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Мемлекет басшысының «Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы біздерге, ғылым адам-
дарына нағыз прагматикалық, нақты әрі түйінді, 
еліміздің болашағы үшін тағдыршешті мәселелерді 
көтерген атаулы құжат болды.

Жолдау біздің еліміздің ширек ғасыр ішін
дегі екі жаңғырту үрдісін аяқтап, үшінші, эконо
микамыздың әлемдік өсімінің лайықты деңгейге 
жетуін қамтамасыз ететін, жеделдетілген техно
логиялық жаңғыртылу басымдығына көшуімізді 
айқындап берді.

Цифрлы технология біздің өмірімізге тәуелсіз
ді гіміздің бастапқы жылдарыақ батыл енгізіле бас 
тады. Ең алдымен, мектептерді жаппай компью тер
лендіру қолға алынды. Компьютерлер кеңседе де, 
үйде де негізгі ақпараттық құрал ретінде пайдала-
ныла бастады, ақпаратпен орындалатын кез келген 
жұмыс компьютер көмегімен жүзеге асырыла тын 
болды. Ақпаратты сақтауда, тасымалдау да жолға 
қойылды. Сымсыз телефондар, желілік телеарна – 
осы бағдарламаның жемісі. Жаңа дамып келе 
жатқан жасанды интеллект белгілі бір алго-
ритм жоқ жерде пайдалануға жол ашады.

Ойды ой қозғайды, үстіміздегі жылғы 18 ақпан күнгі 
«Сыр бойы» газетінде жарияланған «Сыр қауымының сапа-
сын қайткенде жақсартамыз?» атты мақала менің көзім куә 
жайттарды жаңғыртуға түрткі болды. Сөйтіп, 1987  2001 
жылдары болған оқиға ойға оралды. Жаңақорған ауданын-
да өсірілген қауын, қарбыз сорттарынан Ресейдің Тюмень 
облысына, Мәскеуге жыл сайын 300 тоннадай жіберіліп, 
олардың әрбір 10 тоннасына бір вагон мөлшерінде ағаш, 
құрылыс материалдарын әкеліп тұрдық. Жалпы аудан Тю-
мень облысының Советский ауданымен тығыз әріптестік 
байланыста болып, құрылыс материалдарын дайындайтын 

Леспромхоз, Лесхоз мекемелеріне табиғи жоңышқа шөбі, 
күріш, асқабақ, ақ ұсақ қауын, қарбыз, т.б беру арқылы 14 
жыл бойы 500 вагон ағашты тұрақты алып тұрды.

Айтпағым, 14 жыл бойы 3180 шақырым аралық 
қашықтыққа шыдас беріп, сапасын жоғалтпаған қауын
қарбызды еске түсірді. Тауар 68 күнде вагонмен жетіп ба-
ратын. Бұл жерде бір қозғайтын мәселе,  неғұрлым ұзақ 
мерзімге сапасын жоғалтпайтын сорттарымыз сары және 
қара күләбі, қалайсан болғанмен, олар тауарлық түрлеріне 
қарай сұранысы төмен тұрды. Ал, ең тиімдісі сары түркімен 
сор ты болып шықты.

 Бұл қауын сырты жылтыр сары, жақсы піскен кезде 
қызғылт болып көзді тартатын, иісі өткір, өте тәтті, орташа 
салмағы 36 кг құрайтын. Сол кезде Тюмень облысындағы 
орташа әрбір данасының бағасы 300600 сомды құрап, 
біздің бағадан 20 есеге дейін қымбат сатылды. 

Вагонға тиеу алдында суғаруды тоқтату, үзуде сабағын 
кесу, жолға дайындау мерзімі сияқты талаптарды қатаң 

сақтағанда қауын бір ай мерзімге шыдас беріп, сапасын 
сақтайтын. Соған сай 68 күн жол жүріп барған қауынымыз 
20 шақты күн ішінде межелі бағада сатылып, оның ор-
нына әрбір 10 тоннаға 1 вагон ағаш құрылыс материалын 
алып отырдық. Әрине, сатылу бағасы қымбаттаған сай-
ын сол құрылым табыс молайып, тұрмыс көтеріледі. Сол 
үшін өндірілген тауар сұранысқа ие базарға жеткізілуі 
тиіс, оның тұтынушысын табу немесе менеджмент қызметі 
жақсы ұйымдастырылғаны жөн. Әрине, өнім өтімді бо-
луы ұрық сапасына қатысты және ерте егіп шығарумен 
қатар химиялық тыңайтқыштар беру дәрежесін қатаң шек-

теп, қазіргі жағдайда мүмкіндігінше дария суын емес, тау 
бұлақтарының су көздерін пайдаланған абзал. Сондай
ақ органикалық тыңайтқыш қолданған қолайлы. Мен 
14 жылдық тәжірибеме сүйенсем, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сату барысында көп қиыншылыққа кезіктік. 
Әсіресе, шөптен сары шырмауық шығуы, қауынқарбыздан 
улану дәрежесінің жоғарылап кетуі кедергі келтіреді. Де-
сек те, жолын тауып өткізіп, елге айтарлықтай табыс әкеліп 
тұрдық.

Өкінішке орай, маған еріп, қиындыққа төзіп, жұмысты 
тиянақты жалғастыратын азамат табылмады. Ал, жұмыстың 
жандануына басты қолдаушы болған Сәмит Далдабаев, 
Нұртаза Ыбыраев ағаларға дұрыс бағыт бергеніне алғыс ай-
туым қажет. 

Географиялық орналасу, климаттық жағдайымыз 
басқа облыстармен, Өзбекстанмен салыстырғанда өте 
қолайлы болғандықтан, әлі де қауын, қарбыз, асқабақ, т.б 
өнімдерді өндіріп сату бүгінгі күнге дейін күшін жоймаған. 
Экономикалық рычагтың негізгі бір түріне жататыны 
ақиқат. Сол кездегі облыс әкімі Б. Сапарбаевтың жеке 
қабылдауында болып, жағдайдың барысын баяндаған едім. 
Әкім 5 вагон қауынға сатып алған ұн бір ауыл қауымына  
бір жылға жететін азық екенін  есептеп, аймақ үшін тиімді  
жағын ескеріп, Тюмень облысының сол кездегі губернато-
ры Ю.С.Рокецскийге хат жазды. Сөйтіп Тюмень қаласы жа-
нынан бос тұрған сауда базасын жалға беруді сұрады. Гу-
бернатор бұған келісті.  Алайда, облыс басшысы ауысып 
кетіп, іс соңына жетпеді. Біз мұнымен шектеліп қалғымыз 
келмейді. Әлі де «Тюменьоблснабсбыт» мекемесінің бас-
шысы С.Т. Степаниянмен келісім жасауға болады. Оған 
билік тарапынан қолдау қажет.

Бұрын «Бесарық» су қоймасының суына егілген сары 
күләбіні мәскеуліктер жыл сайын 200 тонна алып тұратын. 
Сол «Госхлорпроект Сиал Сервис» мекемесіндегі (ішінде 
Кенжетай Рамазанов деген бір қазағы бар) жігіттер әлі 
күнге хабарласып тұрады. Осы бағытта кәсіпкерлік байла-
нысты тағы жалғауға, бұл үшін көктемгі егіс жағдайына 
мән беріп, қауын егуді қолға алсақ, құбақұп болар еді.

Алшынбай ТҰРТАНОВ,
ҚР Құрметті құрылысшысы.

КӨРМЕгЕ қызығушылық 
танытты

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов Қытай төтенше және 
өкілетті елшісі Чжан Ханьхуэймен кездесті.

МӘЖІЛІС ДЕПУТАТТАРЫ 
ЭКСПО-2017
НЫСАНДАРЫН АРАЛАДЫ 
                                                                                  

ҚР Мәжіліс депутаттары Палата төрағасы Нұрлан Нығматулинмен бірге «Аста-
на ЭКСПО-2017» нысандарын аралап көрді. Парламент мүшелері сапар барысын-
да Қазақстанның ұлттық павильоны, Конгресс Орталығы мен халықаралық пави-
льонды және энергия зерттеу орталығын  көріп шықты.

Көрменің  ұйымдастыру және өткізу жұмыстарына арналған  кездесу барысында «Аста-
на ЭКСПО2017» ҰК АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Мәжіліс депутаттарына 
көрме ұйымдастыру жұмыстары аяқталып қалғанын жеткізді. Нақты кезеңде 115 мемлекет 
пен 18 халықаралық ұйым көрмеге қатысатындарын мақұлдады. 109 мемлекетпен қатысу 
келісімшарты, 110 секция комиссарлары таңдалып, 82 ел ұлттық күнін таңдап қойды. Қазіргі 
уақытта қатысушы мемлекеттермен ұлттық павильондары бойынша жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. Ал 12 наурызда барлық облыс орталықтарында ресми билет кассалары өз жұмысын 
бастайды.

Кездесу соңында А.Есімов және ұлттық компания департаментінің басшылары 
қонақтардың  сұрағына  жауап берді. 

Нұрлан Нығматуллин көрменің жоғары деңгейде ұйымдастырылуына депутаттық 
корпустың: халықаралық көрмелер Конвенциясы бекітіліп, «ЭКСПО2017» көрмесін 
ұйымдастыру мен өткізу сұрақтарына арналған Заңның қатысы бар екенін айтты. «Барлық 
депутаттар атынан Көрме ұйымдастырушыларына алғысымды жеткізуге рұқсат етіңіздер. 
Біз үшін бұл көрменің жоғары деңгейде өтуі өте маңызды және мамандандырылған ЭКСПО
ның Астанада өтуі 2017 жылдың ең маңызды ісшарасы болмақ», – деп атап өтті Мәжіліс 
спикері.

ҚАУЫННЫҢ ҚҰНЫН 
САТҚАН БІЛЕР

Қадірлі қауым!
Құрметті қазақстандықтар!
Біз бүгін мемлекетіміз үшін мәні зор тарихи шешімнің жүзеге асатын 

сәтіне куә боламыз. Мен Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы заңға жария түрде қол қойғалы тұрмын.

Бұл – қазіргі басқару жүйесін жаңғыртуға бастайтын маңызды қадам.
Заң билік тармақтары арасындағы қарымқатынасты конституциялық 

деңгейде теңгерімді етуге бағытталған. Оның жобасы бір ай бойы 
қызу қоғамдық талқылаудан өткенін білесіздер. Соның нәтижесінде 
жұртшылық тарапынан 6 мыңнан астам ұсыныс келіп түсті.

Арнайы құрылған жұмыс тобы бұл ұсыныстардың барлығын сарап-
тап қарап, бір тұжырымға келді.

Біз көпшіліктің Ата Заңдағы 26бапқа өзгеріс енгізу жөніндегі 
ұсынысқа қатысты пікіріне ерекше мән бердік. Ұсыныстардың бәрі 
мұқият қаралған соң мен түпкілікті жобаны Парламент қарауына 
енгіздім.

Парламенттің бірлескен отырысында екі рет қаралып, қабылданған 
бұл заң билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөледі. Сол 
арқылы заң шығарушы билік пен Үкіметтің мемлекеттік басқару 
жүйесіндегі жаңа рөлі айқындалады.

Біз өкілді органның құзырын кеңейтіп, Үкіметтің дербестігі мен 
жауапкершілігін арттырдық.

Мен қоғамдық талқылауға белсене атсалысқан ел азаматтарының 
бәріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Сондайақ, жұмыс тобы-
на зор алғыс айтамын. Жұмыс тобына мемлекеттік қызметшілер, Парла-
мент депутаттары, заңгерлер, университеттер басшылары қатысты. Пар-
ламент депутаттары көп ұсыныс енгізіп, нақты жұмыс істеді. Барлық 
шаралар үшін рахмет айтамын. Заңмен жұмыс жүргізіп, маңызды 
міндет атқарған Парламент депутаттарына да көп рахмет. Осылайша, 
Отанымыздың басты құжаты кемелдене түсті.

Конституциядан кейін қолданыстағы заңдарға өзгерістер енгізіледі. 
Осыған орай тиісті жұмыстар жүргізіледі.

Енгізілген заңды мен Конституцияның талабы бойынша 
Конституциялық кеңеске жіберіп, бұл заңның Конституцияға және 
Қазақстанның заңдарына сай екені жөнінде тағы да дәлелдеме алдым.

Енді заңға қол қойып, іске асыруға болады.

ҚазаҚстан Президенті нұрсұлтан назарбаевтың «Конституцияға өзгерістер мен толыҚтырулар енгізу туралы» заңға жария түрде Қол Қою рәсімінде сөйлеген сөзі

Цифрлы технология
және бәсекеге қабілеттілік

Ұлттық компания басшысы Қытай пави-
льоны көрмедегі ең ауқымды әрі үздік пави-
льоны болатынын атап көрсетті. 

«Жуырда Халықаралық қатысушылар
дың III жиналысы өтті. Онда көрменің 
дайындық және ұйымдастыру жұмыстарына 
жоғары баға берілді. Көрмеге небәрі 99 күн 
қалды. Халықаралық көрмелер бюро бас-
шысы Висенте Лоссерталес осы ЭКСПО 
25 жылда ең үздік көрме болатынын ай-
тып өтті. Біз Қытай мемлекетінің көрме 
өткізуге көрсеткен барлық қолдауларына 
қуаныштымыз», – деді Ахметжан Есімов.

Ханьхуэй мырза өз кезегінде Қытайдың 
баламалы энергия көздеріне аса мән 
беретінін айтты. Әлем бойынша «Жа-
сыл экономика» саласында Қытай бірінші 
орын алады. Сондайақ, елші ЭКС-
ПО2017 ұйымдастырушыларына қытайлық 
павильонның дайындық және ұлттық сек-
циясын дайындауда көмек көрсеткені үшін 

алғыс білдірді.
Қытай – ЭКСПО2017 халықаралық 

көр месінің негізгі серіктестерінің бірі. 
ҚХР – көрмеге қатысуға бірінші бо-
лып ниет білдірген елдердің бірі. Соны 
мен қатар, көрмеге аспан асты елінен ту
рис терді жұмылдыруға Қытай өз үлесін 
қосады. «Біздің ел ЭКСПО2017 көрмесіне 
аса назар аударады және әлемдік арена-
да Қазақстанның беделіне оңтайлы әсе
рін көрсететініне сенімдіміз. Осы ара-
да халықаралық көрмеге қытайлық ин-
вес торлар мен туристерді жұмылдыруға 
қызы ғушылық білдіреміз», деп атап өтті 
ҚХР елшісі.

Сондайақ, Астанада өтетін ЭКС-
ПО2017 көрмесі ашылуына ҚХР Басқарма 
төрағасы Си Цзиньпинь қатысады. Көрме 
барысында Шанхай күні (3 шілде) мен ҚХР 
ұлттық күні өтеді (5 шілде).

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республи
касының Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңға жария түрде 
қол қойды. Президент бұл тарихи сәтті «қазіргі 
басқару жүйесін жаңғыртуға бастайтын маңызды 
қадам» деп бағалады. 

Билік тармақтары арасындағы қарым
қатынасты конституциялық деңгейде теңгерімді 
етуге бағытталған заң жобасы бір ай бойы қоғамдық 
талқылаудан өтті.  Осы уақыт аралығында халық 
белсенділік танытып, елдің басты құжатына 
енгізілетін өзгерістерге өз ұсыныстарын білдірді. 
Бұл ұсыныстар арнайы құрылған жұмыс тобы са-
рабына жіберіліп, тұжырым жасауға өзек болды. 

Енгізілген өзгерістердің барлығы еліміздің да-
муына ерекше серпін беретін маңызға ие. Мемлекет 
құрылымына ұсынылған өзгерістер қоғамымызды 
демократияландыру ісін күшейтіп, халық билігінің 
негізін одан әрі нығайтуға, Парламенттің ролін,  
Үкіметтің президенттік басқару нысаны алдындағы 
дербестігі мен жауапкершілігін арттыруға 
бағытталған. Реформаның көздеген мақсаты да 
осы. Бұл үдеріс ел дамуының тағы бір жүйелі және 
заңды кезеңіне өткенімізді айқындайды. 

Қайреддин БАЙМАХАНОВ,
«Ерлік» үйлестіру қоғамының төрағасы.

ЖАУАПТЫ СӘТТЕ АУЫЗБІРШІЛІК ТАНЫТТЫ
Елбасының «Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға жария түрде қол 

қоюы мәні зор маңызға ие. Бұл мемлекетіміздің жаңа тарихына, халқымыздың берекелі де бейбіт 
өміріне, ынтымағына бастайды. 

«Келісіп пішкен тон келте болмас» демекші, конституциялық реформалар біршама уақыт 
бүкілхалықтық талқылауға түсіп, ұсынысескертпелер қаперге алынды. Жауапты сәттердің бәрінде 
ауызбіршілігімізді паш ететін игі дәстүрден бұл жолы да жаңылғанымыз жоқ. Осылайша «Қазақстан 
қай бағытта жүреді?» деген сұраққа жауапты нақтыладық. Біз демократиялық даму жолын таңдадық. 
Ата Заңымыздың жаңа нұсқасын жасау елімізді шынайы демократияландыруға қарай жасалған нақты 
қадамдардың бірі екенін сеніммен айта аламыз.

Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар заман ағымына сай Қазақстан қоғамын 
құруға көмектесетіні даусыз.

Сәулет САХИЕВ,
Ақпараттық талдау орталығының басшысы,

саяси ғылымдар кандидаты.

ТАРИХИ ШЕШІМ
Бүгін еліміз үшін маңызы зор 

тарихи шешім жүзеге асты. Елба-
сы Конституцияға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы заңға 
қол қойды. 

Мемлекет басшысы заң билік 
тармақтары арасындағы қарым
қатынасты конституциялық дең
гейде теңгерімді етуге бағыт
талғанын, оның жобасы бір ай 
бойы қоғамдық талқылаудан өтіп, 
соның нәтижесінде жұртшылық та-
рапынан 6 мыңнан астам ұсыныс 
келіп түскенін, арнайы құрылған 

жұмыс тобы ұсыныстардың барлығын сараптап, бір 
тұжырымға келгенін айтты. Сонымен бірге, көпшіліктің 
Ата Заңдағы 26бапқа өзгеріс енгізу жөніндегі ұсынысқа 
қатысты пікіріне ерекше мән берілгенін жеткізді.

Парламенттің бірлескен отырысында екі рет қаралып, 
қабылданған бұл заң билік тармақтары арасындағы 
өкілеттіктерді қайта бөлетіні, сол арқылы заң шығарушы 
билік пен Үкіметтің мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа 
ролі айқындалғаны айтылды.

Осы маңызды тарихи сәт еліміздің саяси кезеңінің 
басталғанын бізге анықтап беріп отыр. Бүгін тарихи құжатқа 
қол қою арқылы Елбасымыз қазақстандықтарға үлкен сенім 
артып отыр. Ендігі кезекте барлық күшжігерімізді осы 
сенім мен жауапкершілікті ақтауға жұмсауымыз керек деп 
ойлаймын.  

Самұрат ИМАНДОСОВ,
облыстық қоғамдық кеңес төрағасы.

КЕМЕЛДЕНГЕН КОНСТИТУЦИЯ

қазіРгі басқаРу жүйЕсін жаңғыРтуға бастайтын Маңызды қадаМ

Қазақстан Республикасының  
Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев «Конституцияға 
өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» заңға жария 
түрде қол қойып,

Қазақстан халқына бейне 
үндеу жолдады.
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Сырдария ауданының Қоғалыкөл ауылында Елбасы 
Жолдауынан туындайтын басым бағыттарды түсіндіру 
мақсатында Бесарық, Шіркейлі және Қоғалыкөл елді 
мекендерінің тұрғындарымен кездесу өтті. 

Жиында Елбасы Жолдауындағы басым бағыттар мен 
жоспарларды жүзеге асыру барысы талқыланды. Аудан 
әкімі Ғанибек Қазантаев Жолдау жүктеген міндеттерді 
жанжақты түсіндірді. Жолдаудағы бірінші басымдық – 
экономиканың жедел технологиялық жаңғыртылуы. Ел-
басы Үкімет алдына 2025 жылға дейін шикізаттық емес 
экспортты екі есеге ұлғайту міндетін қойды. Өткен жылы 
облыс диқандары ел тарихындағы егін өнімділігі бойын-
ша төртінші мәрте рекордтық көрсеткішке қол жеткізсе, 
Сырдария ауданы облыста төрт жылдан бері үздіктер 
қатарында. 

– Аудан бойынша 12 ауыл шаруашылығы өндірістік 

кооперативі құрылды. Ақжарма ауылдық округінде 
«Өрлеу» кооперативі  50 млн теңге несие есебінен сүт 
өңдеу пунктін салуды жоспарлап отыр. «Ақжарма
Инвест» кооперативі «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» АҚдан 80 млн теңге несие алып, мал 
сою алаңын салу, ет өнімдерін өңдеу бағытында жұмыс 
істеуде, – деді ол. 

Алда экспорттық әлеуетті арттыру мен өнімді өткізу 
нарықтарын кеңейту міндеті тұр. Бұл бағытта өткен 
жылы Айдарлы ауылында «Орда» шаруа қожалығы 100 
гектарға қауын егіп, өндірген өнімін басқа облыстар мен 
Ресейге жіберді. Биыл тағы 100 гектарға қауын егіледі. 
Келесі маңызды міндет – құрылыс секторын одан әрі да-
мыту және «Нұрлы жер» жаңа тұрғын үй бағдарламасын 
жүзеге асыру. Осыған орай ауданда жаңа бағдарламаны 
іске асыру бойынша нақты жұмыстар атқарылуда. Был-

тыр Тереңөзек кентінде жаңа шағын 
ауданның инженерліккоммуникациялық 
инфрақұрылым же лі лерінің құрылысына 
республикалық, облыстық бюджет 
есебінен бөлінген 316 млн теңгеге тиісті 
жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде биыл 
Тереңөзек кентінде кезекте тұрған 176 
тұрғынға жер телімдері табысталады. 

– Экономикалық өркендеуге 
жетелейтін жұмыстар кезеңкезеңімен 
іске асады. Ол үшін аудан әкімдігі 
тиісті сала мамандарымен бірлесіп, елге 
тиімділігі зор жұмыстарды атқара береді. 
Басты бағыт – ерекше экономикалық 
кезеңде біріге еңбек етіп, ауданның 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ету, – деген аудан басшысы 
бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және 
кеңейту жайына да тоқталды.

Жұмыссыздар мен өзінөзі еңбекпен 
қамтыған азаматтар бар екенін ескер-
сек, Жолдаудың екінші, үшінші бағытын 
жүзеге асыруға айрықша назар ауда-

ру қажет. Әсіресе, мемлекеттің, жұмыс берушілердің, 
азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 
халыққа түсіндірудің маңызы зор. Оған сәйкес мемле-
кет өзінөзі еңбекпен қамтыған азаматтарды әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорынан қаржыландырмайды. 
Себебі өзінөзі қамтығандар немесе жеке кәсіпкерлер 
жеке тұлға ретінде өздері жарна төлеуі тиіс. Осы ретте 
Ғ.Қазантаев кент және ауылдық округ әкімдеріне жаңа 
жүйені кең көлемде ақпараттандыру және түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуді тапсырды.

2018 жылдан бастап 2 000нан астам тұрғыны бар, 
2020 жылдан бастап барлық әкімшілік территориялық 
бірлікте кент, ауылдық округ әкімдерінің өз бюджеті 
құрылады. Бюджет көлемі мен мүмкіндіктері ауыл 
әкімдерінің ісқимыл қабілетіне байланысты бола-
ды. Қазіргі таңда Тереңөзек кенті, Аманкелді, Бесарық, 
Қоғалыкөл, Шіркейлі, Н.Ілиясов, Шаған және Ақжарма 
ауылдық округтері халқының саны 2000нан асады. 
Болашақта аталған елді мекендердің әкімдері және ап-
парат қызметкерлері бюджет процесі және коммуналдық 
меншікті басқару мәселелері бойынша жетілдіру курста-
рына қатысады. Сондайақ, қыркүйек айынан бастап тегін 
кәсіптіктехникалық білім беру жобасы іске қосылады. 
Бұл, біріншіден, кадр мәселесін шешсе, екіншіден, 
жұмыссыздық көрсеткішінің азаюына септігін тигізбек.

Идеологиялық жиында Бесарық ауылдық қоғамдық 
кеңесінің төрағасы С.Сүлейменов, Қоғалыкөл ауылының 
ардагері Қ.Рүстемов және шіркейлілік еңбек ардагері 
Б.Синаева Жолдаудағы тапсырмалар іске асқанда 
әлемнің озық отыз елінің құрамына енуге жол ашыла-
тынын айтты. Атқарылған жұмыстарға көңілдері тола-
тынын жеткізді. Аудан әкімі өндірістік кооперативтер 
ауыл болашағының даму тетігіне айналатынын жеткізді. 
Бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыру үшін жауапты 
бөлімдерге тиісті тапсырмалар берді.

Сәуле СҰЛТАНҚЫЗЫ,
Ақтөре ИБРАГИМҰЛЫ.

Мемлекеттік шекараны «Оңтүстік» өңір 
аумағында бұзу фактілері күні бүгінге дейін 
тоқталмай келеді. Шекара шебінен өтуге болмай-
тын жерлер арқылы контрабандалық жүк тасымал-
дау тәуелсіз елімізге экономикалық жағынан үлкен 
зиян келтіруде. Құрлықта, теңізде, өзендер мен 
өзге де су жолдарындағы мемлекеттік шекараны 
күзету Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік 
Комитетінің Шекара қызметіне жүктелгені белгілі. 
Темір жол, автокөлік, теңіз, өзен, әуе жолы және өзге 
де жерлер арқылы өтетін шекара шептері ел үкіметі 
белгілеген өткізу пункттері арқылы айқындалады.

Мемлекеттік шекара бойында орналасқан 
аудандардың тұрғындары кейде өз туыстарымен ара-
ласу үшін шекараны бұзып жатады. Негізі, шекарадан 
өту арнайы рұқсат беретін бақылау пункттері арқылы 
іске асырылады. 

Еліміздің шекара қызметі мемлекеттік шекара-
ны күзетуді «ҚР Конституциясы», «ҚР Мемлекеттік 
шекара туралы», «ҚР Шекара қызметі туралы» Заң 
актілерімен, өзге де құқықтық және нормативтік 
құжаттарға сүйене отырып іске асырады.

Бұл салада әрдайым жергілікті тұрғындардың 
белсенді қолдауы қажет. Тұрғындардың шекара 
күзетіне қатыстырылуы түрлі жолдармен іске асыры-
лады, ең бастысы жергілікті тұрғындардың мейлінше 
саналы бөлігін таңдай білген жөн. Оны дұрыс пайда-
лана білудің шекара шебін күзетуде алар орны орасан 
зор. Себебі, байырғы тұрғындар шекараны күзетуді 
барынша күшейтеді, олардың көмегімен шекаралық 
құрылымдар ерікті халық жасақтары, жергілікті 
құзырлы органдар мен мекемелердің, ұжымдардың 
басшыларымен байланыста болу және азаматтардан 
түскен шағымдарды қабылдау сияқты шараларды іске 
асырады.

Мемлекеттік шекараны қорғау мен күзетуге 

жергілікті тұрғындарды барынша жұмылдыру 
арқылы баршаның ықыласын осы іске аударып, са-
яси қырағылығын арттыруға, ұжымның, қоғамдық 
органдардың, баршаның, сондайақ Мемлекеттік 
шекараны күзету мен қорғауда айтарлықтай зиян 
келтіретін жекелеген адамдарға қарсы бағытталған іс
шаралар ұйымдастыру.

Бұған қоса, жергілікті тұрғындардың көмегі ҚР 
Мемлекеттік шекарасын қорғау ісінде ҚР ҰҚК Шека-
ра қызметінің мүмкіндіктерін одан әрі кеңейтеді және 
оған деген сенімді еселей арттырады. 

Шекара бойында орналасқан елді мекендер мен 
олардың тұрғындарының қырағылығын  арттыруға 
септігін тигізеді. Бұл туралы «ҚР ҰҚК  Шекара 
қызметі туралы» Заңының 7бабында былай деп анық 
көрсетілген: «ҚР Шекарасын бұзғандарды айқындап, 
тұтқындауға міндетті. «Айқындау, тұтқындау» 
сөздеріненақ Қызылорда облысының алыстағы ше-
кара  шептерін қорғаудағы шекаралық аудандар 
тұрғындарының зор рөлі айқын көрініп тұр.

Шекара бөлімшелерінің сақшылары Отанымыздың 
қасиетті шекара шептерін қорғау бұйрығына сай еңбек 
етеді. Мемлекеттік шекара қол сұғуға болмайтын, 
біртұтас болып есептеледі. Одан өтуге рұқсат беретін 
орындардың ережелері мен шекара тәртібін бұзғандар 
мен бұзуға әрекет еткендер, сол сияқты мемлекеттік 
шекарадан рұқсатсыз жүктер, материалдар, құжаттар 
мен т.б. заттарды, заңсыз тасымалдаған тұлғалар 
заңдармен қылмыстық және әкімшілік жазаға тарты-
лады. 

Әскери бөлім басшылары Қазақстан Республикасы 
шекарасын сенімді күзетуде жергілікті тұрғындардың 
жоғары патриоттық сезімдеріне зор сенім білдіреді.

Диас ЖАНАТҰЛЫ, 
2019-әскери бөлімінің офицері.

Мемлекет басшысының осы жылғы 
Жолдауын елімізді кейінгі ұрпақ үшін 
өркендеген елге айналдыруды көз
деген маңызды құжат деп түсінеміз. 
Осыдан төрт жыл бұрын әлемді 
өрші ген тұрақсыздық жағдайында 
«Қазақстан2050» Стра тегиясының не
гіз гі бағыттарының айқын далуы және 
«Нұрлы жол» экономикалық саясаты 
мен «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
нәтижелі көрсеткіштері еліміздің жаһан
дық бәсе кеге қабілеттілігін көрсетпек. 
Сондықтан Қазақ станның үшінші 
жаңғыруы Жолдауда нақты ланған 
негізгі бес басымдықтарды жүзеге асы-
руда жатыр.

Жолдауда айқындалған бес басым
дық жә не оны орындаудың кешенді 
міндеттері эко но   миканың жеделдетілген 
технологиялық жаң  ғыр тылуы жолда-
ры, бизнесортаны түбе гейлі жақсарту 
және кеңейту мақсаттары, макро  эко но
микалық тұрақтылықты арттыру, ада-
ми капитал сапасын жақсарту және 
инс титуционалдық өзгерістерге, қауіп
сіздікке және сыбайлас жемқорлықпен 
күреске қатыс ты нақты әрекеттерді 
іске асырудың жос пары болып табы
лады. Өйткені бұл Жолдау қазақ
стандықтардың қажеттіліктері мен мүд
десіне негізделген және құқықтық мем-
лекет пен азаматтық қоғамның дамуына 
септігін тигізеді.  

Елбасы ғылыми және инновациялық 
әлеуетімізді жоғары оқу орындары, На-
зарбаев Университеті және «Алатау» 
инновациялық технологиялар паркі 
базасында дамытуды ұсынды. Ғы
лыми әлеует іргелі және қолданбалы 
ғылыми зерттеулер жүргізудің ресур-
стары мен шарттарының жиынтығы 
ретінде айқындалады. Өз кезегінде 
ин новациялық әлеует өндірісте жаңа 
өнім дер мен технологиялар тиімділігін 
арттыратын ғылыми зерттеулер мен 
әзір лемелер нәтижелерін қолданыста 
игеруді қамтамасыз ететін ресурстар 
мен шарттар түрлерінің жиынтығы са-
налады. 

Жалпы, мемлекеттің заманауи 
әлеуметтікэкономикалық дамуы және 
оның халықаралық нарықтағы бәсе
ке лестіктің негізі ретінде қоғамның 
ақпараттық дәуірге өтуінің алғышарты 
болып табылатын ғылыми және инно
вациялық әлеует саналады. Жаң
ғыртылған технологияларды барынша 
кеңінен қолданатын ел ғана бәсекелік 
артықшылық иеленеді. Экономика үшін 
төтенше маңызды сауалдар шаруашылық 
қызметтің негізгі салаларындағы инно

вациялық даму басым дық  тарын зерт-
теу мен болжауға сүйенеді. Сон дықтан 
ғылыми сараптамалар мен зерттеулер 
мүмкіндіктерінің кешенді сипаттама-
ларына назар ау дарып, жүзеге асыру 
тетіктері мен тәжірибедегі көрі ністердің 
ықтимал нәти желеріне мән беру қажет. 
Әсіресе, инновациялық дамудың 
маңызды әлеуетін жиынтықтап, ғылыми 
және инновациялық әлеуеттің теориялық 
негіздері мен негізгі қолданбалы 
қырларына мән берген жөн.

Әлемдік қауымдастықтағы жаһан
дану және интеграциялық процестердің 
орын алуы инновациялық дамуға 
ықпал ететіні заңды. Еліміздің тұрақты 
экономикалық және әлеуметтік даму-
ын қамтамасыз етудің негізгі жолы білім 
беру, оның ішінде жоғары білім беру 
жүйесін жоспарлы түрде құру болып та-
былады. Бүгінгі күнде ХХІ ғасырдың 
көшбасшы мемлекеті болу білім берудің 
тиімді жүйесін қалыптастыруда жатыр. 
Білім әлемдегі барлық мемлекеттердің 
негізгі басымдықтарының бірі болып са-
налады. Сондықтан қазіргі бәсекелестік 
заман шарттарында жоғары білім беруді 
инновациялық дамытудың маңызы зор.

Кез келген жоғары оқу орнының 
табыс ты жұмысы білім беру қызметін 
жетілдіруді үнемі арттыру болып табы-
лады. Сапалы білім нің мақсаты және 
маз мұнымен қатар,  бітіруші студентті 
даярлауда оқытушылар құрамының кәсі
би біліктілігі, студенттердің қабілет
тілігін жоғарылатуға ықпалы мен 
ғылыми қызметке қызығушылығын 
арт   тыруында жатыр. Сондықтан Мем
ле  кет басшысы осы Жолдауда жо ғары 
оқу орындарындағы білім беру бағ
дарламаларының деңгейін бақы лауды 
және талапты күшейтуді тапсырды. 

Жолдауда ұсынылған тапсырмалар-
ды жүйелі және өз мерзімінде орындау 
Қазақстанның Үшінші жаңғыруының 
іргетасы саналады. Сондықтан бұл 
маңызды құжат Отанымыздың жаңа 
ұлы жетістіктері мен табыстарын 
жалғастырудағы тиімді өркендеудің тура 
әрі берік бағыттаушысы болмақ. От-
андастарымыз қазіргі кезеңдегі ауырт
палықтарға қарамастан, Ел Президенті 
қойған міндеттерді орындай алатыны-
на сенеміз. Нәтижесінде өркендеген, 
гүлденген, дамыған және қауіпсіз 
елімізді келер ұрпаққа қалдырамыз.

Мұрат НАСИМОВ, 
саяси ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор,
«Болашақ» университетінің рек-

торы міндетін атқарушы.

КӘсіПКЕРліКтің КӨКжИЕгі КЕңЕйЕді
Елбасының Жолдауы дамудың жаңа ауқымды 

бағдарламасына қадам басуды көздеп отыр. Мықты мем-
лекет дегеніміз – экономикасы әртараптандырылған, 
теріс үдерістердің ықпалына төтеп бере алатын тұтас 
бірлігі бар ел. Осы орайда,  Президентіміз елімізде шағын 
және орта кәсіпкерліктің, сондайақ ірі кәсіпкерліктің 
өресін кеңейтуді ең бірінші орынға қойып отыр. 

Елбасы Жолдауының екінші басымдығында – 
бизнесортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту туралы 
айтылған. Онда «Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен» Қазақстан 
азаматтары өз бизнесін жүргізу үшін ауылда да, қалада да 
16 миллион теңгеге дейін шағын несие ала алатындығы, 
шағын несие беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепілдік 
жасау және қызмет көрсету тетіктерін белсенді пайдала-

нуды, бизнес жүргізу және қаржылық сауаттылыққа үйрету ісін ұйымдастырумен 
қатар атқару мен жаппай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан әрі жетілдіру 
керектігіне тоқталған. Біздің стратегиялық мақсатымыздың бірі – елдің ішкі жалпы 
өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесі 2050 жылға қарай кем дегенде 50 пайыз 
болуын қамтамасыз ету деп атап көрсетті.

Мұндай қолдаудың арқасында еліміз отандық өнімдермен қамтылмақ. Сонымен 
қатар, әлемнің алпауыт елдеріне Қазақстанның тауарлары да экспортталады. Сөйтіп, 
елдің әлауқаты бүгінгі күннен де жоғары болатыны сөзсіз.

Рысбай НЫСАНХАНОВ, 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының 

Шиелі ауданының филиал директоры.

Жылдағы дәстүр бойынша Ел
ба сының бір белесті артқа тас тап, 
екінші белеске қарышты қадам бас
қан қазақстандықтарға арнаған ке
зекті Жолдауы жарияланды. Мемле-
кет басшысының еліміздің үшінші 
жаң ғыруының 5 негізгі басымдығын 
айқындап көрсетіп отырған бұл Жол-
дау «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп ата-
лады.

Елбасы Н.Назарбаев: «Ең алды-
мен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге 
тиіс. Біздің міндетіміз – білім берудің 
экономикалық өсудің  жаңа моделінің 
орталық буынына айналдыру. Оқыту 
бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін 
және өз бетімен іздену дағдыларын 
дамытуға бағыттау қажет», – деп 
білім беруді жоғарғы деңгейге көтеру  
жұмыстарын қолға алу қажеттігіне ерек-
ше назар аударды. 

Білікті педагогтардың тапшылығын 
ескере отырып, Президент үш тілді 
меңгеруді кезеккезеңімен енгізу қажет 
екендігін нақты көрсетті. 

Жастар арасында ІТбілімді, қаржы
лық сауаттылықты қалыптастырумен 
қатар, ұлтжандылықты дамытуға баса 
назар аударды. Бұл тәуелсіздік алған 
жылдардан бергі Елбасының қолға алып 

келе жатқан байыпты саясатының бөлігі 
деуге болады. 

Ғылым мен инновациялық әлеуетті 
дамытуды және оны әлемдік деңгейге 
шығаруды көздеген Ұлт көшбас
шысының Жолдауындағы бірінші 
басымдық – экономиканың жедел
детілген технологиялық жаңғыртылуы. 
«Біз инновациялық технологияны 
қолдану арқылы құрылатын жаңа ин-
дустрияларды  өркендетуге тиіспіз. 
Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 3 
Dпринтинг,  онлайнсауда, мобильді 
банкинг,  цифрлық қызмет көрсету 
секілді денсаулық сақтау, білім беру 
ісінде қолданылатын және басқа да 
перспективалық  салаларды дамыту ке-
рек», – деп атап өтті және ең алдымен 
озық технологияларды еркін  меңгеруді 
мақсат етіп қойды. 

Мемлекет құру жолында теңдессіз, 
мол тәжірибе жинап, жаңа кезеңге қадам 
басқан Қазақстанның басты күші бірлік 
болып отыр. Нақты мақсат пен мықты 
жоспарға негізделген Елбасының жыл 
сайынғы Жолдауы дамудың даңғыл 
көшіне жол бастап келеді.

Талант НҰРМАХАНОВ,
№70 мектептің мұғалімі.

Қазалы ауданы.

ҮШІНШІ
ЖАҢҒЫРУДЫҢ 
ІРГЕТАСЫ

Жолдау

АУЫЛ БОЛАШАҒЫ – ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВТЕ

ЖАҢА БЕЛЕСКЕ 
ЖАСАМПАЗ ІСПЕН

Кеше облыс әкімінің орынбасары Серік Сүлейменовтің төрағалығымен 
«Көктем – 2017» республикалық командалық-штабтық оқу-жаттығуына 
арналған жедел кеңес өтті. Басқосуда сала қызметкерлері төтенше 
жағдайлардың зардабын жоюдағы дайындық барысы туралы баян-
дама жасады. Сондай-ақ, барлық аудан бойынша Сырдария өзенінің 
бойындағы мұздың қалыңдығы, ондағы су жүру кезіндегі қауіпсіздік шара-
лары жайында сала мамандары мәлімдеді. Ал облыс әкімінің орынбасары 
төтенше жағдайды жою іс-шаралары кезінде жедел іс-әрекет жасай білген 
қызметкерлер  жұмысына оң баға берді.
Айта кетейік, облыс бойынша 910 наурыз аралығында  «2017 жылғы көктемгі су 

тасқыны кезеңіндегі төтенше жағдайларды жою кезіндегі ісқимылдарға азаматтық 
қорғау мемлекеттік жүйесінің басқару органдарын, күштері мен құралдарын да-
ярлау» тақырыбында «Көктем–2017» республикалық командалықштабтық оқу
жаттығуы өтті. Оқужаттығу барысында күштер мен құралдардың, сондайақ, 
гидротехникалық құрылғылардың, көліктік коммуникациялардың, құлақтандыру 
жүйесінің  төтенше жағдайларға әрекет етуі тексерілді.

Астана даңғылы бойында басталған оқужаттығу жұмыстары Талсуат елді 
мекені мен Жалағаш ауданында жалғасын тапты. Онда сала мамандарының 
дайындық барысы пысықталды.  Көктемгі оқужаттығу жұмысына 250 адам, 61 тех-
ника жұмылдырылды. Сондайақ, су тасу кезеңіне дайындық және оқужаттығу үшін 
су басу қаупі бар аумақтардың, су өткізу орындарының, селге қарсы және басқа да 
инженерлік  құрылғы қорғанысының, суда жүзу құралдарының саны нақтыланды. 
Жанаржағармай, азықтүлік, дәрідәрмек, палаткалар қоры толықтырылды. 
Облыстық және аудандық әкімшіліктерде тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. 
Өзеннің ағысы тұрақты бақылауда болды. Гидротехникалық нысандардың 
жағдайы тексеріліп, су өткізетін құрылғылар мен жолдардың қоқыстан тазартылуы 
қадағаланды.

Жалағаш ауданында өткен оқужаттығу жұмысында облыс әкімінің орынбасары 
С.Сүлейменов аудандық азаматтық қорғаныс және авариялық құтқару құрылымдары 
және күшқұралдарының дайындығымен танысты. Бұдан соң аудандық және 
облыстық активтердің қатысуымен жедел жиын өтті. Екінші кезеңде құтқару және 
басқа да кезек күттірмейтін жұмыстардың жүргізілуі тәжірибе жүзінде сыналды. 
Қызылорда қаласы Талсуат елді мекенінде авариялық құтқару құрылымдары мен 
күшқұралдарының дайындығын шыңдау мақсатында арнайы тактикалық оқу
жаттығу жұмыстары ұйымдастырылды.  

Биыл республика көлеміндегі оқужаттығу жұмысы Қостанай облысында 
өтуде. Ал дәл осы шара келер жылы Сыр елінде жалғасын табады. Басқосуда Серік 
Сүлейменов алдағы міндетті абыроймен атқаруда жауапкершілікпен жұмыс жасауға 
шақырды. Сондайақ, ол сала мамандарына төтенше жағдай кезінде атқарылатын 
жұмыс сапасын қадағалауды тапсырды. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ. 

ОҚУ-ЖАТТЫҒУ ОРАЙЫ ПЫСЫҚТАЛДЫ

МЕМлЕКЕттіК РӘМіз туРалы 
талаП жОғаРы
Облыстық ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен 

«ҚР мемлекеттік рәміздерін орналастыру тәртібі мен 
стандартқа сәйкес қолданылуы» тақырыбында семинар өтті.

Семинарға облыстық ішкі саясат басқармасының басшы-
сы Айдын Қайруллаев, орынбасары Әлімжан Жарылқағанов 
пен Техникалық реттеу және метрология комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша департамент басшысы Ерқанат 
Кеулімжаев, сонымен бірге мемлекеттік мекеме басшылары 
қатысты.

Семинарда Айдын Қайруллаев мемлекеттік рәміздер 
тәуелсіздігіміздің жарқын дәлелі екені, сондықтан оған де-
ген құрметтің ерекше болу керектігін айта келіп, шараның 
мақсатына тоқталды. 

– Мемлекеттік Ту, Елтаңба, Әнұран Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері болып табыла-
ды және мемлекеттік рәміздерді орналастырудың, оны 
қолданудың өзіндік белгіленген тәртібі мен талабы бар. Кей 
жағдайда сол талап орындалмай жатады. Бүгінгі семинар-
да мемлекеттік рәміздерді орналастыру мен қолдану тәртібі 
кеңінен түсіндірілетін болады, – деді А.Қайруллаев.

Семинар барысында басқарма басшысының орын-
басары Әлімжан Жарылқағановтың, Техникалық реттеу 
және метрология комитетінің Қызылорда облысы бойын-
ша департаментінің басшысы Ерқанат Кеулімжаевтың «ҚР 
Мемлекеттік рәміздерді орналастыру тәртібі мен стандартқа 
сәйкес қолданылуы» тақырыбындағы хабарламасы тыңдалды. 

Е.Кеулімжаевтың айтуынша, 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ҚР СТ 9892014 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Елтаңбасы қолданысқа енгізілген. Ол бойынша 
Мемлекеттік Елтаңба 3Д үлгісінде жасалған және бояуынан 
бастап айырмашылықтары көп.  Ескі үлгідегі Мемлекеттік 
Елтаңбаны ауыстыру жұмыстары ағымдағы жылдың 
шілдесіне дейін аяқталуы тиіс. 

Семинар соңында қатысушылар сұрақ қойып, ой
пікірлерін ортаға салды.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ШЕКАРА ҚОРҒАУ – 
ШЫНАЙЫ МІНДЕТ

семинар
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2011 жылдың 18 қаңтарында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен ұлттық жерсеріктік «OTAU TV» телерадио хабар тарату желісі 
іске қосылған болатын. Бүгінде ұлттық оператор қызметін пайдаланатын үй 
шаруашылықтарының саны миллионға жетуге жақын. Цифрлы стандартқа 
көшкен сәтте, Қазақстанда жер серіктік жүйе абоненттерінің саны небәрі 6 300 
болғанын ескерсек, бұл көрсеткіш аталған қызметтің халық арасында үлкен 
сұранысқа ие екенін көрсетеді. Бұл, әсіресе, ауыл тұрғындарына қатысты, 
өйткені,  оның  абоненттерінің 70 пайызы ауылдық жерлерге келеді.

Президенттің Жолдауында елімізде үлкен экономикалық және 
технологиялық дүмпу болуы тиістігі баса айтылды. Ал ол үшін, ең алдымен, 
тағы сол IT саласына басымдық беріледі.

Жалпы, Қазақстанда ақпараттық технологияларды мемлекеттік секторға 
ендіру жұмыстары осыдан он жыл бұрын сәтті басталған. Оған мысал келтіруге 
болады, ол – «eGov» жүйесі немесе Қазақстанның электронды үкіметі. Дәл осы 
жүйенің көмегімен бүгінде жүздеген операцияны компьютер алдында отырып
ақ жүргізе аласыз. Құжат ресімдеу, коммуналдық қызмет түрлерінің ақысын, 
салық, айып пұл, сақтандыру және өзге де қызмет түрлерін үйде отырып төлеуге 
кез келген қазақстандықтың мүмкіндігі бар. Бұл істер алдағы кезде одан әрі 
жетілдіріле түседі.

Жолдауға сәйкес жазға қарай елімізде «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы іске қосылуы белгіленді. Ақпараттық технологиялар қарыштап 
дамып бара жатқан мына заманда IT саласын дамытпасақ, дамыған 30 елдің 
қатарынан көріну қиын. Өйткені, өркениетті елдердің барлығы осы цифрлы 
жүйеге көшіп, өнеркәсібінің дамуын және халқының әлауқатын жылдан жылға 
жақсартып келеді

Жолдауда Елбасы: «Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын 
жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 
3D  принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді 
денсаулық сақтау, білім беру ісін де қолданылатын және басқада перспективалы 
салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің 
экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарыт-
ты», деп нақты бағдар берді.

Қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру әрі ұлттық экономиканы цифр
ландыру бағдарламасын жүзеге асыру шеңберін де 2020 жылға дейін интернет 
қолданушылардың санын 80 пайызға дейін арттыру, тұрғындардың 95 пайы-
зын цифрлы xабар таратумен қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80 
пайызға дейін арттыру көзделуде. Бұл үшін биылдың өзінде аталған бағдарлама 
аясында елімізде 244 радиотелевизиялық станса іске қосылмақ.

«Цифрлы Қазақстан» тек бір ғана IT саласын емес, қоғамдағы өзге де са-
лаларды дамытуға бағытталған. Бағдарлама ІЖӨ дегі IT секторының үлесін 
2020 жылға дейін 5 пайызға жеткізуді жоспарлап отыр. IT секторында 150 
мың жаңа жұмыс орны ашылады. Еңбек өнімділігі 37 пайызға жеткізіледі. 
Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру да басты міндет, ол 85 пайызға 
дейін жеткізілетін болады.

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыруда 4 бағыт бар. Бірінші 
бағыт – ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, Қазақстанның 
транзиттік әлеуетін арттыру. Екінші бағыт – экономиканың салаларына (көлік 
және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы және элек-
тронды сауда) цифрлы технологияны ендіру. Үшіншісі – мемлекеттік органдар 
жұмысының сапасын арттыру және төртінші бағыт – IT мамандарды даярлау.

Цифрлы технологияның халқымыздың жартысы ауылда тұрып, сол жер-
де нәпақасын айырып отырған ауыл шаруашылығы саласына да берері көп. 
Әлемге белгілі «Microsoft» компаниясының қожайыны Билл Гейтс ойлап тапқан 
«Оракул» деген компьютерлік бағдарлама ауылшаруашылық жерлерінің хала-
хуалын санаулы ғана уақыт ішінде талдаудан өткізіп, қандай жағдайда екенін 
айтып бере алады. Дәл қазір Қазақстанда егістік пен жайылымның көбі жекенің 
қолында және пайдаланылмай жатқаны белгілі. Ал аталған бағдарлама сол жер 
иелерінің кім екенін, жерді қанша уақыттан бері пайдаланбай жатқанын анықтай 
алады. Демек, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында Билл Гейтстің «Ора-
кулы» да елімізде кең қолданысқа енуі әбден мүмкін.

Цифрлы технология бұдан бөлек денсаулық сақтау және білім беру салала-
рында да қолданыста. Биыл оны жетілдіру мақсатында Қазақстан мектептерінде 
электронды күнделік қолданысқа енгізілмек. Сонымен қатар, педагогтар да 
атқарған жұмыстарының есебі мен жоспарларын қағаз күйін де емес, электрон-
ды үлгіде тапсыра алады.

Жалпы, мұның бәрі халықтың бақуатты өмір сүруі үшін жасалып жатқан 
шаралар екенін түсінуіміз қажет. Тұрғындардың әл ауқаты артып, еңсесі тік 
көтерілгенде ғана Қазақстан дамыған өркениетті елдердің қатарына, яғни 
алдыңғы «отыздыққа» қосыла алады. Ал, бұл мақсатқа жету үшін еліміз Үшінші 
жаңғыруды еңсеруі тиіс. Алдағы кезде замана көшінен қалғысы келмеген әрбір 
азамат, мамандар, ғалымдар мен студенттер ұялы байланыс, телекоммуника-
ция, сандық ТВ, кең жолақты  интернет, ақпараттық технологиялар, Е үкімет, 
Е сауда, интерактивті жарнама және әлеуметтік медиа саласындағы өзекті 

тақырыптардан тыс қалуына болмайды.
Мырзагелді КЕМЕЛ,

экономика ғылымдарының докторы.
«Егемен Қазақстан» газеті.

3 наурыз 2017 жыл.

Т.Жүргенов атындағы шығармашылық үйінің мәжіліс залын-
да өткен брифингте облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Әлімжан Жарылқағанов, «Медиа – Пресс» қоғамдық 
қорының директоры Ақерке Жолмаханова және «Самұрық» 
инновациялық идеяларды дамыту орталығы» қоғамдық қорының 
директоры Жандос Тұсмағанбетов мемлекеттік тіл саясатын жүзеге 
асыру бағытындағы мемлекеттік әлеуметтік жобаларды таныстыр-
ды.

– Облыстық ішкі саясат басқармасы тарапынан 2017 жылы тіл саяса-
тын жүзеге асыруға бағытталған шараларға 12 млн 800 мың теңге қаралған. 
Оның ішінде үш әлеуметтік жобаға 9 млн 500 мың теңге бөлініп отыр. 
Бүгінде әлеуметтік жобаның екеуі Мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес жа-
рияланып, жеңімпаздар анықталды. Ал, үшіншісі заңға сәйкес сәуір айын-
да жарияланатын болады. «Аймақта мемлекеттік тіл саясатын іске асыру» 
мемлекеттік әлеуметтік жобасын» «МедиаПресс» қоғамдық қоры жеңіп алса, 
«Үштілділікті насихаттау» әлеуметтік жобасын «Самұрық» инновациялық 
идеяларды дамыту орталығы» қоғамдық қоры ұтып алды, – деді облыстық 
ішкі саясат басқармасы басшысының орынбасары Әлімжан Жарылқағанов. 

Аталған жобалардың мақсаты – тілдерді дамыту мен қолданудың 2011
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру барысын-
да еліміздегі барлық этностың тілін сақтай отырып, қазақстандық біртектілік 
пен бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз ету және насихаттау.

Брифингте аталған екі жоба бойынша жеңімпаз мекеме жетекшілері жо-
баны жүзеге асыру барысында жоспарланған шаралар жөнінде айтып берді. 

«Аймақта мемлекеттік тіл саясатын іске асыру» мемлекеттік әлеуметтік 
жобасы аясында 5 облыстық байқау, 1 облыстық олимпиада, облыстық жастар 
форумын, «дөңгелек үстел» отырысы мен облыстық мүшәйра өткізу жоспар-
ланса, «Үштілділікті насихаттау» жобасы аясында семинартренинг, кездесу 
кеші, облыстық сайыс, барлығы 14 шара өткізіледі деп күтілуде. Сондайақ, 
екі жоба бойынша үштілділікке қатысты үнпарақшалар әзірлеу жоспарланған.

Айнұр БАТТАЛОВА.

– Бақыт Дүйсенұлы, агрокешенді дамытуға 
бағытталған бірнеше бағдарлама бұған дейін де жүзеге 
асты. Жаңа бағдарламаның ерекшеліктері неде? Оны 
дайындау барысында шаруашылықтың «қазанында 
қайнап» жүрген мамандардың ұсынысы ескерілді ме?

– Бұған дейінгі «Агробизнес2020» бағдарламасы 
көптеген ірі агроқұрылымдардың, оның ішінде өңдеу 
кәсіпорындарының аяғынан тұруына мүмкіндік берді. 
Дегенмен, осы кәсіпорындарды тұрақты түрде толықтай 
шикізатпен қамту мүмкін болмаған еді. Статистикалық 
деректерге қарасақ, өндірілетін мал өнімдерінің басым 
бөлігі ауылдық жерлердегі жеке секторлар үлесінде. Мы-
салы, жылмажыл облыста өндірілген еттің 84 пайызы, 
сауылған сүттің 85 пайызы жеке секторлардың үлесінде. 
Осыған орай, агроөнеркәсіп кешені субъектілерін ба-
рынша мемлекеттік қолдаумен қамтитын және жеке 
қосалқы шаруашылықтардың әлеуетін пайдалану-
ды көздейтін шаралар жаңа мемлекеттік бағдарламада 
ескеріліп, биылғы 14 ақпанда Елбасы Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 20172021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді.  

Біз де өз тарапымыздан саланың өзекті мәселелерін 
талқылап, әрі қарай дамыту бойынша ұсыныстарымызды 
бердік. Жаңадан әзірленген мемлекеттік бағдарлама 
нарықтарда сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті АӨК 
өнімдерінің өндірісін қамтамасыз етуге бағытталаған.

– Бағдарлама жүзеге асқанда қандай нәтижелерге 
қол жеткізу көзделген? 

– Еңбек өнімділігін 2015 жылдың деңгейіне 
қарағанда 38 пайызға ұлғайту,  ауыл шаруашылығы 
жалпы өнімін 30 пайызға өсіру жоспары бар. Азық
түлік тауарлары экспорты көлемінің 600 млн АҚШ 
долларына өсуі, импорт көлемінің 400 млн АҚШ дол-
ларына төмендеуі күтіледі. Азықтүлік тауарлары 
көтерме саудасының 2015 жылдың деңгейіне қарағанда 
29 пайызға өсуі,  суармалы су алаңның 1 гектары-
на арналған су шығысының 2015 жылдың деңгейіне 
қарағанда 20 пайызға төмендету, қосымша жерүсті су 
ресурстарының 2015 жылдың деңгейіне қарағанда 1,9 
шаршы шақырымға ұлғаюы межеленген.

– Бағдарламаның бұл көрсеткіштерге жетуі үшін 
нақты міндеттер белгіленген бе? Ауыл шаруашылығы 
тауарөндірушілері үшін пайдасы қандай?

– Әрине, ең алдымен ұсақ және орта шаруа шы
лықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына тарту ке-
рек. Бұл міндетті орындауға «Нәтижелі жұмыс пен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасында 

көзделген ісшараларды орындау шеңберінде қол 
жеткізілетін болады.  

Өз кезегінде ауыл шаруашылығы тауарөндіру
шілерінің тиімді жұмыс істеуіне, АӨКнің дамуына 
ауыл шаруашылығы кооперациясы ықпал ететін болады. 
Қазіргі таңда майда шаруашылық құрылымдар мен жеке 
секторлардың әлеуетін тиімді пайдалану үшін оларды 
біріктіру, ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру 
маңызды болып отыр.   

Екінші міндет – ішкі нарықты толықтыру және 
отандық өнімнің экспорттық әлеуетін дамыту. Азық
түлікке деген ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз ету, ауыл 
шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі 

салаларын дамыту, ішкі нарықты азықтүлік тауар-
ларымен толықтыру, мал шаруашылығының құрама 
азықтарға деген қажеттілігін және экспорттық әлеуетті 
іске асыруды қамтамасыз ету үшін басым өнім түрлерін 
өндіруге бағытталатын болады.  Бұл бағытта өткен жылы 
облыстың ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу ры-
ноктарына кешенді маркетингтік зерттеулер жүргіздік. 
Нәтижесінде облыстың агроөнеркәсіп кешенінің 2020 
жылға дейінгі дамуының Агрокартасы әзірленді. 

Агрокартада негізгі міндет ретінде экспорттық 
әлеуетті арттыру мен өткізу рыноктарын кеңейту (әсіресе 
Иранға, Қытайға және Ресейге) анықталды. Күріш, 
балық, ет, бақша, т.б өнімдерді экспорттау көлемін 2020 
жылы 3 есеге дейін ұлғайту жолдары айқындалған. 

Күрішке жаңа рыноктарды игеруді бастадық.  Мысал 
ретінде, Иран нарығында жоғары сұранысқа ие күріш 
сорттарын өндіруді қолға алғанымызды айтайын.  Биыл-
дан бастап күріштің тоннасын 500 мың теңгеден Иранға 
экспорттау келісілді. Бүгінде күрішіміздің тоннасын 150 
мың теңгеден өткізудеміз. Ет экспортын ұлғайту үшін 
6 мың басқа арналған мал бордақылау алаңдарын іске 
қостық. Ет комбинатын салу да жоспарда бар. 

Үшінші міндет – мемлекеттік қаржылық қолдау 
шараларын тиімді пайдалану. Биылдан бастап картоп, 
көкөніс, бақша, дәнді және майлы дақылдарды гектарлық 
субсидиялау тоқтағанмен, мемлекеттік қолдаудың басқа 
механизмдері мен түрлері енгізілді.  Мысалы, майлы 
дақылдардың гектарына төленетін субсидияның орны-
на, өңдеуге өткізілген өнім көлеміне субсидия төленетін 
болды. 

Сондайақ,  күріштің 90 пайызы біздің аймақта 
өндірілетіндіктен инженерлік жүйедегі жерді қалыпты 
жағдайда ұстап тұру шығындарының ауқымын ескеріп, 
біз Ауыл шаруашылығы министрлігімен күрішті 
жергілікті бюджет есебінен гектарлы субсидиялау 
жөнінде келістік. Одан бөлек, биылдан бастап күріштің 
әр гектарына 100 мың теңгеге дейін көктемгі дала 
жұмыстарын несиелеу де қарастырылуда.  Күріштің 
элиталық және бірінші репродукциялық тұқымдары 
субсидияланады.  Қазіргі таңда,  нарықты жоғары 
сұранысқа ие күріштің сорттарын егіп,  экспортқа 
шығару мақсатында жұмыстар жасалуда. 

Төртінші міндет – су ресурстарын тиімді пайдала-
ну. Ол  мелиорациялық жайкүйді жақсарту мен ирри
гациялық инфрақұрылымды қалпына келтіруде, өнер
кәсіпте су тұтыну тиімділігін арттыруда көрініс табатын 
болады.

Бесінші міндет – жер ресурстарын тиімді пайда-
лану үшін жағдайлар жасау. Ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жердің агрохимиялық жайкүйі туралы 
деректер банкі қалыптасады. Алтыншы міндет – ауыл 
шаруашылығы тауарөндірушілерді техникамен және хи-
мияландыру құралдарымен қамтамасыз етуді арттыру, 
кейінгі міндеттер саудалогистикалық инфрақұрылымды 
дамытумен, ғылымитехнологиялық кадрлық және 
ақпараттықмаркетингтік қамтамасыз етумен өзектес.  

– Кооперативтерге бірігудің маңызын шаруа адам-
дары түсініп келе жатқан сыңайлы. Енді осы коо-
перативтерге мемлекет тарапынан ұсынылатын 
жеңілдіктер туралы не айтасыз... 

– Биылдан бастап кооперативтерді дамытуға 
басымдық берілуде. Кооперативтерге біріктірілген 
шаруашылықтарға мемлекеттік қолдаулар қолжетімді 
болды. Нақты айтқанда, кооперативтердің ет сою 
алаңдары мен сүт қабылдау пункттерін ашуға кет-
кен шығынының 50 пайызын мемлекет қайтарады. 
Сондайақ, сүт пен етке де тиісті субсидиялар төлеу 
қарастырылуда.

Кооперативтерді ұйымдастыру кезеңкезеңімен 
жүргізіледі. Бұл ретте кооперативтердің түрлері 
өндірістік, өткізу, қайта өңдеуші, материалдық
техникалық жабдықтау жөніндегі, кредиттік, сервистік, 
ақпараттықмаркетингтік кооперативтер болып 
құрылады.

 Ауыл шаруашылығы кооперативтеріне біріктірудің 
артықшылығы – ауыл шаруашылығы тауарөндірушілері 
өндірген өнімді делдалсыз тікелей қайта өңдеуге, сау
да желісіне тұрақты өткізуге мүмкіндік алады. Қолда 
бар ауыл шаруашылығы техникасының иелері болып 
қалады. 

Бүгінгі күннің өзінде облыста барлығы 872 май-
да шаруашылықтың бірігуімен 153 ауылшаруашылық 
өндірістік кооперативі құрылды. Осының 18 кооперативі 
336 жеке қосалқы шаруашылықтың біргуімен құрылып 
отыр.

 – Жоғарыда бағдарламада белгіленген 8 міндетті 
атап өттіңіз. Әйткенмен, біздің өңірде  ауыл шаруа
шылығы саласын өркендетудің бұрыннан белгіленген  
бағдары бар. Басталған жұмыстар қалай жалғасын 
таппақ?

– Ауыл шаруашылығы дақылдарын әртараптандыру 
бойынша жұмыстар жалғасып,  бидай алқаптарының 
бір бөлігі аса сұранысқа ие дақылдармен, яғни, май-
лы дақылдар, арпа, жемдік жүгері, қант қызылшасы, 
азықтық дақылдар алмастырылады.   Өнімділікті 
жоғарылату мақсатында жоғары сапалы тұқымдарды 
қолдану және тыңайтқыштарды енгізуге мемлекеттік 
қолдау көрсетілетін болды.

Шаруаларды мал азығымен қамтамасыз ету 
өзекті еді. Енді бүкіл елді қамтитын азықтық теңгерім 
әзірленіп, енгізіледі. Азықтық дақылдардың алаңдары 
ұлғайтылады. Құрама жемді өндіру және тұтыну 
ынталандырылады. Сондайақ, жайылымдарды 
пайдаланудың тиімділігін жоғарылату бойынша жұмыс 
жүргізілмек. Асыл тұқымды жануарларды көбейткендер 
мемлекеттік қолдауға ие болады. Ауыл шаруашылығын 
сумен қамтамасыз ету және суармалы жерлердің 
алаңдарын ұлғайту  бойынша шаралардан басқа, 
қосымша электрондық форматта жер ресурстарының 
жайкүйі туралы мәліметтер қалыптастыру көзделген. 
Сондайақ, агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік 
реттеуді жетілдіру шеңберінде ғылым мен өндіріс 
арасындағы байланысты қамтамасыз ету бойынша іс
шаралар іске асырылатын болады. Жалпы бағдарламаны 
жүзеге асыру барысында ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерінің мәселелері мен қажеттіліктері шешіледі  
деп айтуға  болады.

Сұхбатты жүргізген
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Аудан әкімі Нажмадин Шамұратов көпбалалы Ба-
тыр аналармен кездесті. «Жақсылықты алдымен –
анаға, анаға – тағы да анаға жаса» қағидасын тұтынған 
әкім кедесу барысында  алтын құрсақты аналарға ерек-
ше құрмет жасады. Жылы шырайда өткен жүздесуге 
қала, кент, ауылдық округтерде тұратын 60-қа жуық 
Батыр ана шақырылған болатын. 
 Еліміздің егемендік алған жылдары жеткен жетістіктері мен 

отбасындағы алтын құрсақты аналардың рөлі туралы тебірене 
сөйлеген Нажмадин Шәкизадаұлы  ел демографиясының даму-

ына елеулі үлес қосқан аналарға сыйқұрмет көрсетті.
Кездесу барысында еңбек ардагері, «Алтын алқа» иегері 

Маржанкүл Жүсіпова мемлекеттің қамқорлығына ақ жаулықты 
жандардың атынан ризашылығын білдіріп, жергілікті 
басшылықтың жұмыстарына сәттілік тіледі.

Ауданда нақты кезеңде  екі мыңнан астам «Алтын алқа» 
және «Күміс алқа» иегерлері бар.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

5 ЖЫЛҒА – 6 ПАЙЫЗБЕН
Қызылордада жаппай кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған «Бастау Бизнес» 

жобасының жеңілдігі көп. Ниеттілерді кәсіпкерлік негіздеріне баулу, бастамала-
рын қолдау, қалаларда шағын несиеге кепілдік беруден бөлек, қатысушыларға не-
сие 5 жылға дейін 6 пайызбен 8 мың АЕКге дейін ұсынылады. 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы басшысының міндетін атқарушы Азамат Досжанов 
мәлімдегендей, жоба аясында Арал, Қазалы, Шиелі мен Жаңақорған аудандарын-
да оқытылатын адамдардың тізімі нақтыланды. Осылайша өңірлік кәсіпкерлер 
палатасының базасында оларды бизнеске баулу шаралары басталып кетті. 

– Өткен жылы «Бизнестің жол картасы2020» бағдарламасын іске асыруға 
республикалық бюджеттен 1,6 млрд теңге бөлінді. Жалпы несие портфелі 29,1 
млрд теңге болатын 401 жоба субсидияланды. Шағын және орта бизнестің 48 
субъектісі тарапынан жалпы құны 850 млн теңгеге кепілдік ұсынылды, – деді 
А.Досжанов. 

Одан бөлек, «ДамуАймақтар» өңірлік бағдарламасы, «Микробизнес
Қызылорда» пилоттық жобасы нәтижелі жүзеге асырылды. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.
Сурет Нұрболат НҰРЖАуБАЙ.

ҚазалЫ ЖаңалЫҚтарЫ

Қазалыда  аудан экономикасын  дамытуға қомақты 
үлес қосып отырған іскер әйелдер форумы өтті.  Басты 
мақсаты – іскер әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту, 
кәсіпкерлігін дәріптеу, бизнесті қолдаудағы мемлекеттік 
бағдарламаларға нәзікжандылардың қатысуын  жан-
дандыру болып табылатын форум өз мақсатына толық 
жетті десек болады.
Жиында сөз алған аудан әкімінің орынбасары Совет Ба-

банаев ауданда шағын және орта кәсіпкерлікті дамытушылар 
саны 4173 бірлікті құраса, оның 1819ы әйел кәсіпкер екендігін 
яғни, ауданда кәсіпкерлікпен айналысушылардың 43,6 пайы-

зын әйел азаматшалар құрайтынын атап өтті.
Іскер әйелдер форумында нәзікжандылар өзара тәжірибе 

алмасты. Алда тұрған ортақ міндеттер туралы ой бөлісті. 
Өзіміз тілдескендер «бұл жүздесу бізге білімімізді арттырып, 
бірбірімізден көп нәрсе үйренуге мүмкіндік берді. Өзгелердің 
жетістіктеріне жаңаша көзқараспен қарап, қолдау жасауға 
ұмтыламыз», – дейді олар.

 Форум қорытындысымен бір топ әйел кәсіпкерлер мара-
патталып, қатысушылар назарына тауарлар көрмесі ұсынылды.  
Форум барысында Әйтеке би кентінде «Айнұр» сауда орталығы 
ашылып, халық игілігіне пайдалануға берілді.

ІСКЕР ӘЙЕЛДЕР ФОРУМЫ

2 МЫҢ БАТЫР АНА БАР

ЦИфРЛЫ ТЕхНОЛОгИя 
ЖәНЕ БәСЕКЕгЕ 
ҚАБІЛЕТТІЛІК

тіл саЯсаты туРалы жОбалаР 
таныстыРылды

АНЫҚТАМА «СОТТЫЛЫҒЫ ЖОҚ» 
ДЕГЕН БЕЛГІМЕН БЕРІЛЕДІ

Үкіметтің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы 
№816 қаулысына сәйкес көрсетілетін мемле
кеттік қызмет тізіліміне өзгертулер енді. Бұл 
туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте ҚР Бас Прокуратура-
сы құқықтық статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша басқармасы бастығының 
міндетін атқарушы Әлжан Құлманов мәлім
деді. Комитет осыған дейін тұлғаның қыл
мыстық құқықбұзушылық жасауы туралы 
мәліметтердің болуболмауына қатысты анық
тама беретін. Ол енді «соттылықтың болуы не 
болмауы туралы» деп ауыстырылып отыр. 

– Жаңа нысан азаматтарға соттылық ту-
ралы анықтаманы оның жойылуын неме-
се алып тастауды ескере отырып беруді бол-
жайды. Аталған стандарт және регламент 
бекітілгеннен кейін халыққа қызмет көрсету 
орталықтары мен электронды үкімет пор-
талы арқылы беріледі. Осы жылдың екінші 
тоқсанынан бастап азаматтар анықтаманы 
«соттылығы жоқ» деген белгімен ала алады, – 
деді Ә.Құлманов. 

Стандарт жобасы қазір жариялы түрде 
талқыланып жатыр. Оған тілек білдірген кез 
келген адам қатыса алады. Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарында анықтаманы онлайн 
режимде алуға үшақ минут кетеді.

Назерке САНИяЗОВА.

АГРОКЕШЕНДІ ДАМЫТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ
 асыраушы саланың әлеуетін арттырады

Өткен жылы Елбасы Үкіметке Су ресурстарын 
басқарудың мемлекеттік бағдарламасына Агроөнеркәсіп 
кешенін дамыту бағдарламасын біріктіре отырып 
әзірлеуді тапсырды. Соған сәйкес, Ауыл шаруашылығы 
министрлігі тұжырымдама әзірлеп, мүдделі орталық 
органдардың қатысуымен өткен кеңестерде қарап, жан-
жақты талқылады. 

Газет тілшісі аталған бағдарламаның мақсаты 
мен күтілетін нәтижелері туралы облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт 
Жахановқа бірнеше сауал қойған еді.
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– Жуырда қызметіне кіріскен орталық негізінен 
кәсіп керлерге «бір терезе қағидатымен» рұқсат құжат
тарын алуға кеңес береді және көмек көрсетеді. Басты
сы – көрсетілетін қызметтің барлығы тегін. Нақтылай 
түссем, рұқсат құжаттарын алу бойынша көрсетілетін 
қызмет түрлері 3 блоктан тұрады. Олар – инженерлік 
коммуникацияларға қосылуға техникалық  шарттар 
алып беру, архитектура және құрылыс салалары, 
жер мәселелері бойынша рұқсат құжаттарын алуға 
көмектесу. 

– Демек, құжаттардың дайындалу уақыты қыс
қара ма?

– Әрине. Мәселен, негізгі жұмыс бағыттарымыздың 
бірі –  кәсіпкерлерге инженерлік коммуникацияларға 
қосылуға монополист кәсіпорындардан техникалық 
шарттар алуға көмектесу. Бұл үшін қазіргі таңда Табиғи 
монополия кәсіпорындары мен Орталық арасында өзара 
ынтымақтастық жағдайында жұмыс жасау жөнінде ме
морандумдар жасалды. Олардан техникалық шарттар
ды 5 күн мерзім ішінде алуға келісім алынды. 

Енді осы қызмет түрін алу тәртібіне толық тоқта
лып өтейін. Кәсіпкер орталыққа келгенде мамандар
дан кеңес алады, орталық көмегін қажет еткен 
жағдайда сұралып отырған қызмет түріне қатысты 
қажетті құжаттар тізімін ұсынады. Сонымен бірге 
орталық кәсіпкер атынан жұмыс жасайтындықтан 
сенім хат және орталық басшысының атына өтініш 
берілетіндігі ескертіледі. Кәсіпкер тарапынан толық па
кет құжаттары берілгеннен кейін орталық маманы өзіне 
берілген сенім хат негізінде барлық құжаттарды рұқсат 
құжаттарын беруші кәсіпорынға тапсырады. Меморан
думда көрсетілген 5 күн мерзім ішінде орталық маманы 
техникалық шартты алып кәсіпкерге береді. Кәсіпкер 
осы уақытта бұл жұмыстарға алаң болмай өз кәсібімен 
айналыса береді. 

– Айжан Сейдуллақызы, техникалық шарттар
ды электрондық форматта алу мәселесі көтеріліп 
жатқанынан хабардармыз. Ол жайында не айтасыз?

– Техникалық  шарттарды алуды электронды фор
матқа көшіру үшін барлық монополистер үшін бірегей 
әмбебап модуль әзірленеді және бұл модульды жасау 
барысында әр кәсіпорынның өз жұмыс ерекшеліктері 
ескеріледі. Техникалық  шарттарды беруді электрондық 
форматқа көшіру жұмыстары монополистер тарапынан 
қаржы бөлуді талап етпейді.  Тек компьютер, интернет 
жүйесі және жауапты маманды бекіту қажет.

– Мұның тиімділігін қалай бағалар едіңіз?
– Техникалық шартты электронды форматта алса, 

біріншіден, әкімшілік кедергілер азаяды. Екіншіден, 

техникалық шарт алудың мерзімі қысқарады және 
шығын азаяды. Үшіншіден, электронды картаны пайда
лана отырып монополистер нақты мәліметтерді алады, 
барлық инженерлік коммуникациялардың орналасуы 
жөнінде ақпаратты тікелей көре алады. Төртіншіден, 
клиент пен мекемелер мамандарының арасында тікелей 
қатынас болмайды, сыбайлас жемқорлық фактілеріне 
жол берілмейді. Сондайақ, ҚР электронды Үкімет 
жұмыс  форматына ЭЦП қолдана отырып көшу жүзеге 
асырылады. Осымен – бес.  Техникалық шартты элек
тронды форматта алу осы жылдың екінші жартысында 
облыстың барлық аудандарында жүргізілетін бола
ды. Сонан соң басқа мемлекеттік органдармен рұқсат 
құжаттарын электронды түрде алу жұмыстары кезең
кезеңмен жүзеге асады.

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен Нағымжан САУЯЕВ.

Айжан ТҮЙМЕНОВА:

«ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТЫ 
ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТТА 
АЛУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ»

Бүгінгі таңда 
экономиканың қозғаушы 
күші – шағын және орта 
кәсіпкерлікті қарқынды 
дамыту үшін мемле-
кет барлық жағдайды 
жасап отыр. Несиелік 
бағдарламалар мен 
қайтарымсыз гранттар-
ды айтпағанда, құжат 
дайындауда кездесетін 
кедергілер азайтыл-
ды. Саланы серпілту 
тұрғысында атқарылып 
жатқан жұмыстар 
жөнінде толығырақ 
білу үшін газет тілшісі 
«Кәсіпкерлерге қызмет 
көрсету орталығы» 
директорының міндетін 
уақытша атқарушы 
 Айжан Түйменовамен 
әңгімелескен еді.

Қарап отырсаңыз, адам баласы 
бейнебір сапарға шыққан жолау
шы секілді. Сол жолаушылардың 
арасынан жақсы мен жаманды ай
ырасыз, алыс пен жақынды тани
сыз, бар мен жоқты бағамдайсыз. 
Осы айтылғандардың бәрінен көкі
регіңізге бір түйін жасап, көңіл 
еле гінен өткізсеңіз, алдыңыздан 
жарқырап тұратын елеулі тұлға
лардың бейнесі қылаң береді.

Иә, қай кезеңде де ақыл сұрап, 
арқа тұтатын жақсы ағалардың көп 
болғанына не жетсін! Өкінішке 
қарай, бұл күндері «жаға» боларлық 
ағалар азайып бара жатыр. Десек те, 
орнықты мінезімен жол көрсетіп, 
бағытбағдар сілтеген, салмақты 
да салиқалы сөздерімен санаңа 
сәуле шашып, ақылкеңес берген, 
көгілдір көктемнің ақ жауынындай 
себезгілеп, көпке шапағаты тиген 
ақылгөй ағалар қазіргідей аумалы
төкпелі заманда жиі ойға оралады.

Ұлтымыздың осындай біртуар 
тұлғалары күн өткен сайын бізден 
біртіндеп алыстап барады. Бірақ 
та олар көзден кетсе де, көңілден 
кетпейді ғой... Абыройлы да иықты 
болған, халқына сүйікті болған 
Балғазыұлы Ақтас аға да сондай ту
ымды жанның бірі еді. Сол жайсаң 
жанның о дүниелік болғанына да, 
міне, 15 жылдың жүзі болыпты.

Балғазыұлы Ақтас аға 1927 
жылы 15 наурызда Қазалы ауданы
ның қазіргі Бекарыстан би ауы
лында (Карл Маркс атындағы 
шаруашылықта) дүниеге  келген. 
Шаңырақтың алтын діңгегі – Бал
ғазы ақсақал қарапайым шаруа 
 болса, өмірге қос ұл мен үш қыз 

әкелген анасы Аманжолқызы Ба
лым әулеттің ұйтқысы бола білген. 
Бірақ, қатал тағдыр сүттей ұйыған 
шаңырақтың бір демде астаңкес
теңін шығарды.

Асқар тауы әкесінен алты жа
сында айырылған Ақтас аға же
тім діктің зарын айтудайақ көріп 
өсті. Балдәурен балалық шағы ал
дымен халықты қынадай қырған 
ашаршылық, одан әрі талай боз
дақты қыршынынан қиған сұрапыл 
соғысқа тура келген бозбала ерте 
есейіп, қаршадайынан қамқөңіл 
анаға қолғанат болыпты. Алайда, еті 
тірі Ақтас аға он төрт жасындаақ 
еңбекке араласып, Сырдария өзеніне 
салынған Қызылорда плотинасының 
құрылысында тер төккен. Бұғанасы 
қатпастан еңбекке ерте араласқан, 
тумысынан зерек өрен қаншама 
қиындық көрді десек те, білім алма
са болмайтындығын түсінді. Туған 
топырақтағы ауыл мектебінен бі
лім алған арманшыл жас алдымен 
Қызылорда политехникалық тех
никумын тәмамдаса, кейін Алма
ты қаласындағы ауылшаруашылық 
институтын бітірді. Сөйтіп, Сыр 
өңіріндегі алып құрылыс саналған 
плотинаның электр станциясын
да механик, сонан соң бас инженер 
қызметтерін атқарған.

1965 жылы Тереңөзек ауда
нында тыңнан ұйымдастырылған 
«Іңкәрдария» кеңшарында пар
тия ұйымының хатшысы болып 
еңбекке араласып, екі жылдан соң 
аудандық автокөлік мекемесінің 
директорлығына жоғарылатылса, 
1972 жылы Қызылорда қаласындағы 
«2585» санды әскерилендірілген ав

токолонна басшылығының тізгінін 
ұстаған. Ал 1976 жылы облыс 
орта лығындағы сауда орындары
на қызмет көрсететін №1 автотран
спорт кәсіпорнының басшылығына 
келген Ақтас аға осы лауазымда 
15 жыл абыройлы қызмет жасап, 
құрметті еңбек демалысына шыққан 
еді. Бір сәт оның еңбек өтіліне көз 
жүгіртсек, ширек ғасыр ғұмырында 
Сыр өңірінің автотранспорт саласы
на басшылық жасаған екен.

Еліне сіңірген осынау еңбегі 
кезінде лайықты бағаланып, бірне
ше мәрте Қызылорда қалалық ке
ңесіне депутат болып сайлан
ды. Республика Автотранспорт 
министрлігінің, халық депутаттары 
Қызылорда облыстық және қалалық 
кеңестерінің Құрмет грамоталары
мен марапатталды, көптеген ме
дальдарды өңіріне тақты.

Құрметті еңбек  демалысына 
шыққаннан кейін де Ақтас аға қо
ғамдық жұмыстардан қол үзбеді. 
Әсіресе, жастар тәрбиесіне ерек
ше мән беріп, түрлі танымдық 

шаралардың өтуіне ұйтқы бол ды. 
Сондайақ, шежіре жинақ тауға, 
Қарасақал Ерімбет Көлдейбек
ұлының мұраларын шығаруға ат
салысты. Сонымен бірге атақты 
«Асан көтерілісі» кезінде жазықсыз 
жапа шеккен боздақтар деректеріне 
ізденіс жүргізіп, олардың рухта
рын ұлықтау шараларына зор еңбек 
сіңірді.

Бір әулеттің алтын діңгегіне 
айналған абзал ағаның абыройының 
асқақтауы құдай қосқан қосағы 
Нұралықызы Шамшырақ ана
мыз  дың арқасы екені  айтпаса 
да түсінікті. Балғазы әулетінің 
ұйтқысы атанған Шамшырақ ана 
Ақтас ағаға адал жар болып, жарық 
дүниеге сегіз ұлқыз әкелсе, олар
дан он жеті немере мен қос шөбере 
сүйген екен.

Ұлды ұяға ұшырып, қызды 
қияға қондырған жарасымды жұп 
иелері бүгінде арамызда жоқ. Егер 
көзі тірі болғанда тоқсан жасқа то
латын Ақтас Балғазыұлы 2002 
жылы ақпан айының алтыншы 
жұлдызында жарық дүниеден озса, 
2009 жылдың он бесінші тамызын
да келместің кемесіне мінген алтын 
құрсақты Шамшырақ ана бүгінде 
жетінші мүшелді толтырар жасқа 
қадам басқан болар еді.

Дана халқымыз «Адам ұрпа
ғымен мың жасайды» деп бекер
ге айтпаған ғой. Өйткені, «Ар
тында қызы қалғанның ізі қалған, 
ұлы қалғанның өзі қалған» де
ген қанатты сөз бар емес пе? Олай 
болса, Ақтас аға мен Шамшырақ 
ананың өмірде өзі де қалды, ізі де 
қалды. Ендеше, олардың көрмеген 
қызықтарын арттарында қалған 
ұрпақтарына нәсіп еткей дей оты
рып, марқұмдардың жатқан жерлері 
жайлы, топырақтары торқа, иманда
ры жолдас болсын дегіміз келеді.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

АБЫРОЙЫ АСҚАҚ 
АҚТАС АҒА

Көптен ойда пісіп жетілген бизнес жобам бар еді. Сол жоба үшін 
шұғыл түрде ғимаратымызға газ, үш фазалық электр желісін, су 
және кәріз жүйесін жүргізу керек болды. 

Бұл жұмыстарды атқару үшін барлығына техникалық шарт 
алудың машақаты қаншалықты ауыр екені белгілі. Бәрінен бұрын 
уақыт қысып барады.  Құжаттың соңында айлап жүретін жағдайлар 
кезігіп жатады.

Жақында бұқаралық ақпарат құралдарынан Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы ашылғанын білдім. Сол жерге барып тізім 
бойынша ғимараттың құжаттарының көшірмесін және сенімхат 
өткіздім. Айналасы 5 жұмыс күннің ішінде қолыма 4 техникалық 
шартты алғанымда қатты қуандым. Бес күнде ешқайда барма
дым, шақырылмадым. Сөйтсем ең бірінші болып осы қызметті 
пайдаланған мен екенмін.  Құжат тапсырғанымда электронды кар
таны ашып, керекті коммуникациялардың қай жерде орналасқанын 
алдын ала көрсетіп берді. Осындай керемет жобаны жүзеге асырып, 
аймағымыздың кіші және орта бизнес өкілдеріне қолдау көрсетіп 
отырған облыс басшыларына алғысымды білдіргім келеді.

Жаңадан іс бастауға талпынған кәсіпкерлерге айтарым, ел эко
номикасын жандандырып, дамуына қолымыздан келген үлесімізді 
қосуымыз керек. Сондықтан Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орта
лығы ұсынған  мүмкіндіктерді пайдалануға шақырамын.

Арман ИСА,
кәсіпкер. 

ҚҰЖАТТАРЫМДЫ 
5 КҮНДЕ 
ҚОЛҒА АЛДЫМ Жуырда Қызылорда қаласында «Астана ЭКСПО2017» көрмесі бойын

ша ақпараттық ресурстық орталығы ашылды. Орталық «Кәсіпкерлер пала
тасы» ғимаратының 3қабатында орналасқан. 

Аталған орталық «ЭКСПО2017» көрмесіне арналған ісшараларды өз 
деңгейінде өткізу және Қызылорда облысының туристік әлеуетін көрсету 
үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында ашылып отыр. Айта 
кетейік, ресурстық орталық жұмысын «Самұрық» инновациялық идеялар
ды дамыту орталығы» қоғамдық қорымен бірігіп жүзеге асырмақшы. 

«ЭКСПО2017» халықаралық көрмесінің өткізілу кезеңінде ресурстық 
орталық  облыс тұрғындары мен туристерге көрме өткізілетін орынға және 
Қармақшы ауданындағы «Қорқыт ата» мемориалдық кешені мен Байқоңыр 
қаласына саяхаттауға байланысты ақпараттармен бөлісіп отырады. 

Алдағы уақытта «Қорқыт ата» зиярат ету орталығының қарамақарсы 
бетінен «Этноауыл» салу жоспарланып отыр.  Ол көрме кезінде облысқа 
келетін туристер мен қонақтарға халқымыздың мәдениеті мен дәстүрін 
дәріптейді. Осыған орай қолөнер шеберлері  ұлттық нақыштағы өз өнімдерін 
ұсынатын болады. 

Облыс тұрғындарының электронды билеттерді «Астана ЭКСПО2017» 
ұлттық компаниясының арнайы сайтынан, бұған қоса, облыстағы «Қаз
почта» АҚның барлық бөлімшелерінен алуға мүмкіндіктері бар. Сон дай
ақ,оны  қаладағы «Жібек жолы»  ойынсауық орталығынан алуға болады.

ҰОС ардагерлері, барлық топтағы мүгедектер, жетім балалар және  6 
жасқа дейінгі балалар көрмеге тегін  қатыса алады. Ал оқушылар мен сту
денттерге, зейнеткерлер мен көпбалалы аналарға 50 пайыздық жеңілдік 
қарастырылады. 

Жалпы, көрмеге бару билеттері жөніндегі мәліметтер ел тұрғындарына 
БАҚ арқылы хабардар ету жұмыстары жалғаса береді. 

Р.АРЫСТАНБАЙ.

КӨРМЕГЕ 
БАРҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ...

Облыстық ішкі саясат басқармасы 
 Сыр дария ауданы орталығы – Тереңөзек 
кентін дегі кәсіп керлік нысандарға баспасөз 
турын  ұйым дастырды. Сапар барысын
да БАҚ өкілдері мем лекеттіқ бағдарлама 
аясында кәсібін бастап, бизнесін одан 
әрі дөңгелетіп қана қоймай, халықтың 
сұранысына сай қыз мет көрсетіп отыр ған 
кәсіпкердің жұмысымен танысты.

Нақты кезеңде аймағымызда «Бизнестің жол 
картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде несие 
алып, жобасын жүзеге асырған жандар аз емес. 
Солардың бірі – «Ансар М» ЖШС директоры 
Манат Алмашева. 

Іскер әйел бастаған кәсібін одан әрі кеңейту 
мақсатында мемлекеттік бағдарламаның көмегіне 
жүгініпті. Нәтижесінде ол жеңілдетілген несиеге 
қол жеткізеді. Осыдан үш ай бұрын   50 млн теңге 
қаражат алған іскер жан аудан орталығынан 
тәулік бойы халыққа қызмет көрсететін супер
маркетдәріхана ашты. «Ансар М» ЖШС дирек
торының орынбасары Гүлжан Айтбаеваның ай
туынша, бұл орталықтың ерекшелігі – онда ар
найы мамандар сіздің қанқысымыңызды өлшеп, 
тегін дәрігерлік кеңес береді. 

– Тұрғындар тәулік бойы дәріхананың ашыл
ғанына қуанышты. Супермаркетдәріхана 5 
бө  лім нен тұрады. Мұнда тұтынушыға дәріха
надан бөлек сауда қатарлары да халыққа қызмет 
көрсетуде. Мұндағы сауда сөрелерінен жаңа 
туған нәрестелерге арналған экологиялық таза 
киімдер мен тұрмыстық тауарлардың барлық 

түрін кездестіресіз. Ең бастысы, тұтынушы тал
ғамына сай, бағасы қолжетімді. Әр тауарға 15 
пайыз жеңілдік қарастырылған, – дейді кент 
тұрғыны Ерлан Жүгенбаев.

Айта кетейік, «Ансар М» ЖШС облыс орта
лығында «Ансар М» серіктестігіне қарасты 5 
дәріхана бар, онда 60қа жуық адам жұмыспен 
қам тылған.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ТӘУЛІК БОЙЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН 
АЛҒАШҚЫ  ДӘРІХАНА

БИЛЕТ КАССАЛАРЫ АШЫЛАДЫ
Қазақстанның облыс орталықтарында ЭКСПО2017 көрмесіне орай билет 

 кассалары ашылады. 
Жексенбі күні, 12 наурызда сағат 12де Петропавл, Талдықорған, Тараз, Шымкент және 

Қы зылорда қалаларында билет кассалары жұмысын бастайды. Қызылорда қаласы бойын
ша ол «Жібек жолы» сауда үйінде орналасқан.

Қазіргі уақытта ресми кассалар Астана мен Алматы қалала рында ашылған. Одан бөлек, 
билетті https://tickets.expo2017astana.com/ сайты арқылы, сондайақ «Меломан» дүкендер 
желісі мен «Қазпочта» бөлімшелерінен сатып алуға болады.

ЭКСПО БИЛЕТТЕРІ ЖЕҢІЛДІКПЕН САТЫЛАДЫ
Қазақстан азаматтары үшін ЭКСПО2017 көрмесіне билеттер жеңілдікпен сатылады. Мұндай билетті тек 

көрмеге келетін күні көрменің кіреберісінде орналасқан кассалардан жеңілдікті растайтын және жеке тұлғаны 
куәландыратын құжатты көрсетіп қана алуға болады.

Жеңілдік қарастырылған билеттерді алуға құқығы бар тұлғалардың 
санаты Билеттің құны

Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері ақысыз
Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының 
қатысушылары мен мүгедектеріне  
теңестірілген тұлғалар 

ақысыз

Барлық топтағы мүгедектер ақысыз
Жетім балалар ақысыз
6 жасқа дейінгі (6 жас қоса) балалар ақысыз
Мектеп оқушылары билет құнының 50 пайызы 
Студенттер билет құнының 50 пайызы 
Зейнеткерлер билет құнының 50 пайызы 
Көп балалы атааналар билет құнының 50 пайызы 
Төрт және одан көп кәмелетке толмаған бірге тұратын балалары бар 
көпбалалы жанұялар билет құнының 50 пайызы 

Шетелдік азаматтарға жеңілдік жүрмейді.6 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін.
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...Соғыстың тынғанына екі жылдан астыау деймін. Күзде мектепке 
қабылданатын жасқа толған кезім. Құрдастарым Өмірбек, Толыш, Ақбай, Айғара, 
Жарылқасын, Медеубай, Әбілғазы, Смадин, Қызай, Қалқаман,  Бектұрсын – 
бәріміз «алақай, биыл мектепке барамыз», – деп қуанып жүрміз. Кеше ойынның 
қызығымен сілелеп шаршаған болуым керек, ұйқыдан кеш тұрдым. Жаздың қысқа 
түні ғайып болған, дүние жарық жамырап кетіпті. Төсегімнен дүниенің кезекті 
қызықтарынан құр қалғандай ұшып тұрсам, төрде иықтасып отырған екі жігітке 
апам шай құйып беріп отыр екен. Аққұбасын білемін, ауылдағы жетіжылдық 
мектептің директоры Рахыш ағай. Екіншісін танымаймын – бөтен кісі. Екеуіне 
сәлем бердім. Әкемнің үйреткені бойыншы «ассалаумаәликүм» деп. Жуынып 
келіп дастарханның шетіне отырдым. Бөтен кісі: «Атың кім, кімнің баласысың?» – 
деп мені «тергей» бастады. Айтып бердім. Оған да қанағат тұтпай жеті атаңды айт 
деді. Шұбырттым. Нағашыларың кім деді, айттым. Қанағаттандыау деймін: «О... 
о, маған ұсаған екенсің, жаман жездеме тартып кетпей...» деп тұла бойы түгел 

селкілдеп күлді. 
Бұл жігіттің отырғандағы бойы маған түрегеліп тұрғандай 

көрінді. Апама айтып отырған әңгімесінің жалғасы болу керек: «...
Бір уақытта есім кіргендей болды, айналама зер салғанымда, мына 
қолым анадай жерде шоршып жатыр екен, апа! Содан шошындым
ау деймін, қайтадан талықсып кетіппін...» деп үндемей төмен 
қарап отырып қалды. Сонда байқадым, бір қолы жоқ екен. Денем 
тітіркеніп кетті. Соғыстың сұмдығын көріп, қан кешіп келген Ра-

хыш ағай да күрсінді. Соғыс құрдымына бір анадан 
туған екі інісі мен үш қайнысын берген қамкөңіл 

апам қайбір жетісіп жүр, көзінің жасы құйылып 
жүре берді...

Теңіз төрінен оралған әкем балдыз-
дарымен апақшапақ болып қалды. 
Ана бөтен кісі түрегеліп әкеммен 
құшақтасып амандасқанда байқадым, 
Құдай бойды бергенақ екен, біздің 

жаман қақыраның төбесін тіреп тұра қал
ғандай болды. Қапсағай денелі, сылыңғыр қара, 
кескіні сұсты. Сыңар қолымен көтергенде, 
әкемнің аяғы жерден көтеріліп кетті. 

Апам інілеріне семіз жайынның сүбелігінен қарма асқан екен, көк май. 
Дәмділігіненау деймін, екеуі тыңқиып тойғанша сылқытып соқты. Оның үстіне 
әкем: «Жаманнан жарты ас қалады болмасын. Бекіре, қаяз, жайын ауға көп түсе 
бермейді. Сендерге бұйырған шығар, алыңдар. Дүйсемнің апайтөстеріне бір қазан 
қарма деген не тұрады...» деп күліп, әзіл қашырып отырды. (Дүйсем тайпасы – 
әкемнің қайын жұрты).

Кетерде екеуі: «Биыл күз мектепке барады екенсің. Мынаған кітап, дәп
тер, бояу карандаш сатып ал» деп, қолыма ақша ұстатты. Арттарынан қарап 
тұрғанымда көзім түсті, ана кісінің бір аяғының да кінәраты бар екен. Сылтып ба-
сады. «Апа, ана кісі бізге кім болады?» – дедім. «Нағашы ағаң болады». Кім деген 
нағашым? «Мырзалы деген нағашың». Қайдан келген? «Ауаннан келген. Жүсіп 
деген нағашыңның баласы. Мындағы ағайындармен дидарласайын, үлкендеріне 
сәлем берейін деп келген ғой. Алла жанына жамандық бермегей де...», – деп апам 
ауыр күрсінді.

Менікі білсем деген кәдімгі сәби көңіл ғой. Құлағым күңгірлегендей ме: «...
Мына қолым анадай жерде шоршып жатыр екен». Денем тағы да тітіркеніп қоя 
берді... 

***
Сол дидарласудан кейін арада жеті жыл судай ағып, желдей есіп өте шықты. 

Мен Көкарал жетіжылдық мектебін беске бітірдім. Жасым он төрт жарымда. 
Тамыздың соңғы аптасында апам мені біздің ауылдан алпыс шақырымдай жердегі 
Ауанға алып барды. Оқуымды сондағы онжылдық мектепте жалғастыруға. Ауан 
ауылы Көкарал түбегінің екінші кесебасына – күнбатыс беткейге қоныстаған 
екен. Бұл жерге табаным бірінше рет тиіп тұр. Ешкімді танымаймын. Апамның 
төркін жұрты – дүйсемдер бұл ауылда да бар екен. Мені ерітіп жүріп бәрімен 
таныстырғасын ауылға қайтып кетті. 

Ауанда өткен үш жыл. Мен орта мектепті ойдағыдай бітірдім. Мақтанғаным 
емес, жақсы оқыдым. Осындағы көбірек үйірсектегенім – Жүсіп атамыздың үйі 
болды. Бір себеп: Үмбетырза деген баласы менен бір класс кейін оқыды. Бір жас 
кішілігі болғанымен соқталдай ірі, қатарласып тұрғанда менің жасым одан кіші 
сияқты болып көрінер еді. Екеуміз бірбірімізге іш тартамыз. Демалыс күндері 
кешкілік кездесіп тұрамыз. Менде ретсіз ойын деген болмайды. Жатқан үйімнің 
шаруасына көмектесемін. Екінші себеп: басқа нағашыларыма қарағанда, бұл 
үйден қарағымшырағым, айналайынды көп естимін. Ол әрине кең қолтық, кең 
пейіл Жүсекемнің ықыласынан ғой.

Бала болсам да байқадым және әкемнің құлағыма құйып айтуынан да бо-
лар, әкесі Жүсіп те, баласы Мырзалы да бұлты бар адамдар екен. Әкелібалалы 
екеуімен кімкімің болса да санасады екен. Арғы аталарынан бері өнгенөскен 
және Алланың ықыласынан құр қалмаған әулет. Өтеулі – Тасым бір туған. 
Өтеуліден – Жақып, одан немересі Мырзалы. Тасымнан – Ажығұл, одан менің 
нағашы атам Демесін. Бірбірімізге бөтендігіміз жоқ. Бұл әулетте сол арғы Қоңыр 
аталарынан үзілмей келе жатқан бір дегдарлық бар.

Ал майдангер Мырзалы болса, ауылаймаққа сыйлы болған атабабаларының 
асыл қасиеттерін жарық дүниеге ала туғанау деймін. Жағдайына қарасаңыз, 
кәдімгі майдан мүгедегі. Үкімет пен партияның өзі бірінші топтағы мүгедек,  
деп қолын қойып, мөрін басып, қан майданның қасапханасынан елге қайтарған. 
Қол анау, аяқ анау: жүргенде салмағын сау аяғына түсіріп жүреді, тұрса да 
салмағын сол сау аяғына түсіріп тұрады. Мырзекең бірақ он екі мүшесі сапсау 
кейбіреулердің қосағы еріне қараса, ері жерге қарайтындар санатынан емес. Бітім 
болмысы бөлек, көптің ортасында кісінің көзіне алдымен шалынады. Мырзекеңді 
сау адамдармен салыстырғанда, бүкіл ғұмырын ерлікпен өткізді деуге әбден бо-
лады. Оның өмірі бейнетке толы болды. Сол сыңар қолымен, сол жаралы аяғымен 
қимылдағанда – жойқын еді. Бір күні там төбесіне сыңар қолымен балшық атып 
жатқан үстінен түстім. Аузым аңқиып қарап қалыппын. Қайраты атан түйені алып 
ұратындай әбжіл қимылдайды екен. 

Ол кезде (жиырмасыншы ғасыр ғой, елуінші жылдардың екінші кезеңі) 
жердің мойыны қашықтығынан және бүгінгідей шұбырып жатқан машина де-
ген көліктің жоқ есебі, теңіз түкпірінің жағалай ықтасын қуысқолтығын пана-
лап отырған балықшы ауылдарына аудан орталығынан көмір жіберіп тұру үрдіске 
айнала қоймаған. Жергілікті жұрт отынға нар қамысты араластырып, малының 
тезегі мен жыңғыл жағады. Мырзекеңнің ізінен ерген қарақұралары әлі жас. 
Көмекке жарайтыны жалғыз Үмбетырза ғана. Оң жақтағы әкесінің, сол жақтағы 
өзінің үйінен келімдікетімді кісілер арылмайды. Бұл әулет о бастан қонақжай, 
қазанаяғы оттан түспейді. Бұл ыңғайда отынсу екі үйге де керек. Аққұмдағыдай 
емес, Ауанның жерінен тұщы су шықпайды. Сондықтан, тұрғындар балық 
зауытының мұзқаласынан шұбырып мұз тасиды. Нағыз суы сорғалаған ауыр бей-
нет. Сорыққан шыны мұздың суы нәрлі болады, асқазанға жағымды. Қыста мал-
дарын да сол мұздың суымен суарады, мал іш тастамас үшін әйдік қазанның асты-
на түтінін бұрқыратып от жағып, жылытып береді. Сондай бейнет. Мырзекең 
соғыстан кейін қосылған Ұлмекен жеңгемізбен екеуі бірбірімен селбесіп жүріп 
сондай батпан бейнетті көрудейақ көрді. 

Мұзқала дегеніміз жерді қазып салынған өте терең алап, іші даладай, 
түйелер еркін жүреді. Төбесі қалың қымталған, шілдеде күн қызуы өтпейді. Ішін 
төртбұрыштап ойып алған қалыңдығы екіүш кереқарыс теңіз мұзымен толты-
рады. Халықтың әрі ауыз суы, әрі жазда балықты сонда тоңазытып сақтайды. 
Мұзды шаналарға тиеп, атан түйелермен тасиды. Өте ауыр жұмыс – мұзқаланы 
күн жылығанша толтырып үлгеруі керек. Жатқан бір жанталас. Қыста Ауан елі 
мұзқаласын барынша толық толтырып алмаса, катастрофа дегеніңіз сонда бола-
ды. Жұмысшы бейбақ сондықтан да өлгентірілгендеріне қарамай жанталасады. 

Сондай бейнетқорлардың ортасында аяулы жары Ұлмекен жеңгемізді жаны-

на алып Мырзекең де сабылып жүретін. Бұл кісі жұмысты ауанымен жай істеу 
дегенді білмейді. Шамасы бойдағы бұлқынған күшқайрат шыдатпайтын бол-
са керек, қара жұмыстың қандайын болса да бұрқыратып, жапырып жайғайтын. 
Сол сыңар қолымен бәрін істейді: қамыс та, қара шөп те, пішен де, жыңғыл да 
Мырзекеңнен қалған. Жаз, күз, қыста орғандары мен шапқандарын қораға та-
сып алудың да бейнеті шашетектен. Мырзекең жаз қара шөп пен пішенді, күз 
жыңғылды, қыста қамысты екі түйеге ыңыранта арытып, жеңгемізді түйедегі 
отының үстіне мінгізіп, өзі атының үстінде ырғалып келе жатқаны. Әкелген от-
ынын қорасына тасуға біз жабылып көмектесеміз.  Қорақопсылары да кең, оты-
ны, шөбі үйіліп жатады. 

Біз жоғары кластарда оқып жүргенімізде үш ауыл – Аққұм, Ауан, Ақбастыда 
бес жүздей отбасы болды. Солардың бірінің күнделікті тіршілігі поштамен бай-
ланысты. Мырзекең әлгіндей бейнетті кешіп жүріп өкімет берген қызметін де 
үлгіртті. Бес жүз үй және мекемелер: екі колхоз, бір балық зауыты, екі ауылдық 
советтің кеңселері, үш мектеп (бастауыш, жетіжылдық, орта), тұтыну кооперация 
сы, тағы басқалары. Ал Мырзекең – жалғыз, тек пошта таситын көмекшілерімен 
ғана селбеседі. Жұмыс десе, жанып түсетін Мырзекеңнің қашан зейнетке 
шыққанынша тынымы болған жоқ. Жыл сайынғы 24 күндік заңды демалысының 
шырайын шығарып демалған емес. Халыққа ақадал көңілімен, арымайталмай 
атқарған адал қызметімен жақты. 

Сөйтіп жүріп сыңар қолымен желқұздан қорықпай, теңіз өріне шығып 
кетіп құс атады, балық аулайды. Өйткені, бұл бір сәтке де қарап отыра алмай-
тын, уақытты босқа өлтіруге жаны қас, өмір ағымына белшесінен бейнетке ба-
тып ілескен, кейбіреулер сияқты күнін бекер босқа өткізбеуге өзінөзі үйреткен 
бейнетқор жан еді. Кім білген, бойдағы бұла күш тыным таптырмайтын да шығар 
талпындырып. Бұла күш дегеннен шығады, бір оқиғаны Мырзекеңнің туыс 
інілерінің бірі Исаев Амандық ылғида есіне алып, айтып отыратын. Соғыстан 
кейінгі жылдар ғой. Қазақстанның маңдайына біткен жалғыз университетінде 
оқитын студент Амандық қысқы каникулда Ауанға келеді. Қайтарында ат тауып 
беріңіз деп Мырзекеңе барады. Ойы атпен Аққұмдағы ауылға жетіп алмақ. Одан 
әрі Арал арқылы Алматы барады.

Мырзекең ертоқымымен жарамды ат тауып беріп, аттандырып салады. Әбекең 
дала жолын бұру көріп (шынында едәуір бұру болатын), мұздың үстімен сыдыр-
тып кете барады, Аққұмдағы ауылға апаратын ұлы жолға бір ыңғайлы иіннен 
шығармын деп. Қыста теңіздің қатпайтын ойдымдары болады, бетін қар басып 

жатады, сол ойдымдарды балықшылар жылым дейді. Әбекең әндетіп келе жа-
тып сондай жылымның біріне гүмп береді. Аттың жарамдылығы ғой, жүзгеннен 
жүзіп отырып жылымның шетіне жеткенде алдыңғы қос аяғымен мұзға асылып 
ұмтылғанымен үстіне шыға алмайды. Артқы қос аяғында тіреу жоқ. «Өлген жерім 
осы шығар» дейді иманы ұшқан студент, көзі алақандай болып. Бар бітіргені 
аттың құлағына су кетпесін деп жүгенмен басын тартып тас табандап тұрып ала-
ды. Қашанғы тұрады, үсті сусу. 

Бір мезетте бір атты кісінің көз ұшында қарды бұрқыратып келе жатқанына көзі 
түскен. Бері қарай салған сияқты. Жақындай бергенде байқады, Мырзекең екен. 
Студент қуанғанынан жылап жібере жаздаған. Мырзекеңнің соңында қар үстімен 
сызық сызып келе жатқан бір сүйретпесі бар екен. Қайықты суда жүздіретін кәдімгі 
таяу. Мырзекең келе сол таяудың бір ұшын судағы аттың бөкселік қолтығының 
астына тығып жіберіп, екінші ұшын еңкейіп тұрып иығымен серпіп жібергенде, 
жануар, мұз үстіне көз ілеспес жылдамдықпен шыға келген, дүрдүр сілкініп. Бұл 
не деген күш?! Егер сол оқиғаны басқа біреу айтса, қайдам, сенер ме едім, сенбес 
пе едім... – дейді Амандық.

Әрине ғой. Құдай сақтаған. Егер студент бала әлгіндей жағдайға алыс қиырда 
тап болса, атымен қоса өлгені ғой. Абырой болғанда, Мырзекең баланың артынан 
қарап тұрған екен. Бүйірдегі қара жерге табандары тигесін отты лаулатып жағады. 
Студенттің бір киерлерін кептіргесін атқа қайта отырғызып, қара жолға салып 
жібереді. Сөйткен Әбекең оқуын аманесен бітіріп келгесін қырық жыл мектеп 
майданында еңбек етті, үйлібаранды, балалышағалы болды. Жарық дүниеде 82 
жыл жасап, 2010 жылы озды өмірден. 

Айта берсек, иманды болғыр Мырзекеңнің табиғи жаратылысы қызық еді. 
Күн – демалыс болатын. Үмбетырза екеуіміз қораның күншуақ жағына шығып 
Ұлмекен пісірген тәтті тоқаштан күйсеп тұрғанбыз. Бір уақытта біреудің:

–  Анаң қара! Анаң қара! – деген дауысы шықты. 
Ойпырай, сонау жерде, кеңінен көсіліп жатқан ақ жазықта екі ит бір түлкіні не 

оңға, не солға бұрыла қашуға шамасын келтірмей, қос қапталдан қыса ұшыртып 
келеді екен. Артында атты адам, ол да қиқулап шауып келеді. Мырзекең! Содан 
ана түлкіні қос тазы қыспаққа алумен айдап әкеліп қораға кіргізіп жіберді де, 
қораның есігі алдына жатып алды. Қарды құйындатып шауып Мырзекең де жетті. 
Атынан аяққолы түгел адамдай дік етіп түсе қалды...

Енді ойлаймын ғой: не деген ақкөздік, не деген жанықас жаратылыс деп. Иә, 
келісті ат, ұялас тазылар Мырзекеңде де болды. Қансонарда өрісөріске шығандап 
шығып кетеді, тазыларын ерітіп. Қанжығасы бос қайтпайды: қоян, түлкі, қарсақ 
алады, кейде қасқыр соғады. Қасқыр соққан Мырзалыға әлгі түлкі не тұрады, ай 
далада қамшысымен бір тартқанда, сеспей қатар еді. Жоқ, Мырзекеңе бір ой келді 
де, түлкіні шыбын жанын шырқыратып ауылға айдап әкелді. Сөйтпесе, алкеуде 
Жүсіптің Мырзалысы бола ма?  

Иә, бізге қызық керек. Ал Мырзекеңе ше? Бір аяғы кем, бір қолы жоқ; сыңар 
қолымен атқа мініп арындап шабады аң қуып. Елсізде құлап қалып жазым 
болармынау деп қорықпайтынына қайран қаламын. Кім білген, жүрегінің түгі бар 
шығар. Мықтының аты – мықты ғой.

Осындайда ойды ой қозғайтыны бар. Черчиль деген ағылшындық сұңғыла сая
саткер: «Мұратқа жету үшін қанды да, терді де, жасты да төгу керек» деген екен. 
(Қазақ тіліне тәржімалаған – Асқар Сүлейменов). Әлбетте солай. Мемлекеттік 
мүдде үшін де, сол мемлекетті қорғайтын адамдардың жеке тағдыры үшін де. Осы 
ыңғайда саясатқа салып айтар болсақ, кешегі жиырмасыншы ғасырдың алғашқы 
ширегінде туғандар Черчильдің айтқанындай бәрін көрді, 19001960жылдардың 
аралығында. Қан дейсіз бе? Айтарыңыз не, оны Мырзекеңдердің буыны 18 жасқа 
толартолмас бозбала кезіненақ көрген. 

Тер дейсіз бе? Бұл буынның бағзы замандардағы бабалары бес бірдей Фран-
ция мемлекеті еркін сайып кететін мына далиған даламызды жанжақтан анта-
лап қамаған көп дұшпаннан қорғау жолында тақымдары бір кеппейақ өткен бұл 
өмірден. Майданнан қан кешіп келген Мырзекеңдердің буыны да бүлініп қираған, 
барынан айырылып қалжыраған елдің есін кіргізіп, еңсесін көтереміз деп өле
өлгенше терін төгумен өтті өмірден.

Көз жасы дейсіз бе? Ағылшынның ғана емес, қазақтың да көз жасы талай
талай көл болған. Әсіресе, Мырзекеңдердің буыны. Бұлар тарихымызда қара 
таңбасы қалған, халықты қынадай қырған екі бірдей аштық аранынан да, екі 
бірдей сұрапыл соғыстан да шет қалған жоқ. Өмір бойы көрген бейнеттері мен 
шеккен азаптары өз алдына таусылмайтын жыраңыз. Бұл нендей тағдырлар еді?!

Олардың қоғамға бергені көп те, алғаны аз болды. Ең сорақысы сол, ер
кін жүріптұра алмады, бірде жетіп, бірде жетпей жататын тұрмыс тапшылы
ғын молынан көріп, тоталитарлық тәртіптің қыспағында ғұмыр кешті. Бұл 
буынның аталарынан арда туған Мырзекеңдей сайыпқырандары өмір өткел
дерінің ауыртпалығына қасқиып қарсы тұрды.  Жүздерін термен жуа жүріп 
мұраттарына жетті; ұрпақтарын да мұратына жеткізді. Аллаға да, бүкіл адамзатқа 
да аян, олар бүкіләлемдік екінші жанкешті шайқаста жеңіске жетіп, біздің бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің іргесін қалап беріп кетті. Тақыр жерге шөп шықпайтыны рас 
болса, іргесі жоқ елдің дербес мемлекет бола алмайтыны да рас. Орны бар ғана 
оңала алады. Егер 1945 жылғы жеңіс болмаса, кім білген біздің тағдырымыздың 
қалай боларын?! Бізді осы күнімізге жеткізгені үшін де ардақтаймыз аға буынды. 
Ардақтау – парыз.

***
Сайыпқыран Мырзекең бұл дүниеден әлдеқашан озды. Ал менің көңіліме 

нар тұлғалы нағашым тептегіс ақ жазықта сол баяғы ұшқыр атымен сол кездегі 
қалпында Күн астына қарай қалың қарды кешіп, бұрқыратып, құйындатып ша-
уып бара жатқандай болады да тұрады. Иманды болғыр сол жарықтық, бүгінгі 
замандастарына белгілі ұзан, жыршыжырау, филология ғылымының кандидаты 
Жүсіпов Беріктің әкесі еді.

Айжарық СӘДІБЕКҰЛЫ.

БАЛАНЫҢ 
КҮЛКІСІНЕН
АРТЫҚ БАҚЫТ ЖОҚ

«Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны 

ілерсің» демекші, от-
басында көрген тәлім, 

жадына тоқыған 
тәрбиенің арқасында 

бала көкірегі ояу, есті 
болып өседі.

Эльмира 
Нұрсейітова – 37 жа-

сында батыр ана ата-
нып отыр. Үлкен 
әулеттен шыққан 

Эльмира келін 
болғанда көпбалалы 

ана боламын деп 
ойламаған. 

Мектепті бітірген соң Эльмира өмірлік жарын кездестіріп, тұрмысқа 
шықты. Алғашқы кездері ер азаматы екеуі Шиелі ауданы, Майлытоғай ау-
ылында тұрды. Үй шаруасына мығым жас келін сиырды да сауып, айра-
нын пісіп, енесінен алған тәлімімен инабатты да ибалы келін атанады. Кейін 
жұбайының жұмыс бабымен қалаға көшіп келеді. 

Бүгінде сексеннің сеңгіріне шыққан енесі Сәния әжеймен бірге тұрады. 
Білгенін үйретіп, әжелері баланы бағуға қолғабыс болып отыр. Сәния әжей 
де сегіз бала тәрбиелеп өсірген – «Алтын алқалы» батыр ана.

Енесінің жолын қуған келін бүгінде жолдасы Маратбек екеуі жеті баланы 
тәрбиелеп отырған бақытты отбасы. 

– Отағасы Маратбек мұнай компаниясында еңбек етеді. Тұңғыштары 
Ақмаржан – 20 жаста, Қазақ гуманитарлық заң және техникалық колледжінің 
соңғы курсында оқиды, болашақ бағдарламашы, – деп әңгімесін жалғастырды 
Эльмира. 

Грант негізінде оқып жүрген Ақмаржан – «Қызыл дипломға» үміткер. 
Нұрсәуле және Самат та студент. Ал Рамазан №4 облыстық дарынды 
балаларға арналған мектепинтернатында 8сыныпта. Ортаншы қызы Ақнұр 
шығармашылыққа жақын. Облыстық, республикалық конкурстардан орын 
алып жүр. Ал кішкентайлары Айдын және Адия есімді егіздер 2 жастан енді 
асты.

– Қыздарым кішкентайларынан өте ұқыпты. Менімен жарысып жүріп, 
тәттілерді дайындап, ас әзірлегенді ұнатады. Екінші сыныпта оқитын Ақнұр 
да тәтті тоқаш пісіргенді жаны сүйеді. Ал Самат бокс үйірмесіне қатысады, 
– деді анасы. 

Өткен жылдың аяғында Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында Эльмира 
«Алтын алқасын» алды. Ол білгенін балаларына үйретуден жалыққан емес.

– Отағасы екеуміздің басты арманымыз, балаларымыз өскенде елімізге 
адал қызмет ететін азамат болып өссе, қуаныштарын көрсек, одан асқан ба
қыт жоқ. Себебі бала – өмірдің жалғасы, отбасының мәні мен сәні, – дейді ол.

Шынар БЕКБАН.

жЕРдің Пайдаланылуы – 
МЕМлЕКЕт бақылауында

СОҒЫСТАН  ҚАЙТҚАН  
СОЛДАТ

Мемлекет қызметінде жерді пайда-
лану мен қорғауды бақылаудың маңызы 
зор. Қазақстан Республикасының Жер 
кодексінде мемлекеттiк бақылаудың 
мiндеттерi айқын көрсетілген. Яғни, 
мемлекеттiк органдардың, жеке 
және заңды, сондайақ,  лауазымды 
тұлғалардың жер заңнамалары норма-
ларын сақтаудағы міндеттері:

Қазақстан Республикасы заңнама
ларының бұзылуын анықтау және 
жою, азаматтар мен заңды тұлғалардың 
бұзылған құқықтарын қалпына келтiру, 
жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң 
сақталуы, жер кадастры мен жерге ор-
наластыру iсiнiң дұрыс жүргiзiлуiн 
және жердi ұтымды пайдалану мен 
қорғау жөнiндегi iсшаралардың орын-
далуын қамтамасыз етуден тұрады. 
Аталған мақсаттар мен міндеттерді об-
лыс аумағында Қызылорда облысының 
жердің пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы жүзеге асырады.

Аймақта жер заңнамасы бұзушы
лықтардың басым көпшілігін мемле-
кет меншігіндегі жер учаскелерін өз 
бетінше иеленіп, заңсыз құрылыс салу, 
жер учаскелерін мақсаты бойынша пай-
даланбау не Қазақстан Республика-
сы заңнамасын бұза отырып пайдалану 
сияқты бұзушылықтар құрайды. Осыған 
орай, ҚР ПремьерМинистрінің орынба-
сары, ҚР Ауыл шаруашылығы министрі 
А.Мырзахметов және ҚР Бас прокуроры 
Ж.Асановпен бекітілген «Жер телімін 
заңсыз басып алуды тоқтатайық» жо-
басын іске асыру жоспарына сәйкес 
облыс әкімдігі және облыстық про-
куратурамен бірлесіп облыстағы пай-
даланылмайтын және заң талаптарын 
бұза оты рып пайдаланудағы жерлердің 
толық алып қойылуын қамтамасыз ету 
бойынша Жол картасын іске асыруда.

Осы ретте, барлық аудандарда және 
Қызылорда қаласы бойынша құрамында 
прокуратура, мүдделі мемлекеттік орган 
өкілдері бар жұмысшы топтар құрылды. 
Жұмысшы топтар осы жылдың 1, 2 
және 4тоқсандарында елді мекендер-
де, ал 3тоқсанда ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерде жұмыстар 
жүргізіледі.

Жол картасында көзделген ісшара
лар тармақтарының уақытылы және са-
палы орындалуы үшін облыстық жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасымен барлық аудандық және 
қалалық жергілікті атқарушы орган-
дар мен құқық қорғау органдарының 
қатысуымен семинаркеңес өтті.

Бүгінде, облыс және аудан орталық
тарында жұмыс топтарының қызметі 
қарқынды жүруде.

Аралау жұмыстарын жүргізу бары-
сында 3 мәселе қамтылады:

1) Мемлекеттік жер учаскесін өз 
бетінше иеленуді; 

2) жер учаскелерін заңнаманы бұза 
отырып пайдалану; 

3) Жер учаскесін пайдаланбауды 
(игермеу) анықтау.

Жер учаскесін немесе оның бір 
бөлігін нысаналы мақсатына сәйкес пай-
даланбау жөнінде құқық бұзушылықтар 
анықталған жағдайда тұлғаларға, 
әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік 
жауаптылық, сондайақ, 3 ай мерзімде 
орындалуы тиіс нұсқама беріледі.

Ал, жер учаскесін пайдаланбау 
(игермеу) жөнінде құқық бұзушылықтар 
анықталған жағдайда тұлғаларға, 
әкімшілік айыппұл түріндегі әкімшілік 
жауаптылық, сондайақ, 1 жыл мерзімде 
орындалуы тиіс нұсқама беріледі.

Белгіленген мерзімде нұсқама талап-
тарына орындалмаса немесе тиісінше 
орындалмаса, сот арқылы әкімшілік 
жауаптылық қолданылатын бола-
ды (ҚР ӘҚБтК 462бабы 3тармағына 
сәйкес), бұдан бөлек, жер учаскелерін 
мәжбүрлеп алып қою және нұсқама та-
лаптарын мәжбүрлеп орындату жөнінде 
сотқа талап арыз беріледі (ҚР ЖК 141, 
93,94,148баптарына сәйкес).

Қазақстан Республикасы жер заңна
масын бұзушылықты жою қажеттілігі 
туралы нұсқама жер учаскесіне құқық 
ауыртпалығы ретінде «Жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы на сәйкес мемлекеттік тіркелуі 
тиіс.

Бұдан бөлек, жер учаскелері 
мәжбүрлеп алып қойылған тұлғалар 
ҚР Жер кодексінің 961тармағына 
сәйкес тиісті тізілімге енгізілетіндігін, 
бұл одан әрі мемлекет меншігінен 
жер учаскесін алу құқығынан айыры-
лу жағдайына әкеп соқтыратындығын 
назарға алу қажет.

Аталған норма жер пайдалану шы
лардың жауапкершілігін көтеруге, жер 
учаскелерін мақсаты бойынша пайда-
ланбау не заңнаманы бұза отырып пай-
далануына жол бермеуге бағытталған.

Жер учаскелерін заңнаманы 
бұза отырып пайдалануға жол беріл
мейтіндігін, заңнама талаптарын қатаң 
сақтау қажеттігін, жер учаскелерін 
тиісті рұқсаттарсыз пайдаланылған 
жағдайда мемлекет тарапынан әкім
шілік тартіппен жазалау шаралары 
және мәжбүрлеп алып қою, заңсыз 
құрылыстарды бұздыру жөнінде шара-
лар жүргізілетіндігін тағы да назарға 
салғымыз келеді.

Облыстық жердің пайдаланылуы
 мен қорғалуын бақылау 

басқармасы.

Деректі әңгіме
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Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 15 ақпан

№712

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде

03.03.2017 жылы № 5746 тіркелген

2017 жылы Қызылорда облысы 
спортшыларының әлеуметтік 
қорғалуы мәселелері туралы

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Рес пуб ликасының  2014 
жылғы 3 шiлдедегi Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкiмдiгi  ҚАУЛЫ 
ЕТЕДI:

1. 2017 жылы спорт түрлерi бойынша Қазақстан Рес пуб ликасы құрама 
командаларының (спорт түрлерi  бо йынша ұлттық құрама командалардың) 
құрамына кiретiн Қызылорда облысының спортшыларына, олардың жаттық
тырушыларына, сондайақ, спорттың ойналатын түрлері бойынша Қазақстан 
Республикасы құрама командаларының (ұлттық құрама командалардың) 
құрамында ойнайтын Қызылорда облысының спортшыларына, олардың жаттық
тырушыларына және клубтық командалардың жетекшілеріне осы қаулының 
қосымшасына сәйкес ай сайын ақшалай үлес төленсін. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.

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

  Қызылорда облысының 
                    әкімі                                                  Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «15» ақпандағы
№ 712 қаулысына қосымша

 
2017 жылы спорт түрлерi бойынша Қазақстан Республикасы құрама 

командаларының (спорт түрлерi бойынша ұлттық құрама командалардың) 
құрамына кiретiн Қызылорда облысының спортшыларына, олардың 

жаттықтырушыларына, сондай-ақ спорттың ойналатын түрлері 
бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының (ұлттық 

құрама командалардың) құрамында ойнайтын Қызылорда облысының 
спортшыларына, олардың жаттықтырушыларына және клубтық 

командалардың жетекшілеріне ай сайын ақшалай үлес

Жарыстардың атаулары Алған 
орны

Ай сайын ақшалай 
үлес мөлшері

Жазғы, қысқы Олимпиада, Паралимпиада  
ойындары

1орын 2075 АЕК

2орын 1500 АЕК
3орын 1000 АЕК
4орын 300 АЕК
5орын 200 АЕК
6орын 100 АЕК

Жазғы, қысқы Сурдлимпиада ойындары 1орын 1500 АЕК
2орын 1000 АЕК
3орын 300 АЕК
4орын 200 АЕК
5орын 100 АЕК
6орын 80 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық, 
паралимпиадалық спорт түрлері бойынша)  
ересектер арасында

1орын 550 АЕК
2орын 500 АЕК
3орын 300 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес 
спорт түрлері бойынша) ересектер 
арасында

1орын 150 АЕК
2орын 100 АЕК
3орын 80 АЕК

Жазғы, қысқы Азия, Параазия ойындары, 
Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындары, 
Дүниежүзілік универсиада

1орын 180 АЕК

2орын 150 АЕК

3орын 120 АЕК
Жасөспірімдердің жазғы, қысқы 
Олимпиада ойындары

1орын 150 АЕК
2орын 100 АЕК
3орын 80 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық, 
паралимпиадалық спорт түрлері бойынша) 
ересектер арасында

1орын 100 АЕК
2орын 80 АЕК
3орын 60 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық емес 
спорт түрлері бойынша) ересектер 
арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 40 АЕК

Әлем Кубогі, әскерилер арасында Әлем 
чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері 
бойынша) 

1орын 100 АЕК
2орын 80 АЕК
3орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық спорт 
түрлері бойынша) жастар арасында

1орын 80 АЕК
2орын 70 АЕК
3орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес 
спорт түрлері бойынша) жастар арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 40 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық спорт 
түрлері бойынша) жастар, жасөспірімдер 
арасында

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 40 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық 
емес спорт түрлері бойынша) жастар, 
жасөспірімдер арасында

1орын 45 АЕК
2орын 35 АЕК
3орын 25 АЕК

Қазақстан Республикасының чемпионаты, 
Қазақстан Республикасының жазғы, 
қысқы Спартакиадасы (олимпиадалық 
спорт түрлері бойынша), Қазақстан 
Республикасының Паралимпиада, 
Сурдлимпиада ойындары

1орын 60 АЕК
2орын 50 АЕК
3орын 40 АЕК

Жазғы, қысқы Жастар ойындары, 
Қазақстан Республикасының чемпионаты, 
(олимпиадалық спорт түрлері бойынша) 
жастар арасында

1орын 35 АЕК
2орын 25 АЕК
3орын 20 АЕК

Аббревиатураның толық жазылуы: 
АЕК – айлық есептік көрсеткіш

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 28 ақпан

№725

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
06.03.2017 жылы № 5747 тіркелген

«2017 жылға арналған мемлекеттік инвестициялық 
жобалардың кейбір мәселелері туралы» Қызылорда 

облысы әкімдігінің 2017 жылғы 23 қаңтардағы 
№ 690 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Рес публи  касының 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексіне сәйкес Қызыл орда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2017 жылға арналған мемлекеттік инвестициялық жобалардың кейбір 
мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 23 қаңтардағы    
№ 690 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5707 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде 2017 жылдың 28 қаңтарында жарияланған) келесідей өзгерістер 
енгізілсін:

аталған қаулының 2, 3, 4, 5қосымшалары осы қаулының 1, 2, 3, 4қосым ша
ларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолда нысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                 әкімі                         Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28» ақпандағы № 725 қаулысына 1қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 қаңтардағы № 690 қаулысына 2қосымша

Конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, оларға 
қажетті сараптамалар жүргізу «Қызылорда облысының экономика және 

бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің тиісті бөлінетін 
бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 2017 

жылға арналған концессиялық жобалардың Тiзбесi

№ Жобаның атауы

Концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын 

әзірлеуді немесе түзетуді 
қаржыландыру, сондайақ, қажетті 

сараптамалар жүргізу сомасы, 
мың теңге

1 2 3
«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі

1 Қызылорда қаласының СПМК
70 ауданындағы 200 орындық 
жатақханасы бар 600 орынға арналған 
кәсіптіктехникалық лицей құрылысы

3 190

2 Қызылорда қаласы
 ІІБның Ақсай полиция бөлімі 
ғимаратының құрылысы

4 785

3 Жаңақорған ауданы Өзгент ауылдық 
округінде 150 орындық ауылдық 
клубтың құрылысы 

4 785

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28» ақпандағы № 725 қаулысына  2қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 қаңтардағы № 690 қаулысына  3қосымша

«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік  жоспарлау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің тиісті бөлінетін бюджеттік 

бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 2017 жылға 
арналған концессиялық жобаларды консультациялық қолдау жөніндегі 

қызметтердің Тізбесі

№ Жобаның атауы
Концессиялық жобаларды 

консультациялық қолдау жөніндегі 
қызметтерді қаржыландыру сомасы, 

мың теңге
1 2 3

«Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі

1 Жаңақорған ауданы Өзгент 
ауылдық округінде 150 
орындық ауылдық клубтың 
құрылысы 

22 255

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қызылорда облысының 
Ішкі істер департаменті» мемлекеттік мекемесі

2 Қызылорда қаласының ІІБ
ның Ақсай полиция бөлімі 
ғимаратының құрылысы 

22 255

«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі

3 Қызылорда қаласы СПМК70 
ауданындағы 200 орындық 
жатақханасы бар 600 орынға 
арналған кәсіптіктехникалық 
лицей құрылысы

9 970

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28» ақпандағы № 725 қаулысына 3қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 қаңтардағы № 690 қаулысына 4қосымша

«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік  жоспарлау 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің тиісті бөлінетін бюджеттік 

бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 2017 жылға 
арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын консультациялық 

қолдау жөніндегі қызметтердің Тізбесі

№ Жобаның атауы

Мемлекеттікжекешелік 
әріптестік жобаларын 

консультациялық қолдау 
жөніндегі қызметтерді 
қаржыландыру сомасы, 

мың теңге
1 2 3

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі

1 Қызылорда қаласындағы «Қорқыт 
Ата» әуежайының жаңа  жолаушылар 
терминалының құрылысы

58 327

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

2 Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде 250 
қабылдауға арналған емхананың құрылысы

22 255

3 Арал ауданы Бекбауыл ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы

11 128

4 Сырдария ауданы Ақжарма ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы

11 128

5 Қазалы ауданы Өркендеу ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы

11 128

6 Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы

11 128

«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

7 Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде 
дене шынықтырусауықтыру кешенінің 
құрылысы

11 128

8 Қармақшы ауданы Ақай ауылдық округінде 
дене шынықтырусауықтыру кешенінің 
құрылысы

11 128

9 Қызылорда қаласы  «Мерей» мөлтек 
ауданында дене шынықтырусауықтыру 
кешенін жалға беру

6199

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

10 Қызылорда қаласы көшелерін 
жарықтандыру

15 897

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «28» ақпандағы № 725 қаулысына  4қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 23 қаңтардағы № 690 қаулысына 5қосымша

Конкурстық құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ, оларға 
қажеттi сараптамалар жүргiзу «Қызылорда облысының экономика және 

бюджеттік жоспарлау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің тиісті бөлінетін 
бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын 2017 
жылға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының Тiзбесi

№ Жобаның атауы

Мемлекеттікжекешелік 
әріптестік жобаларының 

конкурстық құжаттамаларын 
әзірлеуді немесе түзетуді 

қаржыландыру, сондайақ, 
қажетті сараптамалар жүргізу 

сомасы, 
мың теңге

1 2 3
«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы» мемлекеттік мекемесі
1 Қызылорда қаласында «Тарлан» дене 

шынықтырусауықтыру кешеніне 
сервистік қызмет көрсету

1 595

2 Қызылорда қаласы Жанқожа батыр 
көшесінде ауысымына 400 қабылдауға 
арналған емхананы ашу

1 595

3 Қызылорда қаласындағы «Қорқыт 
Ата» әуежайының жаңа жолаушылар 
терминалының құрылысы

3 190

4 Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде 
250 қабылдауға арналған емхананың 
құрылысы

1 595

5 Арал ауданы Бекбауыл ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы 

1 595

6 Сырдария ауданы Ақжарма ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы

1 595

7 Қазалы ауданы Өркендеу ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы

1 595

8 Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы 

1 595

9 Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінде 
дене шынықтырусауықтыру кешенінің 
құрылысы

1 595

10 Қармақшы ауданы Ақай ауылдық 
округінде дене шынықтырусауықтыру 
кешенінің құрылысы

1 595

11 Қызылорда қаласы  «Мерей» мөлтек 
ауданында дене шынықтырусауықтыру 
кешенін жалға беру

3 190

12 Қызылорда қаласы көшелерін 
жарықтандыру 

1 595

ЖобА

2017 жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын 

дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
және «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 
қаңтардағы №30 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 14813 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған субсидиялау бағыттары бойынша нормативтер, сондай
ақ, субси диялар көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С. Қожа ниязовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
                әкімі                                                              Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «___»_________№ ___ қаулысына 

1қосымша

Субсидиялау бағыттары бойынша нормативтер, 
сондай-ақ субсидиялар көлемдері 

 Субсидиялау бағыты

1 бірлікке 
арналған 
субсидия  

нормативтері, 
теңге

Субсидия көлемі

бас,
тонна мың теңге

 Етті мал шаруашылығы

1.
Асыл тұқымдық және мал 
шаруашылығын дамытуды 
субсидиялау

   

1.1 Тауарлы аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 26000 260000
2) Қосымша норматив:    

 80%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 8000 20000 160000

 60%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 6000 6000 36000

1.2 Асыл тұқымды аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 1300 13000
2) Қосымша норматив:    

 80%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 20000 1000 20000

 70%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 15000 300 4500

2. Асыл тұқымды ірі қара мал 
сатып алу 150000 400 60000

3. Бұқашықтарды бордақылау 
шығындарын арзандату    

1) нақты бордақыланғаны 3000 
бастан бастап 45000

2) нақты бордақыланғаны 2500 
бастан бастап 40000   

3) нақты бордақыланғаны 2000 
бастан бастап 35000   

4) нақты бордақыланғаны 1500 
бастан бастап 30000   

5) нақты бордақыланғаны 1000 
бастан бастап 25000 4128 103250 

6) нақты бордақыланғаны 100 
бастан бастап 20000 6200 124000

7) ауыл шаруашылығы 
кооперативтері 20000 1900 38000

 Сүтті және сүттіетті мал 
шаруашылығы    

1. Селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу    

1.1. Асыл тұқымды аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 1500 15000
2) Қосымша норматив:    

 80%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 20000 1300 26000

 70%дан бастап (қоса алғанда) 
төл беру шығымы 15000 200 3000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал 
сатып алу    

1) отандық шаруашылықтардың 
асыл тұқымды ірі қара малы 170000 100 17000

3. Сүт өндірудің құнын арзандату:    

1) жемдік мал басы 400 бастан 
басталатын шаруашылықтар 25 6200 155000

2) жемдік мал басы 50 бастан 
басталатын шаруашылықтар 15 100 1500

3) ауыл шаруашылығы 
кооперативтері 10 500 5000

 Мал шаруашылығы    

1.

Жеке қосалқы 
шаруашылықтарда және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде ірі қара 
малдың аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру 

4000 10500 42000

2.

Қоғамдық және тауарлы 
табындарда етті, сүтті және 
сүттіетті тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық бұқаларды 
күтіпбағу 

100000 20 2000

 Қой шаруашылығы    

1.
Жеке қосалқы 
шаруашылықтарда қойлардың 
аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру 

1000 11000 11000

2. Селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу    

1) асыл тұқымды қойлардың 
аналық басы 2500 2000 5000

2) тауарлы қойлардың аналық басы 1500 47126 70689

3. Асыл тұқымды қойлар сатып 
алу    

1) тұсақтар 8000 5000 40000
2) тұқымдық қошқарлар 20000 350 7000

4. Қозы етін өндіру құнын 
арзандату 1500 5000 7500

 Жылқы шаруашылығы    
1. Асыл тұқымды айғыр сатып алу 100000 25 2500

2. Асыл тұқымды аналық бас 
сатып алу 40000 250 10000

 Түйе шаруашылығы    

1. Асыл тұқымды тұқымдық 
түйелер сатып алу 100000 25 2500

2. Асыл тұқымды аналық бас 
сатып алу 40000 50 2000

 Азық өндіру    

1.

Мал шаруашылығы өнімін 
өндірумен айналысатын ауыл 
шаруашылығы кооперативтері 
үшін құрама жем зауыттары 
өткізген құрама жем құнын 
арзандату 

20000 1200 24000

 барлығы х х 1267439

ЖобА  

2017 жылға субсидиялауға жататын бірегей 
тұқымдарды өндіру және элиталық тұқымдарды 

өткізуге квота бекіту туралы
«Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасы 

Заңының 6бабы 71 тармағына  және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №42/1048 бұйрығына (нормативтік
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №13052 номерімен тіркелген) 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2017 жылға субсидиялауға жататын бірегей тұқымдарды өндіру квотасы 1 
қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. 2017 жылға субсидиялауға жататын элиталық тұқымдарды өткізуге квотасы 2 
қосымшаға сәйкес бекітілсін.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының
               әкімі                                                                      Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «   » ________№___

қаулысына  1қосымша

2017 жылға субсидиялауға жататын бірегей тұқымдарды нақты өндіруге 
арналған квота көлемі

тонна есебімен
№ Аттестат

талған 
субъектілер

Дақыл 
түрі

Көбейту 
питомнигі

Бірегей 
тұқым

дар

Оның ішінде

Саты
латын 
тұқым

Сатып 
алатын 
тұқым

Өзі егетін 
тұқым

1 «Түгіскен 
ТШ» ЖШС

күріш 0,6 2,3 2,3

2 «Ы.Жахаев 
атындағы 
Қазақ күріш 
ғылыми 
зерттеу 
институты» 
ЖШС

күріш 4,3 14,2 14,2

3 «Мағжан и К» 
ЖШС

күріш 20,2 20,2

Барлығы күріш 4,9 36,7 20,2 16,5

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «   » ________№___

қаулысына  2қосымша

2017 жылға субсидиялауға жататын элиталық тұқымдарды өткізуге 
арналған квота көлемі

тонна есебімен

№ Аудандар
Өткізілетін элита тұқымы

күріш Жоңышқа
1 Жаңақорған 29,1
2 Шиелі 41,3
3 Сырдария 65,3
4 Жалағаш 67,9
5 Қармақшы 53,1
6 Қазалы 25,5
7 Арал 
8 Қызылорда 

қаласы
11,6

7,5
Облыс бойынша 293,8 7,5

                                                                                                                                                     

ЖобА

«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 

10 ақпандағы № 338 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы 

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

1. «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 
2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5382 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести», 
«Сыр бойы» газеттерінде 2016 жылғы 15 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген қаулының қосымшасындағы:
реттік нөмірі 2жолындағы:
«қыркүйек 2018 жыл» деген сөздер «қараша  2017 жыл» деген сөздермен;

«Мүліктік кешен ретінде» деген сөздер «Кейiннен сатып алу құқығымен 
сенiмгерлікпен басқаруға беру» деген сөздермен ауыстырылсын;

келесі мазмұндағы реттік нөмірі 6жолмен толықтырылсын:
« «Қорқыт Ата 

әуежайы» 
акционерлік 
қоғамы

қараша 2018 
жыл

Мемлекеттік
жекешелік әріптестік 

нысанында 

100% акциясы

».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының 
                 әкімі     Қ. Көшербаев

«КЕЛІСІЛДІ»

«Қорқыт Ата әуежайы» 
акционерлік қоғамының президенті
__________________  Ни К.Б.
2017 жылғы «___» __________

құжат

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
2017 жылғы 15 ақпан 

№89

Кезектен тыс 11-сессия

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
06.03.2017 жылы №5748 тіркелген

Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы 
жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы
«Мемлекеттікжекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 

31 қазандағы Заңының 24бабының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАбЫЛДАДЫ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті 
мемлекеттікжекешелік әріптестік жобаларының тізбесі бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезектен тыс 

11-сессиясының төрағасы
_______________________

И. Шағыртаев

Қызылорда облыстық мәслихатының 
хатшысы

__________________________
Н. байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы «15» ақпан № 89 

шешімімен бекітілген

Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі

1. Қызылорда қаласында «Тарлан» дене шынықтырусауықтыру кешеніне сервистік 
қызмет көрсету (20172020 жылдарға).

Қызылорда облысы 
әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 15 ақпан

№709

Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімі
2017 жылғы 15 ақпан

№97

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
06.03.2017 жылы №5749 тіркелген

Қызылорда қаласының Ақжарма ауылын 
қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкімшілікаумақтық құрылысы ту
ралы» Қазақ стан Респуб ликасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңы
ның 11бабының 4) тар мақшасына  және  облыстық ономастика ко мис
сиясының 2016 жылғы 22 қарашадағы  № 4 қорытындысына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАбЫЛДАДЫ және Қызыл
орда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қызылорда қаласының Ақжарма ауылы  «Баймұрат батыр»  ауылы 
болып қайта аталсын.

2. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс  

11-сессиясының төрағасы

     _____________ И. Шағыртаев

Қызылорда облысының
әкімі

       
               ____________ Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы

          ___________  Н. байқадамов            
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назар

– Орталық өткен жылдың маусым  айында 
қызметіне кірісті. Негізгі миссиямыз – қылмыс
тық жазасын өтеген адамдардың еңбекке орна
ласуына, мамандық алу үшін оқытуға, жеке ба
сын куәландыратын құжаттарды рәсімдеуге, 
қоғамнан оқшауланбауына жәрдемдесіп, құқық
тықпсихологиялық көмек көрсету. Әзірге қала 
деңгейінде жұмыс жасалып жатыр.

– Жұмыс барысы жөніне тоқталсаңыз...
– Өзіңіз білетіндей, республиканың түкпір

түкпірінде жазасын өтеп жатқан қызылордалық 
азаматтар бар. Түзеу мекемелеріне арнайы хат 
жіберілген, бізге мәлімет уақытылы түсіп тұрады. 
Мәселен, жыл басынан бері солардың 182сі 
бостандыққа шықты. Тар қапастан еркіндікке қадам 
басқан оларға деген қоғамның көзқарасы қандай 
болатыны белгілі жайт. Шындығында, өмірін 
қайтадан бастағысы келетіндерді от басының өзі 
қабылдай ма, қабылдамай ма? Қа былдамаса, оның 
арты қайта қылмыс жасауға ұласуы әбден мүмкін. 
Бұл – бір ғана себеп. Мінекей, біздің қызметіміз 
– осыған жол бермеу. Әлгі айтып өткен 182 жа
засын өтегеннің 59ын тауып, әлеуметтік карта 
толтырдық. Қандай мамандықтары бар? Оқымаған 
болса, оқытудың мүмкіндіктері қалай? Соны 
анықтаймыз. Пси хо логиялық, құқықтық көмекке 
зәрулерге орта лықтың 1 психологы, 2 заңгері 
көмектеседі. Бас тысы мұның барлығы – тегін.

– Жасалған көмектерді тарқатып айтып 
берсеңіз...

– Неге айтпасқа?! Қайта жұмысымызды айту 
арқылы халық арасында насихатты кеңейтуге 
тиіспіз. Өйткені, бұл орталық жайында көпшілік 
біле бермейді. Тарқатып айтсам, 59 жанның 7ін 
тұрақты жұмысқа орналастырдық. 6ы жұмыспен 
қамту бағдарламасы арқылы қоғамдық жұмысқа 
тұрды. Нақтыласақ, бірі – пошташы, бірі – әскери 

комиссариаттың шақырту қағаздарын тасиды, 4і – 
тазалықпен айналысатын мекемеде. Сондайақ, 5 
адам қайта оқыту курстарына қабылданды.

– Бәрекелді дегізетін жаңалық та рыңыз бар 
екен. Әлгінде, үй-іші қабылда майтын жандар 
бар деп едіңіз. Ондай жағдайда не амал бар?

– Рас, қазір 2 адамды отбасы қабылдамады. 
Оларды  қалалық жұмыспен қамту және әлеу
меттік бағдарламалар бөлімінің қарамағындағы 
оңалту орталығына жібердік. Онда бір жылға 
дейін тегін тұра алады. 4 мезгіл тамағы бар, жа
тын орындары таза. Әйтеуір, жағдайсыз болмай
ды. Бір қуантарлығы, солардың бірі жақында 
орталықтағы бір келіншекпен көңіл жарастырып, 
Алматыға көшіп кетті. Қазір үй болды, отбасылық 
өмірге қадам басты. Бізге алғысын айтып, хабарла
сып тұрады.

– Жөн екен. Белгілі нәрсе, темір тордың 
арғы жағынан келгендердің көбісі ауру  тауып 
келеді. Олардың емделулеріне көмек жағы 
қалай?

– Әрине, көмектесеміз. Жыл басынан бері бір 
адамды ауруханаға жатқыздық. Және айта кетейін, 
отбасылық жағдайына орай берілетін әлеуметтік 
жәрдемақылармен 4 адам қамтылды.

– Байқауымша, жұмыстарыңызда қиын дық 
жеткілікті сияқты...

– Оңай деп айта алмаймын. Біріншіден, жа
засын өтеп келгендерді түзеу мекемесі ұсынған 
мекенжайдан табу қиын. 182нің 59мен ғана 
жұмыс жасалып жатқандығы сондықтан. Өз 
үйі қабылдамаған соң, әр жерге бір паналай
ды. Тапқан күннің өзінде кездескісі келмейді. 
Ондай жағдайларда тәртіп сақшыларының 
көмегіне жүгінеміз. Сонан кейін оларды ешкім 
жұмысқа қабылдағысы келмейді. Өткен жылдың 
қыркүйегіндегі аудан, қала әкімдерінің қаулысына 

сәйкес мекемелер 25 пайыз аралығында жазасын 
өтеп келгендерді қабылдауға міндетті. Өкінішке 
орай, қаулы қағаз күйінде қалып отыр. Сонымен 
қатар, олардың құжаттары бірінде бар, бірінде жоқ. 
Құжаттарын дайындап беру оңай бітетін шаруа 
емес. Десе де, қоғам болып бірігіп, бірлесе әрекет 
етсек, қиындықтарды еркін еңсеретініміз анық.

– Білуімше, мұндай мекеме әзірге республи-
када 3 қалада екен. Солай ма?

– Иә, әуелі Павлодарда, кейін Шымкентте 
ашыл ды, содан соң бізде.

– Оларда жағдай қалай?
– Біздің мамандар Павлодардағы әріптестеріне 

барып қайтты. Ондағы құрылым біздің мекеме
ден төрт есе үлкен екен. Жанында 30 орындық 
оңалту орталығы бар. Қысқартып айтқанда, бізге 
қарағанда мүмкіндіктері зор.

– Шамасы мәселе айтпақ ойыңыз бар-ау?
– Айтсам, мекеме жанында бос ғимарат тұр. 

Соны 15 орындық оңалту орталығына айнал дыр
сақ дейміз. Онда дәрігері, аспазы болса, шаруаның 
бәрі қасымыздан реттелер еді. Сұраныс берілген, 
қажетті 32 млн теңгені қалалық әкімдік биыл 
шешіп берсе деген өтінішіміз бар. Сонан кейін, 
біздің қызметті облыстық деңгейде көрсету керек 
деп санаймыз. Ең болмаса, аудандарда бір адам
нан отырса. Әйтпесе, ауданда тұратындардың не 
істеп, не қойып жатқаны тасада қалып отыр, біздің 
мүмкіндік шектеулі. 

– Басқа не ой қосасыз, Бақыт Әбдіғап пар-
ұлы?

– Қазақта сөз бар, «адасқанның айыбы жоқ, 
қайтып үйірін тапқан соң» дейді. Сон дықтан, 
қателікке бой алдырған жанның қатарға қосылуына 
қоғам боп көмектескеніміз абзал. Әйтпесе, қайта 
теріс жолдан табылуы ғажап емес. Бір мысал ай
тайын, біз облыстағы түзеу мекемелеріндегілермен 
кездесіп, ісшара өткізіп тұрамыз. Сонда бір жа
засын өтеуші көлік басқа рып келе жатып, жол
көлік оқиғасына түскенін, жанындағы жолда
сы қайтыс болғанын айтты. Әкешешесі кешірім 
бермегендіктен түрмеге то ғытқан. Кешірім берген
де, темір торға қамал мас еді. Айтпағым, кішкене 
қателікке бола адам тағдырын тәлкекке салу 
әділетсіздік болады. Керісінше, жазаны жеңілдету 
жағын қарас тыру керек деп санаймын. Сондай
ақ, жазасын өтеушілер бостандыққа шыққан 
соң, біздің орталыққа өз еріктерімен келсе деген 
өтінішіміз бар.

– Сұхбатыңызға рахмет!
Сұхбаттасқан 

Нағымжан САУЯЕВ.

«АДАСҚАННЫҢ АЙЫБЫ ЖОҚ, 
ҚАЙТІП ҮЙІРІН ТАПҚАН СОҢ»

Бақыт НҰРТАЗАЕВ,
«Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды 
әлеуметтік бейімдеу және оңалту орталығы» КММ директоры:

Өткен жылы жазасын өтеп шыққан және 
пробация есебіндегі жандарды әлеуметтендіру 
мақ сатында 2017-2019 жылдарға арналған ке-

шен ді стратегиялық құжат Елбасы Жарлығы-
мен бекітілді. Одан кейін «Пробация туралы» Заң 

қабылданды. Аталған құжаттар негізінде қолға алынған 
іс-шараларды бағамдай қарасақ, нәтижелі жұмыс жа-

салып жатқанын аңғарамыз. Нақтылағанда, бүгінгі күні жазасын өтеп 
шыққандар мен пробация қызметіндегілерді қоғамға сіңдіріп, әлеуметтендіру үшін ар-
найы мемлекеттік мекеме ашылды. Біз енді қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің «Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу 
және оңалту орталығы» КММ директоры Бақыт Нұртазаевпен болған әңгімеге кезек 
берейік.

«Қазақстан» энциклопедиясында: «Қамыстыбас 
(Қамбаш) – Қызылорда облысының темір жол стан
сасы. Арал қаласының оңтүстікшығысында 75 
шақырым жерде. 19 ғасырдың бас кезінде Хиуа 
хандығының жаугершілігіне қарсы Сыр бойы 
қазақтарын ұйымдастырушы Жанқожа Нұрмұха
медовтың сарбаздарына қаружарақ соғушы 
темір ұсталарының мекені болғандықтан Қамбаш 
«Темірші» қыстағы атанған. 1905 жылы «Орынбор
Ташкент» темір жолының ашылуына байланысты 
Қамыстыбас (іргелес Қамысты көліне байланысты) 
аталды», – деп жазылып, әмбебап кітаптың төрінен 
орын алған мектебімізге биылғы 2017 жылы 100 
жыл толғалы отыр.

Өз тарихында Қазақ елінің саясиэкономикалық, 
рухани қалыптасуына атсалысқан небір дүлдүл 
қайраткерлерді тәрбиелеп, білім берген аяулы мек
те біміздің айтулы күнін лайықты атап өту үшін 
қызу дайындықты бастап кеттік. Осыған орай, мек
тебіміздің түлектеріне есепшотымызды, мекен
жайымыз бен телефондарымызды хабарлағалы от
ырмыз.

Есеп-шотымыз: KZ 865631201AA0084478
«Қазпочта» акционерлік қоғамы, 
ЖСН 750315301769
Мекенжайымыз: индекс 120112
Қызылорда облысы
Арал ауданы
Қамыстыбас ауылы.
Байланыс телефондарымыз: 8(72433) 2-92-

13, 8 778 371 75 75, факс: 8(72433) 2-94-38. E-mail: 
21mektep100zhyl@mail.ru

Құрметті №21 Қамыстыбас (Қамбаш) орта мек
тебінің түлектері! Сіздерді осы бір атаулы күнді 
лайықты қарсы алу үшін атсалысуларыңызды өтіне
міз. Жиналған қаржыға естелік кітап шығарылады. 
Сіздер туралы арнайы бұрыш ұйымдастырылып, 
мектеп мұражайында мәңгілік сақталады. Сіздердің 
жарқын өмір жолдарыңыз бен елге сіңірген 
еңбектеріңізді келер ұрпаққа үлгі етіп қалдыру – 
парызымыз.

Ұйымдастыру комиссиясы.

ЖАрАМСыЗ дЕП ЕСЕПтЕлСіН
Алибаева Аинакульдің атына Қызылорда қаласы, «Автомобилист» 

баубақша серіктестігінде орналасқан жер учаскесіне берілген жер 
учаскесіне меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін 
актісінің (кадастрлық №10156028010, №0033000 15.12.2000 ж.) түп
нұс қасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

НАЗАр АУдАрыҢыЗ!
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ компаниясы барлық құрылыс, 

көлік, мұнай өндіру және басқа компаниялар мен кәсіпорындардың бас
шы ларының назарына «ҚұмкөлАрысқұмЖосалы» магистралды мұнай 
құбырының Қарағанды облысы Ұлытау ауданының, Қызылорда облысы
ның Сырдария, Жалағаш және Қармақшы аудандарының аумағы мен 
өтетінін жеткізеді.  Магистралды құбырларды қорғау ережелерінің та
лаптарына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚның жазбаша 
рұқсатынсыз қорғау аймақтарында (құбырдың екі жағынан 25 м) қандай 
да бір жұмыс түрлерін жүргізбеулеріңізді сұраймыз.

Автокөлік егелерінен және жақын маңда орналасқан елді мекен 
тұрғындарынан құбыр өтетін жолға таяу жердегі қозғалыс қауіпсіздігінің 
ережесін сақтауларын, құбыр желісінің бүтіндігін бұзбай қорғауларын 
және қорғау аймағында тек белгіленген автожолмен жүрулерін сұраймыз.

«ПетроҚазақстан Құмкөл ресорсиз» АҚ
Басшылығы. СЕНіМ тЕлЕфОНы

Қазақстан Республикасы Прези
денті нің 2015 жылдың 29 желтоқ
сан дағы №153 «ҚР мемлекеттік қыз
метшілерінің әдептілік нормаларын 
және мінезқұлық қағидаларын одан 
әрі жетілдіру жөніндегі шаралар тура
лы» Жарлығы талаптарының орында
луы және Қазақстан Республикасының 
2015 жылдың 18 қарашасындағы №410
V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» Заңына сәйкес «ҚР ІІМ 
ҚАЖ комитетінің Қызылорда облы
сы бойынша Қылмыстықатқару жүйесі 
департаментіне қарасты ЗК 169/5» мем
лекеттік мекемесінде 8(7242) 215520, 
8(7242) 215948 сенім телефондары 
жұмыс істейтінін хабарлайды.

АҢШылАрдыҢ НАЗАрыНА!
Қазақстан Республикасының өсімдіктер мен жануарлар дүниесі жай

лы заңының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді іске асыру мақсатында, аңшылардың аңшылық билеттерінің  жыл 
сайынғы тіркелуі көзделген.

Осыған байланысты, Қызылорда облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының мәжіліс залында 2017 
жылдың 14 наурызы күні сағат 17:00де  «Қансонар» аңшылардың қоғам
дық бірлестігі мен аңшылық шаруашылығы субъектілерінің респуб ликалық 
қауымдастығының Қызылорда облысы бойынша өкілдігінің қызметкерлері, 
аңшылық шаруашылығы субъектілері және аңшылармен «аңшылық 
куәліктерді жыл сайынғы тіркеу және көктемгі аңшылық маусымын жабу 
туралы»  мәселелерді талқылау жайлы кеңес өткізу жоспарлануда.  

Кеңеске қатысып, өз пікірлеріңізді білдірулеріңізді сұраймыз.
Байланыс телефоны: (87242) 23 50 87.

Қызылорда облыстық орман шаруашылығы 
және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы.

ХАБАрлАМА
«ПетроҚазақстан Венчерс 

Инк.» компаниясының филиа
лы «Оңтүстікшығыс Досжан 
ке нішін сынамалы пайдалану 
кезінде жайластыру. №50 және 
№51 ұңғымаларға баратын кірме 
автожолдар салу» жұмыс  жо
басы  жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сарап
тамаға жолданғандығы жайлы ха
барлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212ІІІ Қазақстан Республика
сының Экология кодексінің 
57бабының 2тармағының та
лаптарына сәйкес, барлық мүд
делі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік са
раптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ойпікірлерін білдіру 
мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны 
(7242) 299211.

Еске алып, қырқына шақырамыз
Отбасымыздың ақылшысы, балаларының 

ар дақты анасы, аяулы жар Боханова Шынар 
Мырзалықызының өмірден озғанына қырық күн 
болды.

Шынар Мырзалықызы 1946 жылдың 17 жел
тоқсанында Қызылорда қаласында дүниеге кел
ген. 1965 жылы «1 Май» орта мектебін үздік 
бітіріп, 1970 жылы Алматы мединститутының 
«Стоматология» факультетін тәмамдаған. Жол
дамамен Қызылорда қаласына келіп, қалалық ба
лалар ауруханасында дәрігерстоматолог болып 
еңбек жолын бастаған. 1971 жылы педиатрия 
мамандығы бойынша специализациядан өтіп, 

1975 жылдың тамыз айына дейін балалар дәрігері, 19751987 жылда
ры Тереңөзек аудандық ауруханасында дәрігер, стоматолог, 19871998 
жылдары аудандық медицина қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымын 
басқарған, 19992004 жылдары Айдарлы учаскелік амбулаториясында 
дәрігерстоматолог қызметтерін абыройлы атқарды.

Гүлім едің мәпелеген бақшамда, 
Жез киіктей ғайып болдың ақшамда.
43 жыл бірге өткізген  бал дәурен,
Енді келмес қанша дабыл қақсам да.

70 жасқа толған шақта көз жұмдың,
Қоңыр қаздай сылапсипап бақсам да.
Тура келген сұм ажалға не амал,
Алып тынды бетін қанша қақсам да, – дей отырып, Шынар Мырзалы

қызының қырқы  16 наурыз күні сағат 12.00де Қызылорда қаласы, Ер
назар Жүнісұлы көшесі №19 А үйде болатынын барлық ағайынтуыс, 
құдажекжаттарға хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға 
шақырамыз.

Еске алушылар: жұбайы Қожабек, ұл-қыздары.

Қамбаш мектебіне – 100 жыл

«Оңтүстік-Шығыс досжан кенішін сынамалы пайдалану кезін-
де жайластыру. №50 және №51 ұңғымаларға баратын кірме авто -
жол дар салу» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар 
қорытындылары.

«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясының филиалы Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би көшесі, №13 мекенжайы бойынша «ОңтүстікШығыс 
Досжан кенішін сынамалы пайдалану кезінде жайластыру. №50 және 
№51 ұңғымаларға баратын кірме автожолдар салу» жұмыс жобасының 
«Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық тыңдау өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің, Суханова Б., 
«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясы филиалының және жоба
лау тобы  өкілдерінің қатысуымен өтті. Жоспарланып отырған қызметті 
бағалау кезінде ықтимал әсер ету объектілері атмосфералық ауа, топырақ 
пен өсімдіктер болып табылады. Беткейлік және жерасты сулары бірін
шілердің шалғайлығына және екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне бай
ла нысты қарастырылмайды. Жоба әзірлеушілердің айтуынша объекті
лерді пайдалану кезінде қоршаған ортаға әсер боларболмас болады 
және кері әсерін тигізбейді және табиғат қорғау ісшаралары сақталған 
жағдайда экологиялық қауіпқатерге әкеп соқпайды. Осыған байланы
сты ісшараларға қатысушылар шешім қабылдады: ҚОҚБ материалда
ры мемлекеттік сараптамаға жіберілсін.  Ақпарат ҚР ҚОҚ министрінің 
28.06.2007 жылғы №204п бұйрығымен бекітілген «Қоршаған ортаға 
әсерді бағалау жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың» 61тармағын орындау 
үшін ұсынылған.

іЗдЕУ САлАды
Қызылорда қаласының тұр

ғыны болған, 1964 жылдың 21 
қаңтарында туылған Бектиба
ев Еркин Бакытбековичті 2013 
жылдың 29 қарашасынан бастап 
хабарошарсыз кетуіне бай
ланысты зайыбы Алмаханова 
Амина Оразовна іздеу салады.

Қызылорда қалалық соты
ның 2017 жылдың 16 ақпандағы 
№2390/2017 ұйғарымымен ха
барландыру жарияланған күн
нен бастап 3 (үш) ай мерзім 
ішінде көргенбілген кісілер 
болса, мына телефондарға ха
барласуын сұраймын: 559841, 
559784, 559795, 8 747 281 54 
15.

Қызылорда қаласының тұр
ғыны болған, 1972 жылдың 4 
мамырында туылған Кашкын
баев Ерик Сагынбаевичті 2014 
жылдың 20 мамырынан бастап 
хабарошарсыз кетуіне бай
ланысты зайыбы Садуакасова 
Сайлаукул Нургалиевна іздеу 
салады.

Қызылорда қалалық соты
ның 2017 жылдың 28 ақпандағы 
ұйғарымымен  хабарландыру 
жа рияланған күннен бастап 3 
(үш) ай мерзім ішінде көрген
білген кісілер болса, мына 
теле фондарға хабарласуын сұ
раймын: 8 776 862 54 01, 8 705 
953 52 86.

талсуат ауылының 
тұрғындарына

Азаматтық қорғау мем
ле кет тік жүйесін одан әрі 
же тілдіру мақсатында 2017 
жылғы 910 наурыз ара
лығын да «Көктем2017» 
рес публи ка лық командалық
штаб тық оқужаттығуы өту
де. Осыған байланыс ты өтіп 
жатқан оқужаттығуға түсі
ністікпен қа рап, сабыр лылық 
сақтаула рыңызды сұ раймыз. 

Қызылорда облысы 
тЖд

Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін мо
лайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Заңының 19
бабы 3тармағы және  31 тармақшаларында көзделген «Құрып кету қаупі 
төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда тура-
лы конвенцияның I және II қосымшаларына енгізілген, еріксіз және 
(немесе) жартылай ерікті жағдайларда өсірілген жануарлар түрлері 
әкімшілік органында тіркелген жағдайларда ғана саудалау нысаны 
бола алатындығын» атап көрсеткен. 

Сонымен қатар, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 
16 мамырдағы №202V Қазақстан Республикасы Заңының 42бабы 
3қосымшасына сәйкес, «Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен 
флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның I және II 
қосымшаларына түрлері енгізілген жануарларды қолдан өсірген жағдайда» 
ол жайлы мемлекеттік органға хабарлама беру тәртібі көзделген. 

Осыған байланысты, конвенцияның I және II қосымшаларына түрлері 
енгізілген жануарларды қолдан өсірген жағдайда, осы қолда өсіру 
жұмыстарының басталғаны немесе аяқталғаны жайлы хабарлама беру 

үшін, ҚР Ұлттық Экономика министрлігінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы №4 
«Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік органдардың хабарлама
ларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондайақ, хабарламаларды 
қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік  органдарды айқындау туралы» 
бұйрығын басшылыққа алып, жүзеге асырады.

Осы Заңның 46бабы 2бөліміне сәйкес, хабарлама берушіден хабар
ламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға хабарлама 
хаты жолданады (Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жану-
арлар дүниесі аумақтық инспекциясы, 8-724-2- 23-19-66, 23-50-87). 

Ол үшін, мемлекеттік ақпараттандыру жүйесі арқылы (Е-gov порта
лына кіресіз, әрі қарай электронды лицензиялауды таңдайсыз, әрі қарай 
ауыл шаруашылығы, әрі қарай хабарлау тәртібі, әрі қарай жануарларды 
қолдан өсіруді хабарлауды) пайдаланасыз. 

Облыстық табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы.

Құрып кету қаупі бар жабайы жануар
түрлерін қолдан өсіремін деушілерге

Білім берудің қазіргі талаптары мен сұраныстары 
әлеуметтікэкономикалық даму қажеттілігіне, кадрлар
дың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және өсіп 
келе жатқан жас ұрпақтың денсаулығын сақтау мен 
нығайтуға негізделген.

Қазіргі таңда даму мүмкіндігі шектеулі балаларға 
мемлекет тарапынан айрықша қөңіл бөлініп, қамқорлық 
көрсетіліп отыр. Бұл қамқорлықтың бәрі Елбасының 
жыл сайынғы халыққа Жолдауында, Қазақстан Респуб
ликасының  «Білім туралы», «Кемтар балаларды әлеу
мет тікмедициналықпедагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» заңдарында жанжақты көрсетілген.

Сәуірдің 2сі – аутизм туралы хабар таратудың 
халық аралық күні. Осының қарсаңында қалалық бі
лім бөліміне қарасты психологиялықмедициналық
педа го гикалық консультациясында «Бүгінгі аутизм 
мәселелері» тақырыбында облыстық семинар өтті. 
Семинарға облыстық білім басқармасының   бала
лар мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау бөлімінің 
бастығы Ш.Жүнісова, қалалық білім бөлімінің психо
логы Г.Опабекова және облыстық оқу орталығының 

әлеуметтікпедагогикалық қызмет бөлімінің әдіскер
лері, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағ
дарла малар бөлімінің мамандары, психологиялық
медициналықпедагогикалық консультация және 
пси  хо логиялықпедагогикалық түзету кабинеттерінің, 
оңал   ту орталықтарының, сонымен қатар жалпы 
білім бере тін мектептердің психологтары қатысты. 
Семинарға Қызылорда қаласындағы аутизмі бар 
балаларға арналған «Асыл мирас» орталығының дирек
торы К.Каршалова және осы орталықтың мамандары 
шақырылды. 

Семинардың мақсаты – мүмкіндігі шектеулі бала
ларды диагностикалау, оларға уақытылы түзету, оңалту 
жұмыстарын көрсету, осы саладағы жұмыстар мен 
қызметтер үлгісінің тиімді әдістәсілдері туралы біліп, 
тәжірибемен бөлісу.

Аутизмәлеуметтік қарымқатынас жетімсіздігіне 
соқтыратын ми қызметінің бұзылуы, адамның сыртқы 
дүниеден оқшауланып, өзіменөзі болып, іштей сары 
уайымға салынған кездегі көңілкүйі.

АҚШта әрбір 88 баланың  бірі осы дертке шалдық
қан болса, Қазақстанда 2003 жыл мен 2013 жылдар 
аралығында аутизммен ауыратын балалар саны 30 
пайызға өскен және олардың саны бүгінде мыңнан асып 
жығылады. Қыздармен салыстырғанда ұл  балаларда 
45 есе көп кездеседі. Аутизнің белгілері: жалғыздықты 
жақсы көру, ешқашан адаммен қөзбекөз кездеспеу, 
эмоциялық тұрғыдан ешкіммен араласпау және сөйлеу 
тіліндегі ерекше сипаттағы кемістіктер. Уақытымен 
түзетушілік көмек көрсетілген жағдайда аутист 
балалардың 60 пайызы жалпы білім беру бағдарламасы 
бойынша оқуға қабілетті, 30 пайызы арнайы білім 
беру бағдарлама бойынша оқуға қабілетті, ал 10 пайы
зы отбасында әлеуметтенуге мүмкіндіктері бар. Бірақ 
түзетушілік көмексіз қалған жағдайда балалардың 
75 пайызы әлеуметтік ортаға бейімделе алмайды, 
2223 пайызы шамалы бейімделеді, тек 23 пайызы 

әлеуметтік бейімделудің жеткілікті деңгейіне жетеді. 
АҚШ ғалымдары қоғам дайын болған жағдайда кез 
келген синдроммен туылған баланы қалыпты өмірге 
бейімдеуге болатынын айтады.

Аутист балалардың есте сақтау қабілеті жоғары бо
лады. Математика және музыкадан дарынды, бірнеше 
тілдерді меңгеруі де мүмкін. Бірақ бұл қасиеттер әдеттегі 
жастан кейінірек байқалады. Сондықтан да бұндай ба
лалар арнайы интернаттарда емес, кәдімгі жалпы білім 
беретін мектептерде оқып, тәрбиеленуі тиіс.

Аутистік дамудың ерекшелігі – мұндай балалар түрлі 
салаларда аса жоғары қабілетін көрсеткенімен, шы
найы өмірде, айналасындағылармен қарымқатынаста 
өз мүмкіндіктерін пайдалана алмайды. Мұндай мәсе
лелерді шешу үшін аутизмі бар балаға  арнайы маман
дардың да, қоғамның да көмегі ауадай қажет.

Қазіргі уақытта аутизмнің нақты себептері анық 
зерттелмеген. Көп ғалымдардың деректері  бойынша 
аутизммен ауырған балалардың себебі орталық жүй
ке жүйесінің бұзылуы салдарынан болады. Тұқым 
қуа лаушылық фактордың әсері мол екенін көптеген 

зерттеушілер мойындайды. Со
нымен бірге мидың орга никалық 
зақымдалуы да аутист балаларда жиі 
кездеседі.

Баласы аутизм дертіне ұшыраған 
атааналар алғаш диагнозды есті
генде, тығырыққа тіреледі. Мұндай 
баламен айналысудан пайда жоқ, 
жағдайдың өте күрделі болып, ба
ла ның сөйлеп кетуі қиын сияқты 
көрінгенін айтады

Психолгиялықмедициналық
педагогикалық консультация  ма
мандары  атааналарға балаларының 
қы лы ғында өзгешелік байқалса, 
бірден арнайы дәрігерлік тексеру
ден өткізуге кеңес береді.  Аутизм
ге шалдыққан балалармен ең әуелі 
психологтар жұмыс істеуі керек. 
Мұндай балалармен сөйлескенде, 
сөйлемді барынша қысқа қолданып, 
асықпай айқын айту керек, дене 
қимылы арқылы оның назарын ау
даратындай қолды бұлғап, қимыл 
арқылы көрсетсе, бала назары ауады. 
Онымен бірге жүгіріп ойнап, кезек 

бойынша доп лақтырып, эмоциялық қуанышыңызды 
білдіргеніңіз жөн. Керемет көңілкүйіңізді немесе 
оған ренішіңізді білдіру үшін дауыс ырғағын әртүрлі 
өзгертіп сөйлеу керек. Оған жауап беруге мүмкіндік 
беріп, біраз күту керек. 

Біздің негізігі мақсатымыз  – аутизмге шалдыққан 
балаларды ерте анықтау, оңалту, инклюзивті білім 
беру және әлеуметтік интеграция жолымен – диагноз 
қойылғаннан бастап қоғамдағы жеке өміріне дейін 
қалыптастыру бойынша білім беру, әлеуметтік қорғау, 
үкіметтік емес ұйымдармен, жеке қайырымдылық 
қорларымен әріптестік орнатып, бірлесіп жұмыс істеу.

2016 жылдың маусым айынан бастап Қызылорда 
қаласында аутизмі бар балаларға арналған «Асыл ми
рас» орталығы жұмыс жасай бастады.  Балалар мен 
олардың атааналары осы орталықта кәсіби маман
дардың кеңесін тыңдап, сапалы медициналық және 
психологиялықпедагогикалық көмек алуына болады.

Қызылорда облысында аутизм дертіне шалдыққан 
34 бала есепте тұрады. Олардың 12сі мектеп жасы
на дейінгі балалар болса, 22сі мектеп жасындағы 
бала лар. Мектеп жасындағы аутист балалардың көп
шілігі мінезқұлқындағы ерекшеліктерге байланысты 
үйден оқытылады, сонымен қатар бұл балалар пси
хологиялықпедагогикалық түзету кабинеттері мен 
оңалту орталықтарында психолог, дефектолог, лого
пед мамандарының жеке және топтық сабақтарымен 
қамтылған.

«Бүгінгі аутизм мәселелері» тақырыбында өткен се
минар барысында  алдағы уақытта  мүмкіндігі шектеулі 
балаларды қатарға қосу және оларға білім беру 
жұмыстарын жетілдіру мәселелері талқыланды.

Қарлығаш БИлАлОВА,
қалалық психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультация меңгерушісі. 

ӘлЕУМЕттіК ОртАдАН ОҚШАУ БАлА
немесе аутизм синдромы

ХАБАрлАНдырУ
«ҚазақстанХалық Банкінің өмірді сақтандыру 

бойынша «ХалықLife» еншілес компаниясы» акцио
нерлік қоғамы 2017 жылдың 1 наурызынан бастап 
«ХалықLife» АҚның Қызылорда қаласындағы фи

лиалы ның мекенжайына анықтаулар енгізілгені ту
ралы хабарлайды. «ХалықLife» АҚның Қызылорда 
қаласындағы филиалының мекенжайы: Қазақстан 
Рес публикасы, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 
27, 81 А пәтер («Қазақстан Халық Банкі» АҚның 209 
916 ЕКБ ғимаратында).
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Халықаралық әйелдер 
 кү  н ін де Елбасы Ақордада ел
дің әр түк  пірінде сан түрлі са
лада ла йық  ты қызмет етіп 
жүрген қызкелін шектерді 
қа былдады. Олардың арасын
да «ҚазақстанҚызылорда» 
те ле ар насының  редакторы, 
«Ша быт» халықаралық шы
ғар машылық фес тивалінің 
жүл дегері Толқын Қабылша да 
болды. 

Сырдың сыршыл ақыны бей
сенбіде Астанадан ерекше әсермен 
оралды. Оны әуежайдан туыстары 
мен ұжымдастары қошеметпен күтіп 
алды. «Көктем шуағы» атты кезде
суде Толқын Қабылша: «Бүгінгідей 
шуақты мерекеде жүздесу, дидар
ғанибет болу – біз үшін айрықша 
мәртебе, зор қуаныш», – дей келе, 
Мемлекет басшысына Сыр жұрт
шылығының ыстық сәлемін мына
дай жүрекжарды жырымен жол
даған еді: 

– Жан болып өстім ибалы,
Жетелеп алға ой-арман.
Отанның сұлу дидары,
Нұрына таңның боялған.

Ерке өстім еркін елде мен,
Аялап азаттығымды.
Паш еттім барлық жерге мен,
Жасампаз қазақтығымды

Ана боп және үн қаттым,
Сәбидің даусын есіткен.
Болашақ өзі үн қатты
Уілдеп ағаш бесіктен.

Отанның мәңгі тұғыры,
Тау-тасы, көлі, орманы.
Баланың бейбіт ғұмыры,
Анның асыл арманы.

Арманды сол бір тілегін,
Ақиқат қылған жолда – сын.
Қазақтың әрбір жүрегін,
Тәуелсіз қылған Елбасым.

Отанды ұлы байтағым,
Көркейткен сізге, арысым.

Иіліп рахмет айтамын,
Ұрпағым үшін, бәрі үшін! 
Елбасы жан сырын жырмен 

өр нектеген аруға: «Табысты бол, 
әруақытта өркенің өссін! Шабытың 
таси берсін!» – деп ақжарылқап 
тілегін арнады. Санаулы қызкелін
шектің қатарынан табылып, Прези
дентпен кездесу бақыты бұйырған 
сәт Толқынның көңіліне көктем 
шуағын сепкендей. 

– Маған бұл салтанатты шара
да қазақтың ақын қыздарының аты
нан сөз сөйлеп, жыр оқу мәртебесі 
бұйырды. Әрине, үлкен толқынысты 
бастан кешірдім, тебіреністі сәт, 
қобалжу сезімі де жүрек түкпірінде 
болғаны анық. Бастысы, мен 
«Алаш тың анасы» атанған қасиетті 
Сыр өлкесінің сәлемін жеткіздім. 
Ақын ретінде толғанысымды, ана 
ретіндегі тілегімді жырыма арқау 
еттім. Көптің біріне бұйырмаған 
ақ батаны алып үлгердім. Үлкен 
жауапкершілік, үлкен аманат сезімін 
іштей ұғынып, іштей түйсініп орал
дым. «Бұл көктем – бөлек көк
тем» деген шынайы толқыныс 
сезімін еліміздің түкпіртүкпірінен 
жиылған қыз келіншектермен бірге 
біз де күбірлей айттық. Бұл са
пар – елге адал қызмет ету, өлең 
өлкесіне құлаш сермеу, абырой 
биігінен төмендемеу, артылған се
німнің үдесінен шығу секілді ұс
танымымды берік ете түскен маз
мұнға толы сәтті сапар болды, 
– дейді ақын. 

Толқын Қабылша – «Жаныммен 
жалғыз кешкем мұң», «Жаңбырдағы 
сағыныш» жыр жинақтарының авто
ры. Халықаралық Жазушылар ода
ғының мүшесі. Өткен жылы  поэ зия 
жанры бойынша жарияланған «Үр
кер» байқауының Гранпри ие гері. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Сыр елінің сәлемін 
жырға қосқан Халықаралық әйелдер мерекесі күніне орай 

облыстық филармонияда «Ғаламның сұлу бейнесі» атты 
қойылым-концерт өтті. 

Бұл шараға өнерсүйер жұртшылық көп жиылды. Қарт аналарын 
жетектеген ұлқыздар мен сүйіктілеріне мерекелік сый жасағысы 
келген ер азаматтардың дені осы күні облыстық филармония залы
нан табылды. 

Алдымен, кеш жүргізушілері Жомарт пен Мөлдір сахна 
төрінде аналар мен аруларға құттықтау тілектерін жеткізіп, жа
расымды әзілдерімен көрермендерді бір серпілтіп алды. Мұнан 
соң, өнер ұжымы елге белгілі композиторлардың «Мен сыйға 

тартқан орамал», «Анашым», «Анажан», «Сирен гүлдер», 
«Қазақ қызы», «Ана жүрегі», «Ерке қыз», «Попурри», «Ана», 

«Қара көздер», «Іңкәрімай», «Жан ана» және «Ерке қыз» 
атты әндерін орындады. Сонымен бірге, «Аршин Мал
Алан» музыкалық комедиясынан үзінді қойылып, «То
мирис» би ансамблі өнер көрсеттi. 

Әсерлі кешке жиылғандар өнер иелерімен бірге ән 
шырқап, думанды кештің көркін одан әрі қыздыра түсті. 
Қорыта айтқанда, аналар мен арулар күнінде мерекелік 
кеш ұсынған өнер ордасының бұл концерті көрермен 
көңілінен шыққан жұлдызды кешке айналды.

Нұрсұлтан ҚАЗБеков.

«ҒАЛАМНЫҢ СҰЛУ БЕЙНЕСІ»

– МӘСҚ-мен шартқа отырмаған коммер-
циялық клиникалардың дәрігері жазып берген 
дәрілік заттарға жұмсалған шығыстарды МӘСҚ 
өтей алады ма?

– Коммерциялық клиникалардың дәрігері жазып 
берген дәрілік заттарды МӘСҚ арқылы Қор мен кли
ника арасында шарт жасалған жағдайда өтеледі.

– Емханаларда ұйымдастырушылық техника 
жетіспейді, ал қолданыста бары ескірген, сондықтан 
анализге рецепт немесе жолдаманы 40 минуттай 
тосуға тура келеді (осындай жағдай 6 емханада бар). 
Оған қоса қабылдау кестесі сақталмайды. Сонымен 
қатар медициналық пер сонал екі есептілікті жүргізуге 
мәжбүр – қағаз және электрондық. Нәтижесінде, ар
наулы мамандарға жолдама алу үшін алдымен тера
певт кабинетінің жанында жарты күн тұру керек, одан 
кейін УДЗ немесе басқа да тексерулерге жолдама алу 
үшін тағы 23 апта күту керек. Осындай жағдайларда, 
ақылы дәрігерге қаражаты жоқ науқастар алтын 
уақыттарын жоғалтады, ауру келесі кезеңге көшеді. 
Бұл проблема медициналық сақтандыруға көшкен 
кезде шешіледі ме? Қалай шешіледі?

– Біріншіден, әлеуметтік медициналық сақ
тан дыру жүйесі жағдайында, медициналық қыз
меттерді көрсетуге арналған конкурсқа жұмыс
керлерінің саны, техникалық жарақтандырылуы 
және медициналық көмек ұйымының құрылымы 
белгіленген ең аз талаптарға (стандарттарға) сәй кес 
келетін медициналық ұйымдар ғана қатыса алады. 

Екіншіден, конкурсты тек сапалы медицина лық 
қызмет көрсеткендер ғана жеңе алады.

Ал ауылдық денсаулық сақтауға қатысты бол
са, онда оларға жалғыз қызметтерді жеткізушілер 
ретінде, МӘСҚ ұсынылатын медициналық көмектің 
сапасын жыл сайын арттыру талаптарын қояды.

Үшіншіден, 2018 жылдан бастап ауруханалар мен 
емханаларда техникалық қайта жабдықтау мүмкіндігі 
пайда болады, өйткені осы жылдан бастап Қор 
амортизациялық аударымдарға қаражат бөледі.

Төртіншіден, қолданыстағы ақпараттық жүйе 
бүгінгі таңда қабылдауға EGOV, медициналық 
ұйымдардың өз порталдары арқылы жазылуға 
мүмкіндік береді. МӘМС енгізу сәтіне қарай барлық 
ұйымдардың МӘМСтің АТжүйелеріне рұқсаты 
болуға тиіс.

– Медициналық сақтандыру дәрігер жазып 
берген дәрілерге жұмсалған шығынның орнын 
толтырады ма және қандай аурулар 100 пайыздық 
өтеледі?

– Мемлекет қазіргі кезде халыққа ұсынылатын 
тегін дәрілік заттардың тізімін анықтады. МӘМС 
пакеті шеңберінде осы тізбе сақталып қана қой майды, 
сондайақ оның бірқатар позициялары кеңейтіледі 
және жақсартылады. 

– Сақтандырылған адам ММС жүйесінде рес-
публикадан тысқары жерде тегін емделе алады 
ма?

– Жоқ. Медициналық сақтандыру қоры Қазақ
стан Республикасында көрсетілген медици налық 
қызметтерге ғана  ақы төлейді.  

– Жұмыс беруші МӘСҚ мен үшін салым төлеп 
жатқанын өзіме қалай білуге болады?

– Егер Сіздің интернетке кіруге мүмкіндігіңіз 
болса, онда Сіз, Медициналық сақтандыру қоры
нан сақтандыру жарналарының аударылуы тура
лы ақпаратты автоматты түрде жеке электрондық 
поштаңыздан ала аласыз не жеке мәліметтеріңізді 
көрсете отырып, Қорға ресми түрде сұрату жібере ала
сыз.  

Егер Интернетке кіруге мүмкіндігіңіз болма
са, онда сақтандырылғаныңыз туралы Сіз бекі тілген 
емханаға хабарласып білуіңізге болады.

Заңнамаға сәйкес жұмыс беруші, есепті  айдан 
кейінгі айдың 15күнінен кешіктірмей ай сай
ын аударымдар мен (немесе) жарналар төленетін 
жұмысшыларына есептелген (ұсталып қалған) және 
аударылған салымдар мен (немесе) жарналар туралы 
мәліметті ұсынуға міндетті.

– егер мен өзін-өзі нәтижесіз жұмыспен қам-
тығандар қатарына жатсам, менде уақыт ша табы-
стар болса және мен жұмыссыз ретінде тіркелмеген 
болсам, онда мен МӘСҚ салымдар аударуға 
тиіспін бе, егер аудару керек болсам, онда қайда 
және қанша пайыз аударуға тиіспін?

– Егер Сіз өзінөзі жұмыспен қамтығандар сана
тына жатсаңыз, онда 2020 жылға дейін Сізге жоспар
лы емдеуге жатқызудан  басқа медициналық көмектің 
барлық пакеті ұсынылады. 

Біз Сізге дара кәсіпкер ретінде тіркелуді және 
мәлімдеген табыстан аударымдар жасауға, не – жұ
мыс қа орналасу немесе жұмыссыз статусын алу үшін 
жұмыспен қамту орталығына жүгінуді, не – өзіңіз 
екінші деңгейдегі банктер арқылы ең аз еңбекақы 
төлемінің 2 пайызы мөлшерінде Медициналық сақ
тандыру қорына аударымдар жасау ды ұсынамыз. 

«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

облыстық ауыл шаруашылығы басқар-
ма сы ның ақпараттық-маркетингтік жүйесі 
арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімде-
рінің бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. 
Мониторингтің нәтижесінде бүгінгі күні ең ар-
зан өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда 
қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарла-
рынан алуға болатындығын хабарлаймыз.
Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде 

күріш –135, нан – 50, қант – 235, тұз – 45, сары май – 
450, өсімдік майы – 365, картоп – 90, сәбіз – 85, пияз 
– 75, 1 сұрыпты ұн  85 теңгеден сатылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 95, пияз – 7580, сәбіз – 8085, 
қырыққабат – 9095, қызылша 100 теңгеден. 

Арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың 
«Әлеуметтік», «Қуантқан» дүкендерінде картоп – 90
100, пияз – 80, сәбіз –110120, қырыққабат – 90, қант – 
235, күріш – 135,  «Алтай» базарының жанындағы жеке 
кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы – 
340350, макарон өнімдері – 115125, қант 232 теңгеден.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 230, 
сиыр еті – 1250, қой еті – 1250, күріш – 145, пияз – 80, 
картоп – 100, сәбіз – 90, жұмыртқа – 27, қарақұмық жар
масы – 330 теңгеден. «Фея перизат» сауда үйінде қант 
– 230, қырыққабат – 90, пияз – 80, картоп – 100, сәбіз – 
90, қызылша 100 теңгеден. 

«Нұр-Дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сұрыпты ұн 
– 86, күріш – 120, өсімдік майы – 330, қант – 220, «Пи
ала» шайы 250 гр – 530, макарон өнімдері – 135, ұнтақ 
жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 310, жұмыртқа 
– 2725, картоп – 80, жуа – 70, картоп – 90, сәбіз – 80, 
қырыққабат – 80, сары май 380450 теңгеден. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» 
көтерме сауда орталығы және «Жандос» дүкендерінде 
картоп – 100110, сәбіз – 100, жуа – 60, жұмыртқа – 28, 
1 сұрыпты ұн – 8490, нан – 60, тауық еті –540,  өсімдік 
майы – 310380 теңгеден. «Таңсықбай», «Бибінұр» ба
зарларында картоп –100120, жуа – 60, сәбіз – 100, 
қырыққабат 90 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында 
өсімдік майы – 350, картоп – 110, сәбіз – 90, пияз – 80, 
ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат – 80, «Ақниет», 

«Айдана» және «Қаракөз» дүкендерінен І сұрыпты би
дай ұны –  87100, нан – 53, жұмыртқа – 25, өсімдік 
майы – 350, пияз – 55, сәбіз – 90, картоп – 110,  тауық 
еті – 550, қырыққабат – 80 теңге.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 
нан – 55, өсімдік майы – 360380, қант – 240, картоп 
–100, сәбіз – 90100, пияз – 6070, қырыққабат – 80, 
тауық еті – 520550, жұмыртқа – 260280, «Бақытжан», 
«Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 300310, өсімдік майы 
– 400, қант 250 теңгеден. «Коммуналдық» базарында 
нан – 55, өсімдік майы – 400,  қант – 250, жұмыртқа – 
25, 1 сұрыпты бидай ұны – 85 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 100, 
пияз – 80, сәбіз – 100, қырыққабат – 100, өсімдік майы – 
350390, қант – 240, жұмыртқа – 25, тауық еті – 550, ет – 
12001300, тұз – 45 теңгеден. Сонымен қатар, І сұрыпты 
бидай ұны 98100  теңгеден. 

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде 1 
сұрыпт ұн – 8896, нан – 5070, өсімдік майы – 310370, 
картоп – 100, пияз – 55, сәбіз – 8090, қырыққабат – 70
80, тауық еті – 480540, жұмыртқа – 210220, ет – 1100
1200, «Нұр» базарында  1 сұрыпты ұн – 96100, бірінші 
сорттан жасалған нан  – 70, өсімдік майы – 310380, 
жұмыртқа – 22, тауық еті – 500530,  ет – 11001200, жуа 
– 55, сәбіз – 90, қырыққабат – 90, картоп   110 теңгеден 
сатылуда. 

Сәрсенбіде футболдан Қазақстан премьерлигасы басталды. Жаңа 

маусымдағы алғашқы ойын ОҚОда өтіп, «Ордабасы» командасы был

тыр ел чемпионы атанған «Астана» футбол клубын қабылдады. Осыған 

дейін Суперкубок ойынында «Қайратқа» есе жіберген елордалық коман

да үшін бұл ойын сәтсіз аяқталды. Тартысты ойында 3:0 есебімен алаң 

қожайындары жеңіске жетті.
«Тобыл» мен «Атырау» командалары арасындағы ойын да 3:0 

есебімен аяқталды. Қостанайлық команданың шабуылшысы Алек

сей Щеткин жаңа маусымдағы алғашқы ойынында атыраулықтардың 

қақпасына қатарынан 3 доп соқты. Үздік мергендер көшін бастаған 

Алексей Щеткин «Тобыл» сапын биыл толтырған еді. «Астана» коман

дасы бұл шабуылшыны қостанайлық клубқа уақытша ойнауға берген бо

латын. Бірінші турдағы нәтижесі көңіл қуантады. 

Премьерлигаға қайта оралған «Қайсар» футбол клубы жаңа мау

сымды жеңіспен бастады. Жергілікті жанкүйерлердің қолдауымен 

қанаттанған футболшылар І турда Көкшетаудың «Оқжетпес» коман

дасын 1:0 есебімен ұтты. Қос команда арасындағы тартысты бәсекеде 

«Оқжетпес» қорғаушысы Сергей Кейлердің қолмен ойнағанын байқаған 

бас төреші 11 метрлік айып добын белгіледі. Бұл сында шабуылшы Сте

фан Николич өз мүмкіндігін мүлт жіберген жоқ. Осылайша Стефан Ни

колич соққан жалғыз доп алаң иелеріне жеңіс сыйлады. 

Павлодардың «Ертіс» футбол клубы да жаңа маусымды жеңіспен 

бастады. Өз алаңында Оралдың «Ақжайық» командасын қабылдаған 

«Ертіс» 2:1 есебімен қарсыластарынан басым түсті. Қос команда 

арасындағы үш гол да екінші таймда соғылды. 46 минутта Аслан Дараба

ев «Ертісті» алға шығарған болатын. Ал, 83 минутта «Ақжайық» футбол

шылары есепті теңестірсе, ойынның аяқталуына санаулы минут қалғанда 

төреші айып добын белгіледі. Осы мүмкіндікті сәтті пайдаланған Стефан 

Жифкович «Ертіс» командасына жеңіс сыйлады. 

Суперкубок ойынында елордалық команданы 2:0 есебімен жеңген 

«Қайраттың» жаңа маусымдағы алғашқы ойыны «Ақтөбе» футбол клу

бымен өтті. Бірақ жаңа маусымдағы қос команда арасындағы ойын  

көпшілік күткендей аса қызықты өткен жоқ.  1:0 есебімен алматылық 

команда жанкүйерлеріне жеңіс сыйлады. Ойынның 64ші минутта Иса

эль Барбозаның бұрыштамадан асырған добын Жерар Гоу «Ақтөбе 

қақпасында тулатты. 
Жаңа маусымда тек «Тараз» бен «Шахтер» командалары ғана тең 

тарқасты. 51 минутта Давронжон Эргашев қызыл қағаз алып, алаңнан 

қуылғаннан кейін қарағандылық клубтың жеңіске жету мүмкіндігі 

артқан еді. Алайда  алаң иелері қатарынан да, қонақтар сапынан да доп 

соғатын футболшы табылмады. Осылайша Тараз қаласында өткен ойын 

0:0 есебімен аяқталды.
Айта кетейік, премьерлиганың келесі ойындары 12 наурызда жал

ғасын табады. Жаңа маусымды жеңіспен бастаған «Ордабасы» келесі 

турда «Атырауды» қабылдайды. Ал «Астана» сырт алаңда «Ертіспен» 

кездеседі. «Ақжайық» қарағандылық «Шахтерді» қабылдаса, Ақтөбенің 

келесі ойыны Қостанайда «Тобылмен» өтеді. Ал жергілікті «Қайсар» ко

мандасы өз алаңында «Таразбен» кездеседі. Алғашқы кездесуінде жан

күйерлерге жеңіс сыйлаған «Қайсар» келесі ойынды да олжалы аяқтайды 

деп үміттенеміз. кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.   

премьер-лига ойындары басталды

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Осы жылдың 16 қаңтар – 12 ақпан ара
лығында облыс әкімдігінің ұйымдас ты руы мен 
электронды үкімет  порталы (egov.kz) арқылы 
көрсетілетін мемле кет тік қызметтердің үлесін 
арттыруға және тұрғындардың осы қызмет 
түрін пайдалануға ынталандыру мақсатында 
«Барлығына бірдей, әркімге қолжетімді» акция
сы өткен болатын. Акция шарты бойынша әрбір 
150ші, 500ші,  1500ші,  1800ші,  3000шы, 
4500ші қызмет алушыларға бағалы сый лық тар 
беру қарастырылған.

Акция жеңімпаздары өткен аптада  облыс 
әкімдігінің баспасөз орта лы ғына жиылды. Онда об
лыстық электронды әкімдікті дамыту және мем лекеттік 
қызметтердің мониторингі бөлімінің басшысы Индира 
Ақжігітова түрлі номинация бойынша тұтынушыларға 
сыйлықтар ұсынды.

Айта кетейік, аталған акцияға барлығы 
5812 тұрғын электронды мем лекеттік қыз
мет алуға өтініш берген. Акция қоры
тындысы бойынша 43 ұялы телефон және 
ақпарат тасығыш, 8 смартфон, 3 планшет, 1 
роутермодем, 1 ноутбук және теледидар та
бысталды.

Акция жылына екі мәрте өткізіледі. Бұл 
жолғы жүлдегерлердің басым көпшілігі 
электронды үкімет порталы арқылы бала
бақша кезегіне, некені заңдастыруға, ауыл 
шаруашылығына қажетті қызмет түрін 

пайдаланған. Осы секілді көптеген қызмет түріне осы 
портал арқылы үйде отырыпақ қол жеткізуге болады, – 
дейді ұйымдастырушылар.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

ЖҮЛДЕГЕР АТАНДЫ

Өсімдік атаулы ішінде өзіне тән қасиеттерімен ерек
шеленер сексеуіл ағашын кесуге бүгінде заңмен тый
ым салынған. Тәртіпке бағынбағандар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады. Дей тұрғанмен, жергілікті 
тұрғындар тарапынан сексеуіл кесу деректері сиремей 
тұр. 

Облыстық орман шаруашылығы және жануар
лар дүниесі аумақтық инспекциясының бас маманы 
Бақытжан Елемесовтің мәліметінше,  өткен жылы об
лыс бойынша 10706 га жерге сексеуіл егу жұмыстары 
жүргізілген. Оның ішінде 5700 гектар жерге сексеуілдің 
тұқымы себілсе, 5006 га жерге сексеуіл көшеттері 
отырғызылған. 

– Сексеуілді «даланың санитары» десек, қателес
пей міз. Өйткені, топырақты санитарлықгигиеналық 
тұрғыдан қорғайтын, сауықтыратын және өзге де пайда
лы функцияларды атқаратын – қорғаныштық ормандар. 
Ал, біздің облыс негізінен шөлейтті аумақ болғандықтан, 
топырақ қорғауда, құм басудың алдын алуда сексеуіл 
екпелерінің рөлі зор. Бәріміз білетіндей, сексеуіл – 
шөлге төзімді, морт  сынатын  жапырақсыз  қатты ағаш 

тұқымдас өсiмдiк. Жалпы, сексеуіл Қазақстандағы ор
ман қорының 48 пайызын алып жатыр, – дейді инспек
ция бас маманы.

Сондайақ, Бақытжан Нұрлыбекұлы 2016 жылы об
лыс бойынша сексеуіл ағаштарын заңсыз кесулер бой
ынша 55 дерек тіркелгенін айтады. 

– Оның 16сы сотқа жолданып, қаралды, 23і тергеу
де. 16 дерек ішкі істер органдарымен қысқартылды. Сот 
үкімімен 3 азамат 80 сағаттық қоғамдық жұмысқа тар
ту жазасын алды. Сондайақ, 13 тұрғын өз ісіне шынайы 
өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан боса
тылды. Осы жылдың қаңтар айының өзінде сексеуілді 
заңсыз кесудің 6 дерегі тіркеліп, ҚР ҚКнің 340ба
бымен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі кезде тергеп
тексеру амалдары жүргізілуде, – дейді бас маман.

Байқағандарыңыздай, сексеуіл кескеннің басы
нан ешкім сипамайды. Сондықтан да туған жеріміздің 
экологиялық ахуалы жақсарсын десек, киелі ағашқа 
қамқорлықпен қарағанымыз абзал. 

Н.САҚТАПБеРГеН. 

СЕКСЕУІЛ КЕСЕТІНДЕР СИРЕМЕЙ ТҰР

спорт


