзара ісқимыл 
жасау;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Бай қоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
(бұдан әріАрнаулы өкіл) қызметін жүзеге асы
ру үшін «Байқоңыр» кешенiнде тұратын әрi 
жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасы азамат
тарының мүдделерiнде «Байқоңыр» кешенi инфра
құрылымының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 
бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Феде
рациясының арасында өзара түсiнiстiктi нығайту, 
ынтымақтастықты дамыту, «Байқоңыр» кешенi 
жөнiндегi Қазақстан Республикасы мен Ресей 
Федерациясы арасындағы халықаралық шарттық
құқықтық базаның мониторингiн жүргiзу бойынша 
қажетті материалдардың әзірленуін қамтамасыз ету;

3) азаматтар мен ұйымдардың Конституцияның, 
Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан 
Республикасы Президентi актiлерiнiң, халықаралық 
шарттардың және өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдесу;

4) олардың қызметiне жалпы үйлестiрудi қам
тамасыз ету мақсатында «Байқоңыр» кешенiнде 
жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасының мем
лекеттiк органдары мен мекемелерiмен өзара іс
қимыл жасау;

5) «Байқоңыр» кешеніндегі қазақстандық 
мем лекеттік органдардың, мекемелердің және 
мем лекеттік қатысу үлесі бар ұйымдардың «Бай
қоңыр» кешенінде Қазақстан Республикасы 
заңдық құзыретінің және Қазақстан Республикасы 
азаматтарының конституциялық құқықтарының 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің 
мониторингін қамтамасыз ету;

6) қоғамдық пiкiрдi зерделеу, өңiрдегi саяси 
және әлеуметтiкэкономикалық ахуалдың дамуына 
болжам жасау;

7) «Байқоңыр» кешенiнде тұратын Қазақстан 
Республикасы азаматтарының құқықтары мен заңды 
мүдделерiн қорғау үшiн олардың өтiнiштерiн қарау;

8) мемлекеттiк органдардың Байқоңыр қаласы 
әкiмшiлiгiмен, жергiлiктi өзiнөзi басқару органдары 
мен қоғамдық және дiни бiрлестiктермен өзара iс
қимыл жасауын ұйымдастыру;

9) «Байқоңыр» кешенінің мәселелері бойынша 
Арнаулы өкілге ұсыныстар әзірлеу;

10) мемлекеттік бағдарламалар мен Байқо ңыр 
қаласын, Төретам және Ақай елді мекендерін әлеу
меттікэкономикалық дамыту жобаларының іске 
асырылуын жалпы үйлестіру мен бақылауды жүзеге 
асыруды қамтамасыз ету;

11) орталық және жергілікті атқарушы мем
лекеттік органдардың «Байқоңыр» кешенінде 
Қазақстан Республикасы заңдық құзыретінің және 
Қазақстан Республикасы азаматтарының конс
титуциялық құқықтарының сақталу мәселелерін 
қозғайтын шешімдерінің жобаларын келісуді 
қамтамасыз ету.

17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi іске 

асыру және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін 
заңнамада бекiтiлген тәртiппен: 

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың 
лауазымды тұлғаларынан заңнамада бекiтiлген 
тәртiппен қажеттi ақпараттар мен материалдарды 
сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңес
тер, семинарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
құқықтарды атқаруға құқылы;

2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолда

ған өтініштерін қарауға, олардың орындалуын 
бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнама
сында белгіленген жағдайларда және тәртіппен 
оларға жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкіл
дерін қабылдауды ұйымдастыруға;

қабылданған шешiмдердiң орындалуына бақы
лауды қамтамасыз етуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүк
тел ген мiндеттердiң орындалуына және оның 
функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты 
болатын бiрiншi басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың бiрiншi басшысын облыс әкімі 
қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

20. Басқарманың бiрiншi басшысының Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке 
тағайындалатын және қызметтен босатылатын 
орынбасары болады.

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

мен жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына 
есеп береді;

2) өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдарда 
және өзге де ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;

3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне 
жататын Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес 
қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжат
тардың әзірленуін қамтамасыз етеді;

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

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

жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты 
болады;

11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, 
үйлестіреді және бақылайды;

12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тап
сырмаларын орындайды;

13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi 
туралы ережелердi бекiтедi;

14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық 
актiлердiң жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;

15) қызметтік этика нормаларының сақталуын 
қамтамасыз етеді;

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

өкілдерін жеке қабылдау кестесін бекітеді;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

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

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. Бiрiншi басшы өз орынбасарының өкiлеттiк
терiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі және жұма аралығында 

аптасына 5 (бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт 

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

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

24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, 
Басқарманың әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы 
арасындағы өзара қарымқатынастар қолданыстағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi

25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдай
ларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi 
болуы мүмкiн.

Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген 
мүлiк, сондайақ, өз қызметi нәтижесiнде сатып 
алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен 
қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық 
коммуналдық мүлікке жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма 
өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру 
жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен 
сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға 
немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы 
жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

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

Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Сыр медиа» ЖШС ұжымы еңбек 
ардагері, Қызылорда облысының құрметті қайраткері, жазушыжурналист 

Шайхислам Серікбайұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыс тарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.  

* * *
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық кол леджі нің 

ұжымы осы колледждің әдіскері Әлия Нұрпейісоваға анасы
Кенжетай Байпейісқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
* * *

«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі және кәсіподақ ұйымы кеңсе бөлімі
нің басшысы Тоқмырзаева Салтанат Нұрмаққызына анасы

Әміреева Ғалия Әміреқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП 

ЕСЕПТЕЛСІН
Қожамбаева Ақмарал 

Қасым қы зы ның атына 
Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Бала би 
ауылындағы №50 Абай 
атындағы орта мектепті 
20.06.1996 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОБ
іі №0448737 аттестаты 
жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

– Жұмыс орнын ауыстыру кезінде, жаңа 
жұмысқа ауысқанға дейін менде 1-2 ай үзіліс 
болды, МӘлМС шеңберіндегі медициналық 
қызметтер пакеті жұмыс істей ме?

– Ұсынылатын нормалар бойынша соңғы 
салым жасалған айдан бастап 3 айдың ішінде 
МӘлМСте медициналық көмекке құқық сақ та
лады, сонымен бірге 3 айға жасалатын салым
дарды төлеу міндеттемесі (қарыз) сақталады.

– Жеке зертханаға жүгінген кезде меди ци-
налық сақтандыру қоры менің анализ тап-
сыруға жұмсалған шығыстарымды төлей ме?

– Қор зертхананың қызметтерін тікелей тө
ле мейді. Бірақ, егер зертхананың емханамен 
жасалған келісімшарты болса, ал емхананың 
медициналық сақтандыру қорымен жасалған 
шарты болса, олар Сізге тегін болады.

– Адам сақтандырылғаны туралы қалай 
білуге болады?

– Егер Сіз жұмыскер болсаңыз, онда заң
намаға сәйкес жұмыс беруші ай сайын, келесі 
есепті айдың 15жұлдызынан кешіктірмей Сізге 
есептелген (ұсталған) және аударылған салымдар 
және (немесе) жарналар туралы мәліметті 

ұсы нуға міндетті. Сондайақ, бұл ақпаратты 
Қордың бөлімшелерінен, МзТО, ХҚҚО, egov 
порталында және Сіз бекітілген емханаларда 
тексеруге болады.

– Қай уақыттан бастап адам МӘлМС 
жүйесінде сақтандырылған болып есептеледі 
– еңбек шартын жасаған кезде ме, әлде жұмыс 
беруші бірінші салымды аударған кезінде ме?

– Медициналық сақтандыру қорына салымды 
аударған сәттен бастап. 

– Ерікті медициналық сақтандыру сақтала 
ма? Қызметтер МӘлМС-ке немесе ҚМС-ке 
қосарланады ма?

– Ерікті медициналық сақтандыру жойыл
майды. МӘлМС пакетіне кірмейтін бөлек ме
ди циналық қызмет түрлері ҚМС арқылы тө
лене алады. Мысалы, ересектерге арналған 
сто  матология, зиянды өндірістерде жұмыс істей
тін жұмыскерлер үшін міндетті мерзімде қаралу, 
шипажайлықкурорттық емдеулер және т.б. 
Барлығы жеке адамның немесе кәсіпорынның 
қа лауы мен қаржылық мүмкіндіктеріне байла
нысты. Жеке адам немесе кәсіпорын (ұжымдық 
шарт негізінде) МӘлМС пакетінде қызметтерді 

қосарланбайтын ҚМС қызметтер пакетін таңдай 
алады.

– Науқас емханаға процедура кабинетіне, 
емдейтін дәрігер белгілеген процедураларды 
орындау үшін шприцтерді өз есебінен сатып 
алып, өзімен бірге әкелуге міндетті ме?

– Жоқ, Сіз ТМККК және МӘлМС шеңберінде 
медициналық көмек алсаңыз, олар медициналық 
ұйымдарда бар болуға тиіс.

– Мысалы, адам үшін мемлекет салым 
төледі, одан кейін ол өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған халық санатына көшеді. Үзілістер 
немесе екі еселік сақтандыру болмайды ма?

– Екі еселік сақтандыру мүмкін емес, өйткені, 
Сіз мәртебені ауыстырып, жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелген кезде, бұл ақпарат салық органдарында 
көрінеді және медициналық сақтандыру қорына 
түседі. Егер Сіз жұмыссыз болып, одан кейін 
мәртебеңізді ауыстырсаңыз, онда сәйкесінше 
мемлекет жарналарды төлеуді тоқтатады.

– Азаматтығы жоқ адамдарға медициналық 
көмек қалай көрсетіледі?

– Қазақстан Республикасының аумағында тұ
рақты түрде тұратын шетелдіктер және азамат
тығы жоқ адамдар, сондайақ оралмандар, егер 
басқасы қолданыстағы заңмен көзделмесе, Қа
зақ стан Республикасының азаматтарымен бір
дей құқықтарды қолданады және міндетті әлеу
меттік медициналық сақтандыру жүйесінде 
мін деттемелерге жауапты. Алайда бұл сұрақ 
заңның жаңа редакциясында қаралуда жатыр.

– Сақтандыру бойынша көрсетілетін меди-
циналық көмекке егулер жата ма?

– Профилактикалық егулер барлық ел азамат
тарына арналған мемлекет кепілдік берген 
медициналық қызметтердің базалық пакетіне 
кіреді (ТМККК).

Тағылымы мол шараға  облыстық 
ардагерлер кеңесі төрағасы Сейілбек 
Шаухаманов, саяси ғылымдар док
торы, профессор Әбдіжәлел Бәкір 
және әріптес досжарандары мен 
туғантуыстары қатысты.

– Кеңестік кезең – қазақ тарихы
ның ажырамас бөлшегі. Сол кезеңде 
жұмыс жасаған Қаржекеңнің өмір 
жолы, оның әрбір белесі бейнетке, 
қарбалас еңбекке толы болды. 
Балалығы аштық пен жоқшылыққа, 
жігіттік шағы соғысқа тап келген 
ағамыз Ұлы Отан соғысына басы
нанаяғына дейін қатысып, алты 
жылын әскери өмірге арнады. 
Жасынан бейнет көріп, қан майданда 
шың далып, елге оралған соң, еңбек 
майданына белсене араласты. Сыр 
халқының үлкен сенімін, абы
ройлы аманатын арқалап, қыруар 
жұмыстың ұйытқысы, ұтымды 
ұйымдастырушысы болды, маңдай 
тер бейнетімен, адал қызметімен 

арда азамат атанды. Ел мүддесі 
жолындағы ерен еңбегі үшін 
Қаржекең ағамыз Сыр елінің, 
ерек ше сыйқұрметіне, ыстық 
ықыласына ие болды, – деді әріптес 
інісі С.Шаухаманов. 

Салтанатты шарада сөз алған 
ғалым Әбдіжәлел Бәкір елі үшін 
қажырқайратын аямаған, бақытын 
еңбектен тапқан ерлер есімін 
ұлықтау, олардың жасампаздыққа 
толы ғұмырын өскелең ұрпаққа үлгі 
етудің маңызы жайлы айтып өтті. 

– Бүгінгі беріліп жатқан көше 
атауы ағамыздың рухына тағзым 
ету арқылы жастарды үлкенді 
құрметтеп, өткен тарихты қадірлеуге 
үндейді, өскелең ұрпақты әлемнің 
әміршісі еңбекке баулуға шақырады. 
Халқымызда «Адам ұрпағымен мың 
жасайды» деген сөз бар. Ақжайраң 
пейілді ағалардың көлкөсір ниеті 
мен ағайындос, әріптестерінің 
ақжарма алғысының арқасы болар, 

Қаржаубек ағамыздың әулеті бұл 
күнде елге сыйлы, берекебірлігі 
мығым бір қауым елге айналды. 
Абзал ағамыз ғұмырының соңына 
дейін сол ұрпақтарымен бірге 
көркейіп, төккен тердің, еткен 
еңбектің зейнетін көріп өтті, – деді.

Қан майданда етігімен су кешіп 

елін қорғаған, бейбіт күні жол 
бастап, елін көркейткен, өмірде 
парасатын танытып өткен ел 
ағасының артында  ауыз толтырып 
айта жүрер еңселі еңбегі, уәлі сөзі 
қалды. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҒИБРАТТы ҒҰМыР ИЕСІ

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы басшысының және басшы орынбасарларының жеке 

және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау 
уақыты

Байланыс телефоны 
(алдын ала жазылу) 

Анықтамалық бөлме №

Сенім 
телефоны

Бәйімбетов Марат 
Серікбайұлы 

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
жұмыс күні

11:00ден   
13:00ге дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

Балибаев Ерлан 
Маратұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 

сәрсенбі күндері

11:00ден   
13:00ге дейін

8/7242/
60 54 76

№446 бөлме

8/7242/
60 54 76

Тулеуов дамир 
Маратович

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі, 

бейсенбі күндері

16.00ден
19:00ге дейін

8/7242/
60 54 76

№447 бөлме

8/7242/
60 54 76

Сыр топырағы – ежелден ұлысты ұлтымызға, ырысты жұртымызға 
тұлға болған талай саңлақтарды даңқ көгіне көтеріп, сол арқылы өз 
мерейін күллі елімізге паш еткен қасиетті мекен. 

Халықтың құрметіне бөленген жандар Сыр елінде жетерлік. 
Солардың бірі – Қаржаубек Жарқымбеков өнегелі өмірімен баршаға 
үлгі бола білген, адалдығымен, биік парасатымен өңірдің дамуына 
өлшеусіз үлес қосқан қадірлі тұлға. Жуырда облыс орталығында арда 
азамат Қаржаубек Жарқымбеков есіміне көше аты беріліп, рухына 
құран бағышталды.

ШАЙХИСЛАМ СЕРІКБАЙҰЛЫ

Қызылорда облысында мүлікті жа рия ету жұмыстары 
жалғасуда.

2016 жылдың 14 қарашадағы жағ дайы бойынша Қы
зылорда облысында мүлікті жария етуге барлығы 1712 өтініш 
2026 жылжымайтын мүліктерді жария етуге берілген. Оның 
ішінде тұрғын емес үй-жайлар бойынша – 1151 өтініш,  
соның ішінде коммерциялық объектілер бойынша – 959 

өтініш, тұрғын үй бойынша – 875 өтініш. Келіп түскен 
өтініштер бойынша мүліктердің жалпы бағасы 14 861 723,4 
мың теңгені құрады. 

1475 өтініш  бойынша  жалпы құны 13 607 097,7 мың 
теңге болатын 1753 объект жария етілген.

Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

Қызылорда облысындағы мүлікті жария ету барысы туралы

Қазіргі таңда міндетті әлеуметтік медициналық сақтан-
дырудың мін деттері мен мақсаттарын халық арасында түсіндіру 
жұмыстары өзекті болып отыр. Осыған орай, тақырыптың 
маңыздылығын ескере отырып, басылым бетінде «100 сұрақ – 
100 жауап» арнайы айдары ашылып, онда міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға қатысты сұрақтарға жауап берілетін 
болады.
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Ісмерлік пен 
іскерлік

Ұлдананың бос уақыты бола бермейді. Қол
өнерді дамытуды қалайтын маман қолы қалт етсе, 
тігін мәшинесіне отырады. Киім, сөмке, керек 
десеңіз, перденің түрлі үлгілерін ұлттық нақышта 
қию ластырады. Матасын, түсін таңдайды. Өз 
ісін сүйіспеншілікпен атқарып, бірекі күн ішінде 
тапсырыс берушінің сұранысына сай дүние жасап 
шығарады. Қолынан іс келетін шебердің кестелеп 
тіккен әсем дүниелері бүгінде дүйім жұрттың кәдесіне 
жарап отыр. Балабақшадағы қызметімен қатар ісмерлікті 
қоса алып жүрген Ұлдананың өнері көпке үлгі десек, артық 
айтқанымыз емес.
– “Көз – қорқақ, қол – батыр” деп бекер айтылмаған. Себебі жұмыстың 

ең қиыны – бастап кету. Қағаз бетіне салған суретті дәл сол күйінде, әдемі 
етіп шығару үшін де көп уақыт қажет. Оған қоса мен не тіксем де қазақы 
ою қосып, салт-дәстүрімізді дәріптеуге күш саламын. Кәсіби бишілердің 
киімін тігемін. Ойындағы көйлектерін дер уақытында бітіріп беруге 
тырысамын, – дейді ол.

Кейіпкеріміздің үйіндегі матаның түр-түрі, ине-жіп, түрлі бұйымдар 
көздің жауын алып, бөлме ішіне ерекше әр беріп тұр. Тапсырыс берушінің 
көкейіндегісін дөп басу үшін ол ең алдымен ойындағысын қағаз бетіне 
түсіреді. Дайын болған эскизге жан бітіру мақсатында адамның түр-
әлпетіне сай келетін мата, оған үйлесетін моншақ-тастарды таңдайды. 
Мәселен, қыздарға арналған бір көйлекті тігу үшін бір апта, кейде айдан 
астам уақыт жұмсалады. Ал ұлттық нақыштағы перделерді дайындауға 
1-2 күн кетеді екен. 

– Жалпы іс тігу, әшекей бұйымдар жасауға қыздар икемді. Мен де 
бала күнімнен осыған біртабан жақын болдым. Бейнелеу өнері және 
сызу мамандығы бойынша білімімді жетілдіргендіктен, бұл іспен 
айналысу маған қиын емес. Кәсіби тұрғыда айналысып келе жатқаныма 
көп уақыт бола қоймаса да, халықтың сұранысы мен лебізіне ризамын. 
Қызығушылық танытатындар өте көп. Жуырда «инстаграм» әлеуметтік 
желісіндегі парақшама жазылушылар саны 12 мыңнан асты. Онда 
тұрғындар тапсырыс беріп, идеяларымен бөліседі, – дейді Ұлдана. 

Бала күнінен әдемілікке іңкәр болған кейіпкеріміз бойжеткенде ұлттық 
үлгідегі дүниелер тіксем деп армандағанын айтады. Журналдардан киім 
үлгілерін, ұлттық оюларды көрсе, қиып жинаған көрінеді. Келе-келе бала 
кезгі арманына қанат бітіп, бүгінде ол өз ісінің маманы екенін дәлелдеуде. 
Алдағы уақытта жеке кәсіптің тізгінін ұстап, өз ісін дөңгелентуді де 
ойлайды. Жүрек қалауымен атқарылған істің қайтарымы болады. Ұлдана 
ісмерлікпен қоса, іскерлікті қолға алса, еңбегі еселеніп, жұмысының 
игілігін көретініне сенімді.

М.СНАДИН.

Арал ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев бірқатар 
ауылдарды ара лады. Аудан басшысы ретіндегі  
сапарын Сексеуіл кентінен баста ған әкім мұндағы 
әлеуметтік ны сандардың жағдайын, жұмыс ба рысын 
зерделеді. Кенттегі клуб, білім ошақтарының қысқы 
мезгілге дайындығын аралап, «Қамқор ло  комотив» 
депосында болды. «Жұ  мыспен қамту – 2020 жол 
картасы»бағдарламасы аясында жөн деу жүргізіліп 
жатқан кітапхана ғи  ма ратына барып, атқарылған 
жұмыстарға қанықты.

Сазды ауылындағы «Балауса» бала бақшасындағы 
жөндеу жұмыс тарын көзбен көрген әкім сапаға мән 
беру кажеттігін қадап тапсырды. Шижаға ауылында 
ақсақалдармен жүздесіп, елді мекенге қатысты мә-
селелерді талқылады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

ӘКІМ АУЫЛДАРДЫ АРАЛАДЫ

Жуырда, ел Тәуелсіздігінің 25 
жыл дығына орай  “Азаматтарға 
арналған үкімет” КЕ АҚ 
“Халыққа қызмет көрсету 
орталығы” департаменті 
облыстық қан орталы
ғымен бірлесіп “Жүрек
тен – жүрекке” атты 
қайырымдылық ак
ция сын өткізді.
Қан тапшылығына мұқ-

таж науқас адамдарға кө-
мек көрсетуді мақсат еткен 
шарада ХҚКО-ның 40-тан 
астам қызметкері қан тапсырды. 

«Орталық қызметкерлерінің өз 
еркімен қан тапсыра оты рып, ауруына 
ем іздеп жатқан нау қастарға көрсеткен 
көмегі үшін ал ғысымды білдіремін. Бұл ретте 

қазіргі таңда екі науқасқа сирек кездесетін 
қан тобы қажет болатын. Қат болған қан 

топтары ХҚКО қызметкерлерінің 
ара сынан табылғандығына қуанып 

отырмыз», – дейді облыстық қан 
орталығының терапевт-дәрігері 
Олжас Жұбатқанов. 

Осылайша ұжымның көр-
сеткен көмегі жүректен жү-
рекке жетті. «Дені саудың – 
жаны сау» демекші, ауруына 
шипа іздеген жандардың тез  

сауығып кетуіне шын жүректен 
тілектестік білдіреміз. Мұндай 

акция алдағы уақытта да өз 
жалғасын табатын болады. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖҮРЕКТЕН – ЖҮРЕККЕ

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
аймақТа өТеТін мәдени-
көпшілік шаралар

АптА АғымындА

Жапонияның астанасы Токио 
қаласында ауыр атлетикадан Азия 

чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеде 
69 келі салмақ дәрежесінде жерлесіміз 
Арыстанбек Жақанша жасөспірімдер 

арасында Азия чемпионы атанды. 
Қызылорда облысының жоғары спорт 

шеберлігі мектебінің тәрбиеленушісі 
А.Жақанша жұлқа көтеруде 128, серпе 

көтеруде 156 келіні оңай еңсеріп, 
қоссайыс нәтижесінде 284 келіні 

бағындырды. 1999 жылы Жалағаш 
ауданында дүниеге келген зілтемірші 

бұл жеңістің үлкен дайындықтың 
арқасында келгенін айтады. 

Зілтеміршілер арасындағы дүбірлі 
додада 77 келі салмақта өнер көрсеткен 
тағы бір спортшымыз Серікбол Аманжол 
қола жүлде еншіледі. Ол серпе көтеруде 
137 келіні бағындырса, жұлқа көтеруде 
160 келіні еңсерді. Қос спортшыны 
жарысқа дайындаған  Арман Абдраев пен 
Нұржан Смаханов шәкірттерінің үмітті 
ақтағанын айтып, алдағы додаларда топ 
жаратындарына сенім артатынын жеткізді. 

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

АРЫСТАНБЕК – АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ!

16 қараша. Қоғам қайраткері А.Айдосов атындағы 
көшенің ашылу салтанаты, Қызылорда қаласы, Саяхат 
мөлтек ауданы, сағат 10:00.

16 қараша. Қоғам қайраткері А.Айдосовтың 
80 жылдығына арналған ғылыми-танымдық конфе-
ренция, Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ Студенттер сарайы, сағат 11:00.

16 қараша. Дзюдодан ерлер мен әйелдер ара-
сындағы Қазақстан Республикасының чемпионаты 
мен кубогы, Қызылорда қаласы 16-19 қараша, «Мұз 
айдыны» спорт кешені, сағат 10:00.

16 қараша. «Сенің еңбегің – сенің ертеңің!» атты 
облыстық жастар балы, Қызылорда қаласы, «Орда» 
мейрамханасы, сағат 18:00.

1718 қараша. «Достық KZ» V дәстүрлі облыстық 
жастар форумы, Байқоңыр қаласы, «Ғарыш сапары» 
ғимараты, сағат 14:00.

1718 қараша. Кезекті VII «Байқоңыр Инвест» 
инвестициялық форумы,  Қызылорда қаласы, облыс 
әкімдігі ғимараты, сағат 10:00.

Музейдің тарихи-ғылыми дерек ретіндегі 
ескерт кіштерді – өнер туындыларын, мәдени құн-
дылықтарды, мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми- 
танымдық қызмет атқаратынын ескерсек, Сыр 
өңірінің рухани құндылықтарын танытуда, ғылыми 
тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда 
облыс орталығындағы Ақмешіт музейінің 
маңызы зор. Ақмешіт музейі 2004 
жылы 14 желтоқсанда облыс 
әкімінің №243 қаулысымен 
облыстық тарихи-өлкетану 
му зейінің филиалы болып 
құ рылды. Музей ғимараты 
– 1905 жылы салынған архи-
тектуралық тарихи мұра. Мұнда 
қаланың тарихынан сыр шертетін 
құнды жәдігерлер орын алған. Музей залы 
төрт бөлімнен тұрады.  Бірінші зал – Ақмешіт, 
Перовск тарихы, қаланың алғаш Қамысқала болып 
негізі қаланған тұстан басталады. Екінші бөлімде 
Орынбордан астананың Ақмешітке көшірілуі, ағарту, 
денсаулық сақтау, мәдениет, тарихи ғимараттар 
мен ұлы тұлғаларымыз туралы құндылықтар орын 
алған. Үшінші зал – өндіріс орындарының дамуы 
туралы болса, төртінші зал зиялы қауым өкілдерінің 
қонақ бөлмесінен интерьер залы. Сондықтан мұнда 
жас ұрпақтарымызға өткен тарихты танып-білуге 

зор мүмкіндіктер жасалған. Қазіргі таңда музей 
қызметкерлері қаладағы мектептермен, орта және 
жоғары оқу орындарымен, мәдени мекемелермен 
үнемі байланыста болып, бірігіп жұмыстар 
жүргізуде. Музей жұмысын алға тартып, насихаттау 
барысында Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы аясында 

да бірнеше кездесу кештер, тарихи-танымдық 
«дөңгелек үстелдер», көрмелер мен 

дәрістер өткізіліп отырады. Үш 
тұғырлы тіл саясатын насихаттау 

барысында да дебаттар мен 
әдеби-сазды кештер өткізілуде. 
Сондай-ақ, қаланың жаңадан 
ашылған  тарихи көрікті орын-

дарына да экскурсиялар жүргізіліп 
келеді. Осының нәтижесінде меке-

меде жұмыстар жүргізіліп, еңбек арда-
герлері мен қала тарихының дамуына үлес қосқан 
қайраткерлер туралы түрлі мәліметтер жинақталып, 
музей қоры толықтырылуда. 

Қорыта айтқанда, музейдің мәдени құндылық-
тарды сақтап, келушілердің рухани өсуіне, ғылыми 
жұмыстарын жүргізуде атқарып жатқан жұмыстары 
айтарлықтай. Алдағы уақытта да  еліміздің ең басты 
құндылығын жинақтап, назарда ұстайтын боламыз.

К.АХМЕТОВА,
Ақмешіт музейінің меңгерушісі.                               

Ақмешіт 

МУЗЕЙІ

Облыстық білім басқармасы, “Дарын” 
ғылымипрактикалық орталығының 
ұйым дастыруымен өткен республикалық 
шах мат турнирінің облыстық кезеңінде кіл 
мықтылар іріктеліп, халықаралық грос
смейстер Дәрмен Сәдуақасов кубогына ар
нал ған республикалық турнирге жолдама 
алған болатын.
Шымкент шаһарында биыл 11-мәрте ұйым-

дастырылған тур нирде жерлестеріміз жеңіс ті 
қолдан бермеді. Турнир нәтижесінде жалпы-
ко мандалық есепте Қызылорда облысының 
командасы ІІ орынды иеленді. Ал жекелей 
сын да 13 жастағы қыз балалар тобында Са-
мал Абдуали І орынды, ер балалар тобында 
Мейіржан Бармағамбетов ІІІ орын иеленді. 17 
жас аралығында Сақыпжамал Бармағамбетова ІІ 
орынға, Әсел Серікбай ІІІ орынға көтерілді.

Айта кету керек, №1 облыстық мамандан-
дырылған балалар-жасөспірімдердің олимпиа-
далық резерв мектебінде тәлім алатын спорт-
шыларды жарысқа облыстың аға жаттықтырушысы 
Риза Қошқарова дайындаған. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Облыстық зағип және нашар кө
ретін азаматтарға арналған ар наулы 
кітапханада “Жанарыма сәуле берер 
жүрегімнің жылуы” атты апталық 
ұйымдастырылды. 
13 қараша – Дүниежүзілік көз мүге-

дектері күніне орай ұйымдастырылған 
ап талықтың бірінші күні жанарынан 
айы рылған жандарды оқытудың тиімді 
әдісін ұсынған Валентин Гаюидың өмірі 
мен шығармашылығына арналды. Шара 
барысында кітапхана директоры Нұрлан 
Бақтияров сөз алып, оқырмандарды әрбір 
шараға белсенді қатысуға шақырды. 
Кітапханашы Р.Әбілдаева “Тағдыр түрлі, 
өмір бір” атты кітап көрмесімен таныстырса, 
Қ.Мылтықбайқызы, Ш.Тәженова, А.Кенже-
ғұловалар өз қолдарымен жасаған бұйымы-
мен қатысушыларды тәнті етті. Көз мүгедегі болса да 
бос отырмай, тамаша дүниелер жасайтын, өмірге құштар  
осындай өнерлі адамдардың көптігі көңіл қуантты.

А.БЕКЕНОВА,
облыстық зағип және нашар көретін 

азаматтарға арналған арнаулы кітапхананың 
кітапханашысы.

Математикадан тұңғыш қазақ профессоры 
атанған Әлімхан Ермеков атындағы І респуб
ликалық олимпиада қорытындыланды. 
Қарағанды қаласында өткен жас математиктер 

сайысына облыс атынан №9 және №10 дарынды 
балаларға арналған қазақ-түрік лицей-интернатының 
оқушылары қатысқан болатын. Есепке жүйріктер 
арасынан жерлестеріміз ерекшелене алды. Олимпиада 

қорытындысы бойынша Нұрдәулет Сейілханов қазылар 
алқасының шешімімен ІІІ дәрежелі дипломға лайықты 
деп танылды. Досжан Тұрар, Флюра Тілеміс, Ділназ 
Қадыр да өздерін дәлелдеп, арнайы сертификаттар 
иеленді. Осылайша 2 күнге созылған білім бәйгесінде 
олар сенімді ақтап, болашағынан зор үміт күттіретін 
оқушы екендіктерін көрсетті.

БІЛІМ БӘйгЕсІНДЕ БИІКТЕН КөРІНДІ

ЖЕРЛЕсТЕРДІң ЖЕңІсІ

өМІРгЕ құшТАРЛЫқ

Сыр елінің өнерпаз балғындары Грузия 
мемлекетінің Фазаси қаласында өткен халық
аралық балалар шығармашылығы фестивалінде 
табысты өнер көрсетіп, жүлделі оралды. 
Түрлі елдің мәдениетін насихаттап, шығарма-

шылықты дамытуды мақсат еткен фестиваль 
қорытындысында бас жүлдені Қазанғап атындағы 
музыкалық колледждің студенті Ақбота Құснадин 
иеленді. Ал сырдариялық Мақаш Қасиет, қалалық №1 
мектеп-гимназияның оқушысы Дінислам Бақытбек, 

№189 орта мектептің оқушысы Арслан Толыбеков пен 
№7 мектеп оқушысы Бақдәулет Исабеков І орынмен 
марапатталды. №2 Мұрагер мектебінің оқушысы Ділназ 
Төлеген мен Зульфия Айтбай 14-15 жас аралығында 
өнер көрсетіп, әділқазылар шешімімен екінші орынға 
жайғасты. 

Айта кету керек, балғындарды фестивальға 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Қаракөз Ақдәулетова 
дайындаған және олар өнер додаларында үнемі биіктен 
көрініп келеді.

гРУЗИЯДАН ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ


