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үкімет

Мемлекеттік-жеке әріптестік – ел эко-
номикасын жаңа белеске көтеруге, оны 
әртараптандыруға және кәсіпкерлерді ірі 
инвестициялық жобаларға тарта отырып, 
мемлекетпен бірлесе бизнесті жаңа өрістерге 
шығаруға септесетін үлкен жобалардың бірі. 
Бюджеттің қарымы жете бермейтін, әсіресе, 
маңызы зор әлеуметтік жобаларға жеке бизнесті 
тарту қажеттігін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
үнемі айтып келеді. Сондай-ақ, Мемлекет бас-
шысы үстіміздегі жылғы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында: 
«Кәсіпкерлікті дамытуға мемлекет-жекеменшік 
серіктестігі аясын кеңейту зор мүмкіндік 
береді. Бұл жерде әңгіме бірқатар мемлекеттік 
қызметтер көрсету міндетін бизнеске беру ісіне 
қатысты болып отыр. Бізде қазірдің өзінде олар-
ды мектепке дейінгі білім беру ісіне тарту сала-
сында жақсы нәтижелер бар. Өткен 3 жылда мем-
лекет 40 мың орынға арналған 189 балабақша 
салса, жекеменшік сектор 100 мың орынға 
арналған 1300 балабақша ашты. Жекеменшік 
балабақшалардың ең көбі Оңтүстік Қазақстан 
(397), Алматы (221) және Қызылорда (181) облыс-
тарында ашылды», – деген болатын. 

Президент Жолдауы жарияланғаннан бері 
біршама уақыт өтті.  Қазір облыста мемлекеттік-
жеке әріптестік саласында қандай жұмыстар 
атқарылып жатқаны туралы облыстық эко-
номика және бюджетті жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Әлия 
Жақыпбаеваны әңгімеге тартқан бола-
тынбыз.

МЕМЛЕКЕТ 
ПЕН БИЗНЕС 
үйлесімі

Кеше Қызылорда қала сын-
дағы №6 мектепте көрнекті мем-
лекет және қоғам қайраткері 
Мұхамедғали Сужиковтың ес-
керткіш бюсті ашылды. Сал-
танатты рәсімге облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қаты-
сып, сөз сөйледі.
–	 Елбасы	Нұрсұлтан	Әбішұлы	

Назарбаевтың	 «Өткеннің	 өнегесі	 –	
бүгінгінің	баға	жетпес	байлығы»	деген	
ұлағатты	сөзі	бар.	Бүгін	осы	сөзді	еске	
салудың	 реті	 келіп	 тұр.	 Қазақ	 елінің	
тағылымды	тарихынан	ұлт	аманатын,	
заман	жүгін	арқалаған	талай	тұлғалар	
өтті.	 ХХ	 ғасырдың	 басы	 қазақ	 та-
рихында	 елеулі	 кезең	 болғандығы	
белгілі.	Ол	қазақ	халқының	ойы	озық,	
көкірегі	 зерделі	 көрнекті	 өкілдері	 ел	
тағдырына,	 өткені	 мен	 болашағына	
ой	 тербеген	 кезең	 болды.	 Ел	 ертеңі	
үшін	 аянбаған,	 парасат-пайымымен	
ортасына	 сыйлы	 болған,	 сөзі	 өтімді,	
шешуші	 кезеңде	 шегіншектемей,	
алға	 ұмтылатын	 батыл	 мінезді	 талай	
нарқасқа	 азаматтарға	 Сыр	 бойы	 да	
кенде	 болмады.	 Біз	 сол	 азаматтары-
мызды	 ардақтап,	 елге	 жасаған	 адал	
қызметтерін	жас	ұрпақ	бойына	сіңіру	
мақсатында	 көптеген	 іс-шараларға	
ұйытқы	болып	келеміз,	–	деген	аймақ	
басшысы	 қайраткердің	 өмір	 жолына	
тоқталды.

Мұхамедғали	Әленұлы	1910	жылы	
қазіргі	 Астрахань	 облысы	 Володар	
(Марфа)	 ауданында	 дүниеге	 келген.	
Еңбек	 жолын	 мұғалімдіктен	 бастап,	
қазақ	жұмысшылар	факультетінің	ди-
ректоры	 қызметіне	 дейін	 көтеріледі.	
Қоғамдық-саяси	 жұмыстарға	 белсе-

не	 араласып,	 28	 жасында	 аудандық	
партия	 конференциясында	 аудандық	
комитеттің	 және	 оның	 бюросының	
мүшесі	 болып	 сайланған.	 Сонан	
соң,	 Сталинград	 облысы	 Володар	
аудандық	атқару	комитетінің	төрағасы	
болып	 тағайындалады.	 1948	 жылы	
Қазақстанға	 жолдама	 алып,	 Ақтөбе	
облыстық	 партия	 комитетінің	 кадр	
жөніндегі	хатшысы	болып	сайланады.	
Арада	көп	уақыт	өтпей,	облыстық	пар-
тия	комитетінің	бірінші	хатшылығына	
бекіп,	 1951	 жылдың	 соңына	 қарай	
Қазақстан	 Компартиясы	 Орталық	
Комитетінің	 хатшысы	 қызметін	
атқарды.	 Сол	 жылдары	 Қазақстан	
Компартиясы	Орталық	Комитеті	мен	
Қазақ	КСР-і	Министрлер	Кеңесі	1954	
жылғы	 27	 желтоқсанда	 облыстың	
барлық	 мәселесін	 түгел	 қамтитын		
«Қызылорда	 облысына	 көмек	 ша-
ралары,	 ауыл	 шаруашылығын,	
өндірісті	 және	 еңбекшілерге	 мәдени-
тұрмыстық	қызмет	көрсетуді	жақсарту	
туралы»	қаулы	қабылдайды.	Сондай-
ақ,	 ол	 денсаулық	 сақтау	 	 мәселесіне	
баса	 көңіл	 бөліп,	 халықтың	 жап-
пай	 медициналық	 тексеруден	 өтуіне	
жағдай	 жасады.	 Тіпті,	 денсаулық	
саласының	 қызметкерлеріне	 1000	
шаршы	метр	тұрғын	үй	және	24	жеңіл	
автомашина	беріліп,	қызметкерлердің	
айлығына	 арнаулы	 коэффициент	
қосылады.	 Ауруханалар	 мен	 мек-
тептер	 салынып,	 мәдени	 ошақтар		
бой	 көтереді.	 Оқу	 орындарының	
материалдық-техникалық	 базасын	
нығайтады.	Жоғары	білімді	азаматтар	
саны	артады.	Елді	мекендер	жарықпен	
қамтылады.

Оның	 осынау	 еңселі	 еңбектері	
жоғары	 бағаланып,	 «Ерен	 еңбегі	
үшін»	медалі,	«Еңбек	Қызыл	Ту»,	екі	
рет	 «Құрмет	 Белгісі»	 ордендерімен	
марапатталған.	

–	«Ұлылардың	ұлағатын	ұмытпау	
–	 ел	 боламыз	 деген	 халықтың	 тарих	
алдындағы	 парызы»	 деген	 Елбасы	
Нұрсұлтан	 Әбішұлы	 Назарбаевтың	
ұлағатты	 сөзін	 еске	 ала	 отырып,	
бүгінгі	 	 шара	 иесі	 –	 Мұхамедғали	
Әленұлы	Сужиковке	арналған	жақсы	
сөз	 	 халқының	 берген	 бағасы	 деп	
білеміз.	«Есімі	ел	жүрегінде	сақталған	
ер	 ғана	 бақытты»	 –	 	 дейді.	 Сана-
лы	 ғұмырын	 халықтың	 әл-ауқатын	
жақсартуға	 арнап,	 Сыр	 өңірінің	
өркендеуіне,	 дамуына	 қайталанбас	
қолтаңбасын	қалдырған	Мұхамедғали	
Әленұлы	 Сужиковтің	 нар	 тұлғасы	
заман	 өткен	 сайын	 биіктей	 бермек,	
–	 деді	 аймақ	 басшысы	 қорытынды	
сөзінде.

Ерін	 ұлықтаған	 ел	 азбайды.	
Халқына	 қорған	 болған	 атпал	 аза-
маттарды	 бүгінгі	 ұрпақ	 жүрегінде	
мәңгі	 сақтап,	 кейінгіге	 өнеге	 етері	
сөзсіз.	 Бюст	 ашу	 рәсімінде	 еңбек	
ардагері	 Абдулла	 Дәулет	 сөз	 алып,	
өз	 батасын	 берді.	 Сонымен	 қатар,	
қайраткердің	 немересі	 Алми-
ра	 Үмбетқызы	 жұртшылыққа,	 об-
лыс	 басшылығына	 өз	 ризашылығын	
жеткізді.	 Айта	 кетейік,	№6	 мектепке	
Мұхамедғали	Сужиковтің	есімі	өткен	
жылы	берілген	болатын.	

Нағымжан САУЯЕВ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).	

БАҚЫТЖАН САҒЫНТАЕВ КЕҢЕС ӨТКІЗДІ
Кеше Үкімет үйінде Қазақстан Республикасының Премьер-

министрі Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасының 
2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын әзірлеу 
мәселелері жөнінде кеңес өткізді.
Кеңес	 барысында	 еліміздің	 2025	 жылға	 дейінгі	 әлеуметтік-

экономикалық	 дамуының	 басымдықты	 бағыттары,	 күтілетін	
нәтижелері	мен	кезеңдік	мақсатты	бағдарлары	талқыланды.

Экономикалық	 өсімнің	 жаңа	 үлгісін	 құру	 мен	 орташа	 мерзімді	
келешекте	 ел	 дамуының	 жүйелі	 әрі	 тұрақты	 саясатын	 жүргізу	
мақсатында	 Мемлекет	 басшысы	 Н.	 Назарбаев	 өз	 Жолдауын-
да	 Үкіметке	 «Қазақстанның	 ұлттық	 технологиялық	 бастамасы»	
атты	 2025	жылға	 дейінгі	Қазақстан	 дамуының	 стратегиялық	жоспа-
рын	 әзірлеуді	 тапсырды.	Әлемнің	 озық	дамыған	30	 елінің	 қатарына	
қосылу	үшін	өсімнің	жаңа	үлгісі	экономика	өсімінің	жылдық	орташа	
қарқынын	5-6%	деңгейіне	жеткізуге	бағытталатын	болады.

ЕРді ҰЛЫҚТАҒАН ЕЛ АЗБАЙдЫ

Басқосуда	Қызылорда	және	Оңтүстік	
Қазақстан	 облысындағы	 кәсіпкерлік	
нысандарды	 газдандыру,	 бизнес	
өкілдерінің	 аталған	 салаға	 араласуы,	
мектепке	дейінгі	білім	беру	мекемелерін	
мемлекеттік	 тапсырыс	 аясында	
қаржыландыруға	 қатысты	 мәселелері	
талқыланды.	 Сондай-ақ,	 мемлекеттік	
органдарда	 кәсіпкерлердің	 өтініштерін	
қарау	 барысында	 олардың	 құқықтарын	
қорғауға	 қатысты	 прокуратура	 орган-
дарымен,	 Мемлекеттік	 қызмет	 істері	
агенттігі	 облыстық	 департаментімен	

қабылданған	шаралар	тыңдалды.
Кеңесте	 талқыланған	 мәселенің	 бірі	

–	«ҚазТрансГаз	Аймақ»	АҚ	Қызылорда	
және	 Оңтүстік	 Қазақстан	 өндірістік	
филиалдарының	жұмысына	қатысты	бол-
ды.	Осыған	дейін	облыстық	кәсіпкерлер	
палатасына	 аймақтағы	 газ	 саласындағы	
жобалау	 және	 құрылыс-монтаж	
жұмыстарымен	 айналысатын	 бірқатар	
мекеме	тарапынан	«ҚазТрансГаз	Аймақ»	
АҚ	 Қызылорда	 өндірістік	 филиалымен	
тиісті	тауар	нарығында	өзінің	үстем	не-
месе	монополиялық	жағдайды	пайдала-

нып,	өзге	кәсіпкерлік	қызмет	түрлерімен	
айналысатын	 тұлғаларға	 кедергі	
жасалатындығы	жайында	шағымданған.	
Мәселенің	 маңыздылығын	 ескере	
келе,	 «Атамекен»	 ҰКП	 Кәсіпкерлердің	
құқықтарын	 қорғау	 және	 сыбайлас	
жемқорлыққа	 қарсы	 кеңеске	 шығару	
туралы	 шешім	 қабылдайды.	 Осындай	
келеңсіздіктер	 Оңтүстік	 Қазақстан	 об-
лысында	 да	 орын	 алған.	 Бұл	 мәселеге	
Кеңес	 отырысында	 Оңтүстік	 Қазақстан	
облыстық	 кәсіпкерлер	 палатасы	
директорының	 орынбасары	 Ғазизбек	
Нәтбаев	 пен	 Шымкент	 кәсіпкерлері	 де	
тоқталды.	Отырыста	қызылордалық	биз-
нес	 өкілдері	 Кәсіпкерлер	 палатасының	
араласуымен	аталған	мәселе	бірнеше	рет	
талқыланып,	ортақ	келісімге	келгендерін	
жеткізді.	 Ал	 республикалық	 кеңес	
мүшелері	 аталған	 жағдайға	 байланыс-
ты	бітімгершілік	 комиссия	 құрып,	жан-
жақты	зерттеп,	шілде	айында	өткізілетін	

Кеңестің	 келесі	 отырысына	шығару	 ту-
ралы	шешім	қабылдады.

Басқосуда	 жергілікті	 кәсіпкерлерге	
қолдау	 көрсетудің	 орнына	 бизнесін	
өркендетуге	кедергі	келтіріп	отырғандар	
да	 бар	 екені	 айтылды.	 Мәселен,	 Сыр-
дария	 ауданында	 бірқатар	 полиция	
қызметкері	3	жылдан	бері	кенттегі	азық-
түлік	 дүкеніне	 қарыздарын	 төлемеген.	
Тәртіп	сақшыларының	осынша	уақыттан	
бергі	 қарызы	 404	 мың	 теңгеге	 жеткен.	
Осылайша	бұл	шығындар	кәсіпкер	ісінің	
алға	басуына	өз	кедергісін	келтіріп	отыр.

Көшпелі	 кеңесте	 басқа	 аймақ	та	р-
дағы	 мәселелері	 талқыланды.	 Селек-
тор	лық	 режимде	 өткен	 басқосуда	 өзге	
өңір	лерден	 бейнеэкран	 арқылы	 сауал-
дар	 жолданды.	 Мектепке	 дейінгі	 білім	
беретін	 мекемелердің	 мемлекеттік	 тап-
сырыс	аясында	қаржыландыруға	қа	тыс-
ты	 мәселелері	 айтылып,	 «Нұр	
Шұ	ғыла»	балабақшасының	проб-
лемасы	талқыланды.	

Көктем	жетісімен	диқан	қауым	қарбалас	тіршілігін	бастап	та	
кетті.	Алда	егін	егу	науқаны.	Зейнеті	мен	бейнеті	қатар	жүретін	
егіншілік	кәсібі	көктемгі	дала	жұмыстарына	тыңғылықты	түрде	
дайындалғанды	 қажет	 етеді.	 Сыр	 елі	 шаруаларының	 көктемгі	
егін	науқаны	дайындығына	сақадай-сай	болуы	заңдылық.

Ағымдағы	жылы	облыс	бойынша	бекітілген	сызбаға	сәйкес	
168,7	 мың	 гектар	 жерге	 ауыл	 шаруашылығы	 дақылдары	 ор-
наластырылады.	 Оның	 ішінде	 дәндi	 дақылдар	 84,5	 мың,	 май-
лы	дақылдар	7,4	мың,	мал	азықтық	дақылдар	60,1	мың,	картоп,	
көкөнiс,	 бақша	 өнімдері	 16,7	 мың	 гектарды	 құрайды.	 Негізгі	
дақыл	 –	 Сыр	 маржанын	 78,4	 мың	 гектарға	 орналастыру	 жо-
спарланып	отыр.	Биыл	егілетін	күріш	көлемі	былтырғыдан	2,1	
мың	гектарға	 (былтыр	76,3	мың	гектар)	 	 артық	болады.	Соны-
мен	қатар,	612	тонна	күздік	бидай	тұқымы	егілсе,	көктемгі	дала	
жұмыстарына	484	тонна	жаздық	бидай,	20	тонна	арпа,	147,5	тон-
на	мақсары,	223,5	тонна	жоңышқа	және	негізгі	дақыл	күріштің	
23355	тонна	тұқымдары	құйылды.	

Бүгінде,	көктемнің	күні	ерте	шығатын	облыстың	оңтүстік	ау-
дандарында	егін	егу	жұмыстары	басталды.

Қазіргі	 таңда	 ауыл	 шаруашылығы	 құрылымдарында	 2110	
гектар	ескі	жоңышқа	тырмаланып,	2836	гектар	жаңа	жоңышқа,	
650	гектар	мақсары	және	606	гектар	жаздық	бидай	егілуде.

Биылғы	 жылдың	 егісіне	 қажетті	 минералдық	
тыңайтқыштардың	 көлемі	 51,2	 мың	 тоннаны	 құрайды.	 Осы	
уақытқа	дейін	шаруашылықтар	минералдық	тыңайтқыштардың	
33,5	мың	тоннасын	(65,4	пайыз)	алды.	

Жалпы,	 ауыл	 шаруашылығы	 құрылымдарының	 гербицид-
терге	қажеттілігі	63,4	мың	литрді	құраса,	оның	4,7	мың	литр	(7,5	
пайыз)	гербицид	сатып	алынды.

Көктемгі	 дала	жұмыстары	мен	 егін	 егу	жұмыстарына	1830	
трактор,	491	соқа,	245	тұқым	сепкіш,	394	автомашина	және	905	
трактор	 тіркемесі	 қатысады.	 Бүгінгі	 таңда	 ауылшаруашылық	
техникаларын	жөндеу	жұмыстары	аяқталуда.

Көктемгі	дала	жұмыстарына	барлығы	14	мың	тонна	дизель	
отыны	 қажет.	Қазіргі	 уақытта	 наурыз	 айына	 бөлінген	 3,5	мың	
тонна	арзандатылған	дизель	отынына	толық	қаржы	аударылып,	
оның	2680	тоннасы	облысқа	жеткізілді.

«Көктемнің	бір	күні	–	жылға	азық»	демекші,	көктемгі	егісті	
бастаған	қызылордалықтардың	ертеңгі	күні	ел	несібесін	молай-
татынына	сенім	зор.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

КӨКТЕМНІҢ БІР КҮНІ 
ЖЫЛҒА АЗЫҚ

Мемлекетіміздің	шағын	 	 	 және	 орта	 бизнесті	 дамытуға,	 оның	
ішінде	 ауылдық	 жерлерде	 кәсіпкерлікті	 	 жандандыруға	 барын-
ша	 қолдау	 жасап	 жатқанын	 күнделікті	 тіршілікте	 көзбен	 көріп	
жүрміз.	 Мұндай	 жанашыр	 қадам	 дала	 перзенттерінің	 бизнес	 са-
ласына	 құлшынысын	 еселеп,	 өзіне,	 кәсібіне	 деген	 сенімін	 арт-
тыруда.	 Бұған	 жарқын	 мысал	 ретінде	 менің	 бір	 танысымның	 ба-
сынан	 өткізген	жайтты	 келтіре	 кетсек.	 Біршама	 уақыт	 бұрын	 сол	
құрдасым	өзінің	жалға	алған	жері	бар	екенін,	салыққа	тіркелгенін,	
ешқандай	қарызы	жоқтығын,	кепілге	қояр	мүлкі	де	дайын	екендігін,	
енді	қомақты		несие	алуды	жоспарлап	жүргенін	жеткізген	болатын.	
Күні	 кеше	 қоңырау	 шалды.	 Қуанышты	 екені	 көтеріңкі	 даусынан	
анық	 аңғарылып	 тұрды.	Арманы	 орындалатын	 болғанға	 ұқсайды.	
Білуімше,	 облыс	 әкімі	 Қ.Көшербаевтың	 Арал	 ауданына	 жасаған	
іссапары	барысында	кәсіпкерлікті	 дамытуға	 қатысты	жасаған	жи-
ыннан		көп	нәрсені	көкейіне	түйіпті.

Әсіресе,	 аймақ	 басшысының	 жиында	 сөйлеген	 сөзіндегі	
«Жұмыссыз	және	өзін-өзі	жұмыспен	қамтыған		азаматтарға	жылдық	
пайыздық	мөлшерлемесі	6	пайыздан	аспайтын	микронесиелер	алуға	
мүмкіндік	 берілген.	 Сонымен	 қатар,	 несие	 мерзімінің	 үштен	 бір	
бөлігіне	 дейін	 яғни	 алғашқы	 кезеңіне	 жеңілдік	 қаралған.	 Барлық	
деңгейдегі	 әкімдер	 жұмыссыз	 жүрген	 және	 өзін-өзі	 жұмыспен	
қамтыған	 азаматтарды	 кәсіпкерлік	 негіздеріне	 оқытып,	 олардың	
қаржы	 сауаттылығын	 арттыруға	 міндетті»	 деген	 лебізі	 көңілін	
марқайтыпты.	Олай	болмағанда	ше?	Бұған	дейін		кәсіпке	икемі	бар	
кейбір	талапты	азаматтар	тарапынан	кепілге	қояр	мүлкінің	арзанға	
бағаланатынын,	 несиенің	 жылдық	 пайыздық	 мөлшерлемесінің	
жоғары	екендігіне	реніш	білдіріп	жатқанын		құлағымыз	шалған	еді.	
Енді	бұл	түйін	де	шешілетін	сыңайлы.	Оған	қоса	несиенің	жеңілдік	
мерзімі	белгіленген	үштен	бір	бөлігі	де	қомақты	қаражат.	Қысқасы,	
аз	 жанашырлық	 емес.	 	 Ал	 осындай	 игі	 істі	 ауылдағы	 қаншама	
ағайын	елеңдеп	күтіп	отырғаны	тағы	белгілі.

Бүгінгі	 таңдағы	 қала	 мен	 шалғай	 ауыл	 арасындағы	 ахуал	
бірінен-бірі	онша	жырақ	кетпейді	десек,	жалған	айтпаспыз.	Сапалы	

ауыз	сумен	қамту,	еңселі	ғимараттар	салу,	кәсіпкерлік	нысандарын	
ашу	өзге	де	тақырыптар	бойынша	көрсеткіште		пәлендей	алшақтық	
кездеспейді.

Олай	 болса,	 нақты	 дерекке	 жүгінелік.	 Арал	 ауданы	 бойынша	
ағымдағы	жылдың	 наурызына	 3946	шағын	және	 орта	 кәсіпкерлік	
субьектілері	 тіркелген.	 Салыстырмалы	 мерзімде	 тіркелген	
кәсіпкерлер	де,	жұмыспен	қамтылғандар	 	саны	да	біршама	артық.	
«Бизнестің	жол	 картасы	 –	 2020»	 бизнесті	 қолдау	мен	 дамытудың	
бірыңғай	 бағдарламасы	 шеңберінде	 пайыздық	 мөлшерлемелерін	
субсидиялау	бағыты	бойынша	өткен	жылы	3	жоба	 101	млн	 алуға	
қол	жеткізіпті.	Жаман	көрсеткіш	емес.

Бір	 мезет	 	 «алыс	 ауылдардағы	 кәсіпкерліктің	 дамуы	 қандай	
деңгейде?»	деген	сауалға	жауап	 іздесек.	Сексеуіл	кентінде	қазіргі	
уақытта	380	кәсіпкер	тіркеуден	өтіп,	шаруасын	жандандыруда.	Кент	
көлемінде	 несие	 алып,	 бірқатар	 тұрғындарды	 жұмыспен	 қамтып	
отырғандар	 да	 баршылық.	Олардың	 	 ара-
сында	 «Сыбаға»	 бағдарламасының	
шапағатын	көріп	отырғандар	да	кездеседі.	
Мәселен,	 жеке	 кәсіпкер	 Пакизада	 Жол-
дасбаева	 РИЦ	 бағдарламасымен	 қомақты	
несие	 алыпты.	 Осылайша,	 «Айкен»	
дәріханасына	 УЗИ	 аппаратын	 қондырып	
халыққа	 қызмет	 жасауда.	 Тағы	 бір	 жеке	
кәсіпкер	 Алмагүл	 Еңсеповаға	 балабақша	
салуға	 меншік	 құқы	 табысталған	 екен.	
Өткен	 жылы	 құрылыс	 жұмыстары	 толық	
аяқталыпты.	 Бүгінгі	 күні	 бүлдіршіндер	
жайлы	 да	 көрікті	 ғимаратта	 тәрбиеленіп	
жатыр.

Аманөткел	 	 –	 	 аудандағы	 іргелі	 елді	
мекеннің	бірі.	Ескіден	жеткен	мағлұматқа	
сенсек,	 ауылдың	аталуының	өзі	 қызықты.	
Аман	–	теңіздің	шалқыған	шағында	қайық-

пен	 адам	 тасуды	 кәсіп	 қылған	 қарақалпақ	 жігітінің	 есімі	 деседі.	
Әрине,	ақылы	түрде.	Өзінің	сайын	даласы	тәрізді	кеңпейіл	қазекең	
«Аманның	 көпіріне,	 Аманның	 өткеліне	 	 баралық»	 десіп	 жүріп	
Аманөткел	атандырғанын	байқамай	да	қалыпты.	Нақты	кезеңде	осы	
ауылдық	оқругте	31	шаруа	қожалығы,	43	жеке	кәсіпкер	тіркелген.	
Мұндағы	 іскер	жандар	 мемлекеттік	 «Сыбаға»,	 «Құлан»,	 	 «Алтын	
асық»	 бағдарламаларының	 игілігін	 көріп,	 шаруа	 қожалықтары	
мал	 басын	 көбейтуде.	 Өңірлерді	 дамыту	 бағдарламасымен	 ауыл	
орталығындағы	 саябақтың	 қоршауына,	 ауыл	 көшелерінің	 электр	
желілеріне	 жаңарту	 жүргізілді.	 Трансформатор	 орнатылды.	
Мәдениет	 үйінің	 маңайына	 қоса	 алты	 көше	жарықпен	 қамтылды.	
Ауылдық	 округ	 аппараты	 БҰҰ	 Даму	 бағдарламасымен	 жасалған	
жоба	Жылыжай	 құрылысы	№73	 орта	 мектеп	 жанына	 орналасқан	
болатын.	Алғашқы	өнімі	 алынып	та	үлгерді.	Халыққа	қызмет	жа-
саушы	 кәсіпкерлердің	 ішінде	 мейрамханаларын	 өздерінің	 жеке	
қаражаттарына	салғандар	да	кездеседі.	Ауыл	халқы	кәсіпкерліктің	
келешегі	кемел	екендігіне	кәміл	сенеді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал	ауданы.	

АуЫЛдА
кәсіпТің көЗі көп

көшпелі кеңес

ІСКЕр АЗАмАТТАр ҚҰҚЫ ҚОрҒАУСЫЗ ҚАЛмАЙДЫ
Бейсенбіде облыстық кәсіпкерлер палатасында «Атамекен» ҰКП-

ның кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы кеңесінің көшпелі отырысы өтті. Жиынға облыс әкімінің орын-
басары Евгений Ким, Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау 
жөніндегі уәкілі Болат Палымбетов, Кәсіпкерлердің құқықтарын 
қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес төрағасы Қайырбек 
Сүлейменов және тиісті сала басшылары мен аймақ кәсіпкерлері 
қатысты.
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     брифингҚАРЖЫ
МАҚСАТСЫЗ 
ЖҰМСАЛМАЙДЫ

Сәрсенбіде аймақтағы бюджеттік бағ
дар лама әкімшілері, жергілікті атқарушы 
органдар, мемлекеттік мекеме мен кәсіп
орындар арасында аудиториялық ісша
ралар нәтижелері мен қаржы, бюджет 
мемлекеттік сатып алу саласында құқық 
бұзушылықтардың алдын алуға арналған 
мәжіліс өтті. Басқосуда облыс бойынша 
ішкі мемлекеттік аудит департаментінің 
басшысы Ғанижан Қалиев жиынның 
маңыз дылығына тоқталып, аталған сала
да қызмет ету үлкен жауапкершілікті та
лап ететінін жеткізді. Сондайақ, депар
тамент басшысының орынбасары Марат 
Егембердиев бүгінге дейін аудиторлық іс
шараларға сай атқарылған жұмыстардың 
нәтижесіне тоқталды. Ал, бөлім басшы
сы Майрамкүл Өмірбаева мемлекеттік са
тып алуларға өткен жылы жүргізілген 
камералық бақылау жұмысы жайында ха
барлады.
Департамент бюджеттік бағдарламалардың 

әкімшілері мен мемлекеттік мекемелердің қар
жы лық есептілігіне жыл сайын тексеру жұмыс
тарын жүргізеді. Сонымен қатар, заңға сәйкес, 
камералық бақылауды да жүзеге асырады. 
Өткен жылы аймақтағы облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын 37 мемлекеттік мекеме 
мен кәсіпорынға тексеру жұмыстары жүргізіліп, 
657 млн 917 мың теңгеге қатысты қаржылық 
құқықбұзушылықтың орын алғаны анықталды. 
Аталған мәселеге байланысты тиісті жұмыстар 
атқарылып, 11 млн 330,5 мың теңге облыстық 
бюджетке қайтарылды. Сонымен қатар, 95 млн 
254,5 мың теңге қайта қалпына келтірілді. 

Жүргізілген бақылау жұмыстары барысында 
12 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке 
тартылса, 8 лауазымды тұлғаға 1 млн 696,8 
мың теңге айыппұл салынып, әкімшілік жауап
кершілікке тартылды. Аталған мәселеге қатысты 
тиісті шешімдер қабылдау үшін 378 млн 734 мың 
теңгенің 10 тексеру материалы құқық қорғау ор
гандарына жолданды.

Марат Егембердиевтің айтуынша, облыстық 
бюджеттен қаржыландырылатын мекеме мен 
кәсіпорындарда көбіне бюджет қаражатын негіз
сіз жоспарлауда, бекітілген мөлшерден жоғары 
шығындардың жоспарланып жұмсалуы кезінде 
және келісімшарт міндеттемелерін орындау
да құқық бұзушылықтар орын алады. Сондай
ақ, мемлекеттік сатып алу заңнамасы сақталмай, 
негізгі қорлар мен материалдық құндылықтардың 
бухгалтерлік есеп бойынша кіріске алынбауы 
бюджет қаржысының мақсатсыз жұмсалуына 
әкеліп соғады. Тіпті бухгалтерлік есеп дұрыс 
жүргізілмесе, бюджет қаржысы талантаражға 
түсуі де мүмкін. Осындай келеңсіздіктерге жол 
бермеу мақсатында Ғанижан Қалиев қаржы
герлерді табанды әрі жауапкершілікпен жұмыс 
жасауға шақырды.

Өткен жылы мемлекеттік сатып алуларға 
ка ме ралық бақылау жүргізіліп, 219 589,3 млн 
теңгені құрайтын 13001 лот қаралды. Нәти
жесінде, 2144 лот бойынша 18471,2 мың теңгеге 
қатысты құқық бұзушылықтарға жол берілгені 
анықталды. Аталған мәселеге қатысты әкімшілік 
жауапкершілікке тарту жайында 641  хабарлама 
жолданды. Биылдың өзінде 109 918,2 млн теңгені 
құрайтын 11 684 лот камералық бақылаумен 
қамтамасыз етілді. Нәтижесінде, 565 лот бой
ынша 4 208,9 мың теңгеге қатысты әртүрлі 
деңгейде мемлекеттік сатып алу бұзушылықтары 
анықталған. Осы орайда мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдастырушыларға 280 хабарла
ма жолданған болатын. Бүгінде 261 хабарла
ма қанағаттандырылып, 19 хабарламаға қатысты 
тиісті жұмыстар жүргізілуде.

Басқосуда Майрамкүл Өмірбаева өткен жылы 
департамент қазынашылық органдарымен  2 363,3 
мың теңгені құрайтын  365  келісімшартқа тексе
ру жұмыстарын жүргізгенін атап өтті. Сондайақ, 
тексеру жұмыстары барысында 8 келісімшарт 
 бойынша 41777,4 мың теңгеге қатысты мемле
кеттік сатып алу заңнама талаптарының бұзыл
ғаны анықталды.   Осы мәселеге қатысты 89 жа
уапты тұлғаға 11326,1 мың теңге айыппұл салы
нып, тиісті қаражаттың 63,7  пайызы   бюджетке 
қайтарылды. Биылдың өзінде мемлекеттік сатып 
алу заңнама талаптарын бұзғаны үшін   27 жауап
ты тұлғаға 20647,9 мың теңге айыппұл салынды.

Департаменттің өткен жылғы жұмысы мен 
алдағы міндеттеріне қаныққан қатысушылар жа
уапты азаматтарға сауал жолдап, мемлекеттік са
тып алу саласына қатысты өз ойларын ортаға 
салды. Жиын соңында Ғанижан Қалиев тиісті 
қаражаттың тиімді игерілуі екі жақ үшін де оң 
нәтижеге қол жеткізудің жүйелі тәсілі екенін атап 
өтті.  

К.БАлҒАБАйұлы. 

Өңірлік коммуникациялар орталығында облыстық 
энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының орынбасары Руслан Нұрма
ғанбетов БАҚ өкілдерімен брифинг өткізді. Жиында «Ин
терГаз Орталық Азия» АҚ Қызылорда өндірістік филиа
лы директорының орынбасары Жайық Алишев, қалалық 
электр торабының директоры Жандос Ниязов, «Қызылорда 
Жарығы Холдинг» бірлестігінің атқарушы директоры 
Еркебұлан Есенбаев   коммуналдық қызмет түрлері бойын
ша есептік сараптамасын ортаға салды.

Қазір газдандыру жұмыстары «БейнеуБозойШымкент» ма
гистральды газ құбыры бойындағы бұрыптар арқылы жүзеге асы
рылуда. Айталық, 2015 жылы Арал, Қазалы, Жаңақорған, Шиелі 
аудандары мен Байқоңыр қаласын газдандыру басталды. Алдағы 
уақытта Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек кентін көгілдір отынмен 
қамтамасыз ету жоспарлану үстінде.

Жалпы, 4 аудан орталығындағы 10 мыңнан астам тұрғын үй 
көгілдір отынға қосылды. 20142015 жылдары «Өңірлерді дамыту 
– 2020» бағдарламасы шеңберінде Тасбөгет кенті мен Қызылжарма 
ауылдық округі газдандырылып, 5516 тұрғын үйге көгілдір отын 
желісі жеткізілді. Сондайақ, өткен жылы жергілікті бюджет 
қаржысы есебінен қала іргесіндегі Талсуат ауылдық округінде 31,1 
шақырым газ құбыры жүргізілді. Нәтижесінде, бүгінгі таңда 1885 
отбасы көгілдір отынның игілігін көріп отыр. 

Белкөл кентін табиғи газбен қамтамасыз етуге облыстық бюд
жеттен қаржы қаралған болатын. Ағымдағы жылдың қараша ай
ына дейін құрылысмонтаж жұмыстары жүргізіледі деп күтілуде. 
Жоба аясында 23,7 шақырым газ құбыры тартылса, 3 мыңнан 
астам кент тұрғыны көгілдір отынның игілігін көреді. Биыл рес
публика қоржынынан «БейнеуБозойШымкент» магистральды 

газ құбырынан Жосалыға дейін газ құбырын салуға қаржы бөлінді. 
Қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу конкурсы жүргізілуде.

Облыста бар 27 жатақхана толықтай жекешелендірілді. Бүгінде 
олар ҚР құрылыс нормалары мен ережесіне сай болмағандықтан, 
табиғи газға қосылуға тыйым салынған. Мұндағы тұрғындар газ 
баллондарын пайдалануға мәжбүр. Алайда, газ баллондарын екі 
қабаттан асатын көп қабатты тұрғын үйлерге пайдалануға заң 
шектеу қойып отыр. Сондықтан газ тасушы мекемелер бұл мекен
жайлар бойынша тапсырыс қабылдамайды. Бірақ, жатақхана 
ғимаратында электр плитасын орнатуға шектеу жоқ. 

Жиында Еркебұлан Есенбаев аймақ тұрғындарына коммуналдық 
төлем өтеу үшін барлық жағдай жасалғанын атап өтті. Сондайақ, 
облыс тұрғындарының коммуналдық төлемін өтеудегі белсен
ділігіне ризашылығын білдіріп, кейбір тұрғындардың төлемді ал
дын ала өтейтіндерін жеткізді.

– Біз әртүрлі келісімшарттар арқылы коммуналдық төлемді 
өтеуге тұрғындарға барынша жағдай жасап жатырмыз. Қазір 
атқарылған жұмыстар нәтижесін беруде. Кейбір қарызы көп тұрғын
дармен сотқа дейінгі жұмыстар жүргіземіз. Себебі, тұрғындардың 
коммуналдық төлемі сотпен өтелсе, ол екі жақ үшін де тиімсіз бо
лар еді. Осыны түсінген тұрғындар да коммуналдық төлемді өтеуді 
белсенді жүзеге асыруда, – деді «Қызылорда Жарығы Холдинг» 
бірлестігінің атқарушы директоры.

Жиын соңында басқарма басшысының орынбасары Руслан 
Нұрмағамбетов алдағы міндеттер кезеңкезеңімен жүзеге асыры
латынын жеткізіп, ақпарат құралдары өкілдерінің сұрақтарына жа
уап берді.  

Кенжетай ҚАйРАҚБАЕВ,
Н.НұРЖАУБАй (сурет).      

Қызылорда облысының Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде об
лыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама бас қармасының бас
шысы Ержан Абдрах манов тың 
қатысуымен брифинг өтіп, онда 
Елбасының биылғы  Жолдауында 
нақтыланған басымдықтарды жүзеге 
асыру бағытында атқарылып жатқан 
жұмыс тар жөнінде әңгімеленді. 
– Елбасының «Қазақстанның үшінші 

жаң ғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауы облыстық мәдениет және 
өнер мекеме лері қызметкерлерінің ара
сында кеңі нен насихатталып, түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді. Осы Жолдау
дан туындайтын басым бағыттардың бірі 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы ая
сында «Электронды архив», «Электронды 
кітапхана», «Виртуалды музей» ақпараттық 
жүйелерін қалыптастыру, жетілдіру, аза
маттардың тиісті ақпараттарға қолжетім
ділігін қамтамасыз ету мақсатында арнайы 
ісшаралар әзірленіп, біршама жұмыстар 
атқарылуда,– деді Е. Абдрахманов. 

Сонымен бірге, басқарма басшысының 
айтуынша, кітаптарды электронды нұсқада 
оқу, аса құнды сирек кітаптар мен өлкетану 
құжаттарын сақтау үшін электрондық 
көшірмесін жасау, оған қашықтан енуді 
қамтамасыз ету мақсатында да жұмыстар 
жүргі зілуде. Аймақта жергілікті баспа
лардан шығатын басылымдарды сандық 
форматқа көшіру, виртуалды анықтама, 
атап айтқанда, кітапхана сайтына кіріп, 
қордағы әдебиеттердің баржоғы жөнінде 
сұрақтар қою, сондайақ, қашықтықтан 
пай да ланушыларға электронды құжаттарды 
жеткізу қызметтері көрсетілуде. Қазіргі 
таңда облыс бойынша өлкетану бағытында 
3343 кітап, сонымен бірге, 19411969 жыл
дары басылып шыққан облыстық «Ленин 
жолы», «Путь Ленина» газеттері де сандық 
форматқа көшірілген. 

Сондайақ, басқарма басшысы архив са
ласы бойынша сандық жүйеге бірінші кезек
те құнды құжаттардың енгізіліп жатқанын 
айтты. Жалпы, облыс архивтері қорларында 
700 мыңға жуық құжат сақталуда. Бүгінгі 
күнге архив құжаттарының 67917 сақтау 
бірлігінің 10 млнға жуық парағы сандық 
форматқа көшіріліп, сақтандыру қорлары 
жасалған. 

Жаңа технологияларды пайдалану мақ
сатында алдағы уақытта облыстық театр, 
филармония, облыстық тарихи өлкетану 
музейінің қызмет түрлеріне билет сату он
лайн режимінде жүргізілмекші.

– Биылғы жылға жоспарланған шара
лардың барлығы елімізде өтетін ЭКС
ПО2017 халық аралық көрмесі, Мемле
кеттік рәміздердің қабыл дануының 25 
жылдығы, таяу және алыс  шетелдермен 
дипломатиялық қарымқатынастар орна
тылуының 25 жылдығына арналып отыр. 
Атап айтсақ, ағымдағы жылдың 1016 
сә уірін де Қызылорда облысының Әзір
байжан Рес публикасындағы мәдениет 
және өнер күндері аясында Баку мен 

Шеки қалаларында гастрольдік сапар 
ұйым дастырылады. Оған облыстық  театр 
және филармонияның шығармашылық 
ұжымдары қатысып, өнер көрсетеді. 
«ЭКСПО2017» халықаралық көрмесі ая
сында үстіміздегі жылдың 1015 тамыз 
аралығында Астана қаласында Қызылорда 
облысының өнер күндері өтеді. Сонымен 
бірге, Қызылорда қаласында түркі тілдес 
елдердің халықаралық «Қорқыт және Ұлы 
Дала сазы» фольклорлық музыкалық өнер 
фестивалі, суретшілер симпозиумы өтетін 
болады,– деді Е.Абдрахманов. 

Сондайақ, ағымдағы жылы Жалағаш 
ауданының Мәдениет, Шиелі ауданының 
Еңбекші, Қазалы ауданының Жалаңтөс 
батыр ауылында 150 орындық клуб 
құрылысын салу жұмыстары жоспарлан
са, Қызылорда қаласындағы Архивтер 
ғимаратының құрылысы аяқталады деп 
күтілуде.

Айнұр БАТТАлОВА.

МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТТЕРІ 
САНДЫҚ ЖҮЙЕГЕ 
КӨШІРІЛУДЕ

ЗИяТКЕРЛІК МЕНШІК ЗАңДЫЛЫғЫ
Облыстық әділет департаментінде өткен бри

фингте зияткерлік меншік саласында қылмыстық 
және әкімшілік істерді анықтап, ізіне түсу, контра
фактілік өнімдерді таратумен күресу мәселелері 
әңгіме өзегіне айналды. Оған облыстың құқық 
қорғау және мүдделі мемлекеттік органдары мен 
қоғамдық бірлестіктер, БАҚ өкілдері қатысты.
Шараның мақсаты – зияткерлік меншік объектілерін 

құқықтық қорғау, қылмысты және әкімшілік істерді 
анықтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу, құқықтық 
түсіндірме жұмыстарын жандандыру. Жиынды жүргізген 
облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары 
Тастыбай Лесеров департаменттің зияткерлік меншікті 
қорғауда атқарылған жұмыстары туралы баяндап берді. 
Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау мәселелері эко
номикалық сипаттағы мемлекетаралық және үкімет
аралық келісімдердің маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. Халықаралық келісімдер мен шарттардың 
негізгі қатысушысы болып табылатын Қазақстанның 
қазіргі таңда зияткерлік меншік саласындағы заңнамасы 
қалыптасқан.

2016 жылы жарияланған жаһандық бәсекеге қабі
леттілік индексінің рейтингісіне сәйкес Қазақстан 
«Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау» индикаторы 

бойынша 69 орында тұр. Аталған көрсеткіш бойынша жа
уаптылар ретінде Әділет министрлігімен қатар ішкі істер 
және қаржы министрліктері анықталған.

Еліміз нарығында тауарлардың тәуір жасалған 
көшірмелері бар. Зияткерлік меншікті заңсыз пайдала
ну кәсіпкерлікті дамытуға кері әсерін тигізуде. Өкінішке 
қарай, контрафактілік өнімдер барлық өнімнің 85 пайы
зын құрап отыр. Осы қарақшылық өнімдер бүгінгі таңда 
ашық базарларда көше саудасы арқылы сатылуда. Бұл 
өз кезегінде төленбеген салықтар түрінде мемлекетке 
айтарлықтай зиян келтіруде.

Басқосуда облыстық әділет департаменті зияткерлік 
меншік құқықтары бөлімінің басшысы Сапура Бекхо
жа, көліктегі ішкі істер департаменті Қызылорда стан
сасы желілік ішкі істер бөлімінің криминалды поли
ция бөлімшесі бастығы, полиция майоры Нұрлан Па
зылбеков, республикалық «Абырой» авторлар қоғамдық 
бірлестігінің Қызылорда облысы бойынша өкілі Айнұр 
Ахметова, сондайақ, облыстық кірістер департаменті 
мен қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері 
атқарылған жұмыстарға тоқталып, өзара пікір алмасты.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

КОММУНАЛДЫҚ ҚАРЫЗғА 
НЕМҚҰРАЙЛЫЛЫҚ ЖҮРМЕЙДІ

Бейсенбіде облыс орталығындағы №278 орта мектепте 
«Заң – тәртіп таразысы» атты ісшара өтті. Оған құқық қор
ғау органдарының қызметкерлері, мектеп мұғалімдері, ата
аналар қатысты. «Тұрғындардың құқықтық сауаттылығын 
арттыруға байланысты ақпараттықнасихаттық шараларды 
ұйымдастыру» әлеуметтік жобасы негізінде ұйымдастырылған 
шараны облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Айдын 
Қайруллаев жүргізіп отырды.
Қызылорда облыстық прокуратурасының өкілі Ермағанбет Ержанов

тың айтуынша, мектептерде оқушылардың ұялы телефон ұстау деректері 
тыйылмай тұр. Оған шәкірттердің телефон ұрлатып, тәртіп сақшыларына 
арыздануы дәлел бола алады. Қынжылтатыны, ұрлықты кейбір мек
теп басшылығы жасырып қалғысы келеді. Ондай жағдайда олардың 
жауапкершілігі қатаң қаралатын болады. Жасөспірімдердің қылмыс жа
сап, заң бұзушылыққа баруы, әдетте, тәрбие мен тәртіптің бостығынан 
орын алып жатады. Өз кезегінде оған бала тәрбиесіне салғырт қарайтын 
атааналар да кінәлі. Өткен екі айда 704 жасөспірімнің атаанасы 
жауапкершілікке тартылуы бұл сөзімізге дәлел.

Қалалық ішкі істер басқармасы Жергілікті полиция қызметінің 
ювенальді полиция бөлімшесінің инспекторы Раушан Абдразақова 
кәме леттік жасқа толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстар 
әлі де азаймай тұрғанын айтты. Мәселен, жылдың алғашқы екі ай
ында жасөспірімдердің қатысуымен 21 дерек тіркелген. Заң бұзған 16 
оқушының 15і ер бала болса, біреуі – қыз.

Дөңгелек үстелде, «Мәртебелі Қазақстан» қоғамдық қорының прези
денті, заңгер Қайрат Байқадамов, ҚМУдың аға оқытушысы Айнұр Иса
ева өз пікірлерін ортаға салды. 

Қорыта келгенде, оңсолын танып үлгермеген жасөспірімдер тәр
биесімен қоғам болып айналысқан абзал. Атааналар да, ұстаздар да 
жұмыла көтерген жүктің жеңіл болатынын естерінен шығармаса дейміз. 
Сондайақ, апталап мектеп қарасын көрмей, өз шаруасымен жүретін инс
пекторлар жауапкершілікті елден бұрын сезінуі тиіс.

Н.ТАСТЕМІР.

ТӘРТІпТІң ДЕ
ӨЗ ТАРАЗЫСЫ бАР

«Достық үйінде» Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы 
өтті. Оған кеңес мүшелері мен білім саласының қызметкерлері 
және БАҚ өкілдері қатысты.
Отырыста Қызылорда облыстық білім басқармасының  басшысы 

Б.Сай лыбаевтың білім саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқа
рылған шаралары туралы  және Жалағаш ауданы әкімі Т.Дүйсе баев тың 
аудандағы мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
бойынша атқа рыл ған жұмыстары жөнінде хабарламасы тыңдалды.

Отырыста Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Қызылорда облысы 
бойынша мемлекеттік қызметі істері департаментінің басшысы, Әдеп 
жөніндегі кеңес төрағасы А.Мұхимов бастаған кеңес мүшелері білім 
саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалардың сақталуын 
жетілдіру жөнінде бірқатар ұсыныстар берді.

Сондайақ, Әдеп жөніндегі кеңесте қала іргесіндегі Қосшыңырау 
ауылдық округінің әкімі Б.Арысбаевтың тәртіптік ісі қаралып, нәтижесі
мен мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылыққа жол 
бергені үшін оған «қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту» 
түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылды.

Бұдан бөлек, Қызылорда облысы бойынша білім саласындағы 
бақы лау департаментінің басшысы Р.Чагайдың тәртіптік жазасын мер
зімі нен бұрын алу туралы мәселесі талқыланып, нәтижесінде Әдеп 
жөніндегі кеңес оның тәртіптік жазасын мерзімінен бұрын алуға келісім 
беру жөнінде шешім қабылдады. 

Б.БАТыР.

кеңеСТің кеЗекТі оТЫРЫСЫ

2014 жылдың шілдетамыз айларында облыс бойынша 
қаржы бақылау инспекциясы қалалық білім бөліміне жүргізген 
тексеру жұмыстары барысында бюджет қаржысының мақсатты 
жұмсалуынан кемшіліктер анықтаған. Өз кезегінде қалалық 
білім бөлімі анықталған кемшіліктерді жою мақсатында «Нұр 
Шұғыла» балабақшасының құрылтайшысынан 58 312 200 теңге 
өндіру жөнінде облыстық ауданаралық экономикалық сотқа та
лап арызбен жүгінеді. 

Кеңес отырысы барысында кәсіпкер Сейітқали Алшынба
ев «Балапан» бағдарламасы жүзеге асқалы бұл салада 6 жылдай 
жұмыс жасап келе жатқанын айтты. 

– Осы бағдарламаға 2 млрд теңгеден астам қаржы салдым. 
Қазір қалада барлығы 860 орындық 3 балабақша жұмыс жасай
ды. Одан өзге Алматы облысында да балабақша аштық. Бүгінгі 
таңда 1000нан астам баланы балабақшамен, 500ге жуық аза
матты жұмыспен қамтып отырмыз. Қалалық білім бөлімі біз
дің әріптесіміз. Солай бола тұра бізді сотқа берді. Бұл жер
де біз құқық бұзушылыққа барғанымыз жоқ. Бар мәселе бөлім 
есепшісінің төлем тапсырысын қате толтырғанында болып отыр. 
Соның салдарынан 11 айдан бері соттан сотқа сандалып жүрміз, 
– деді С.Алшынбаев.

Мұнан өзге, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының бас
шылары қалалық білім бөлімі тарапынан «мониторинг жа
сау» деген желеумен ай сайын болатын тексерулерге көңілдері 
толмайтындығын жеткізді. Жергілікті кәсіпкерлер бұл өз кезе
гінде жұмысына айтарлықтай кедергі келтіретінін айтады. Бұл 
тұрғыда кеңес мүшелері Білім және ғылым министрлігіне тиісті 
ұсыныстар жолдайтындарын айтып тарқасты.

Кенжетай ҚАйРАҚБАЕВ,
Н.НұРЖАУБАй (сурет).    

іскер азаматтар ҚҰҚЫ ҚОрҒаУсЫз ҚаЛмаЙДЫ
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының қол дауымен 

«UKAZ Group» серіктестігі семинаркеңес өткізді. Онда ауыл 
шаруа шылығы дақылдарын күтіпбаптау, мол өнім алудың қыр
сыры, отандық тыңайтқыштардың егістікте берер нәтижесі мен 
өсімдіктерді қорғау мәселесі талқыланды. 
Жалпы, ауылшаруашылық саласына инвестиция салу, шығындарды 

еселеп қайтару, өнім сапасын жоғарылатып, мол жетістікке жету – барша 
диқан қауымының негізгі мақсаты. Осы орайда, отандық тыңайтқыштарды 
тиімді пайдаланып, мол өнімге қол жеткізуді көздейтін шаруаларға бұл 
семинардың берері көп болды. Өйткені, отандық химиялық қоспаларды 
және шетелдік брендті тыңайтқыштар шығарумен айналысатын фирма
лардың тасымалдаушысы (дистрибьютері) болып саналатын «UKAZ 
Group» ЖШС – оңтүстік аймақ диқандарына қызмет көрсетіп келе жатқан 
іргелі компания.

Жаппай әсер ететін гербицидтер мен химиялық қоспалардың күріш не
месе басқа да ауылшаруашылық дақылдары үшін пайдасы зор. Олардың 
ішінде «Смерч», «Торнадо», «Селест топ», «Оливер», «Солато» неме
се басқа да көптеген тыңайтқыштар күріш, бидай, мақсары немесе өзге де 
дақылдарды арамшөпсіз, төтеннен келген өсімдік ауруларына төтеп беру
ге қауқарлы. Бағасы да өзге қоспаларға қарағанда қолжетімді. Бұл жай
ында мол мағлұмат берген компания басшысы А.Черноморов: «Ең бас
тысы – әлемнің алдыңғы қатарлы компанияларының технологиясы мен 
бақылауымен өндірілетін сапалы гербицидтерді шаруа қожалықтарына 
Үкімет тарапынан бөлінетін субсидия есебінен арзан бағамен алулары
на көмектесу. Сондайақ, біздің агрономкеңесшілеріміз тыңайт қыш пен 
пестицидтерді  қолдану жөнінде тәжірибелік бағытбағдар береді. Себебі, 
біздің мақсатымыз – шаруа қожалықтарымен бірлесе отырып ауыл шаруа
шылық өнімдерін арттыру», – деді.

Семинарда диқан қауымы көкейде жүрген сұрақ тарына жауап алды.

Н.САҒАТұлы.

оТАНДЫҚ ТЫңАЙТҚЫШТЫң 
САПАСЫ ЖАҚСЫ
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– Бюджетті талқыға салатын 
сессия кезіндегі депутаттардың 
белсенділігі қандай?  

– Тек қана бюджетті бекіту 
мәселесі бойынша емес, мәслихат 
депутаттарының жалпы белсенділігі 
өте жоғары. Сессия шақырылған кез-
де тұрақты комиссиялар отырысында 
бюджетке байланысты талқылаулар жиі 
болып тұрады. Мұндай талқылаулар 
бюджет қаражатын бірінші кезекте қай 
салаға немесе жобаларға бөлуге, қандай 
көкейтесті мәселелерге басымдық беру-
ге қатысты туындап отырады. 

– Қай бағыттағы мәселелерді 
шешу көбірек уақыт алады? 

– Тәжірибе көрсеткендей, денсау
лық пен білім беру салаларына 
қатысты мәселелер өте белсенді түрде  
талқыланады. Себебі, қандай да болма-
сын әлеуметтік топқа жататындығына 
қарамастан, әрбір азамат үшін бұлар 
өте маңызды. Қазіргі таңда білім са-
ласында мектепке дейінгі 791 ұйым 
жұмыс істейді, онда 52 мыңнан 
астам бала тәрбиеленуде. Оның 158
і – мемлекеттік, 384і – жекеменшік 
балабақша, 249ы – шағын орталық. Об-
лыста жалпы білім беретін 293 мектеп 
бар. Онда 143 мыңға жуық бала білім 
алуда. 2016 жылы 6564 оқушы мектеп 
бітірсе, оның 4478і Ұлттық бірыңғай 
тестілеуге қатысып, өткен жылмен 
салыстырғанда 3,7 пайызға артты. 

ҰБТ қорытындысы бойынша орта-
ша балл 82,7 болды. 143 түлек «Алтын 
белгі» иегері атанса, 54 түлек үздік ат-
тестат алды. ҰБТға қатысып 50ден 
жоғары балл жинаған талапкерлердің 
1849ы, яғни 44,2 пайызы қазақстандық 
және ресейлік ЖООда білім гранты 
негізінде оқуға мүмкіндік алды. Өткен 
жылы мектеп бітіруші түлектердің 
95 пайызы колледждер мен универ-
ситеттерге оқуға қабылданды. 2016 
жылғы сәуір айында Мәскеу және 
СанктПетербург қалаларындағы 
ЖООларға түсу үшін жүргізілген кон-
курс нәтижесінде 110 мектеп бітіруші 
білім грантына ие болды. Техникалық 
және кәсіптік білім беру саласы бойын-
ша 20152016 оқу жылында 31 коллед-
жде аймақтың еңбек нарығына қажетті 
97 мамандық 160 біліктілік бойынша 
22527 оқушы білім алды. Қазіргі кез-
де оқу орындары мен кәсіпорындар 
арасында әлеуметтікәріптестік бағы
тында және дуальді оқытуға негіз
деліп жасалған келісімшарттар 
бітірушілердің тұрақты жұмысқа орна-
ласуына ықпалын тигізуде.

– Сайлаушыларды көбіне қандай 
сұрақтар мазалайды? 

– Оларды мазалайтын басты 
мәселе – жұмыспен қамту. Нарықтық 

қатынастарға негізделген жаһандық 
экономика әркез жұмыссыздықты 
тудырып отырады. Басқа елдер-
ге қарағанда бізде жұмыспен қамту 
мәселесі біршама оңтайлы шешіліп 
келеді. Облыс көлемінде жаңадан 
жұмыс орындарын ашу жүйелі 
түрде жүргізіліп келеді. Облыстың 
экономикалық және әлеуметтік даму 
басымдықтары, мақсатміндеттері 
Қызылорда облысының 2020 жылға 
дейінгі әлеуметтікэкономикалық даму 
стратегиясына сәйкес айқындалып, іске 
асырыла бастады.

Облыс экономикасын әртарап
тандыру және бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру арқылы экономиканың тұрақты 
және теңгерімді өсімін қамтамасыз 
ету үшін облыстың өнеркәсіп құры
лымында өңдеу секторының үлесін 
жоғарылату бағытында жұмыстар 
қарқынды жүргізілуде. Шағын 
және орта кәсіпкерліктің дамуы-
на «Индустриялықинновациялық 
даму», «Бизнестің жол картасы2020», 
«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы2020» бағдарламаларының жүзеге 
асырылуы негіз болып отыр. «Бизнестің 
жол картасы бағытында2020» 
бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті 
қолдауға 2016 жылы 1,7 млрд теңге 
бөлінді. Бұл – мемлекет тарапы-
нан іс бастаймын дегендерге үлкен 
көмек. Жаңа жұмыс орындарын ашу 
бағытында жасалған ауқымды жұмыс.

– Барлық сайлаушыға ортақ 
өңірдің даму ерекшеліктері туралы 
айтып берсеңіз?

– Жалпы, облыста экономиканың 
барлық саласында алға жылжу 
байқалады. Ауыл шаруашылығы са-
ласын мемлекеттік қолдауға биыл 
айтарлықтай қаржы бөлініп, бұрынғы 
жылдармен салыстырғанда едәуір дамы-
ды. Аграрлық секторға салынған инве-
стиция көлемі де жылданжылға артуда. 
Әлеуметтік маңызды тауар түрлерінің 
бағаларын тұрақтандыру мақсатында 
маңызды азықтүлік өнімдерінің қорын 
қалыптастыру, әлеуметтік дүкендер 
желісін дамыту бағытында да ауқымды 
жұмыс атқарылуда. Тұрғын үйлер 
салып, пайдалануға беру бойын-
ша Қызылорда қаласы – республика-
да Астанадан кейінгі 2орында. Соңғы 
3 жылда 12 шағын ауданның салы-
нуы – өңір тарихында бұрынсоңды 
болмаған құбылыс. Соңғы жылдары 
көлік инфрақұрылымын дамытуға баса 
назар аударылуда. Облыс көлеміндегі 
жергілікті маңызы бар автомобиль 
жолдары мен елді мекен көшелерін 
жөңдеуге және көлік инфрақұрылымын 
дамытуға 2016 жылы республикалық, 
облыстық және аудандық бюджет-

тер есебінен қомақты қаржы бөлініп, 
нәтижелі жұмыс жүргізілді. Еуропалық 
қайта құру және даму банкімен 
бірлесіп «Қызылорда қаласының жылу 
жүйелерін салу және жаңғырту» жо-
басы бойынша жұмыстар жалғасуда. 
Қызылорда қаласында Сырдария 
өзенінің сол жақ жағалауын игеру 
бағытында сең қозғалды. 

Газдандыру мәселесі бойынша 
облыстың аудан орталықтары мен қала 
маңындағы елді мекендерді газдан-
дыру «БейнеуБозойШымкент» ма-
гистральды газ құбырының бойында 
қарастырылған құбыр желілері арқылы 
жүзеге асырылуда. Сумен қамтамасыз 
етуде «Нұрлы жол» бағдарламасы 
бойынша өткен жылы сумен қамту 
жүйелерін жаңғырту бойынша 2 жобаға 
3,8 млрд теңге бөлінді. Қызылорда 
қаласының сумен қамту және суды 
бұру жүйелерін дамыту мақсатында 
«Еуропалық қайта құру және даму 
банкімен» кредиттік келісімшарт жа-
салып, жұмыс жүргізіліп жатыр. 
Мәдениет саласы бойынша 397 мәдени 
нысан халыққа қызмет көрсетеді. Спорт 
саласында салауатты өмір салтын 
ұстану, спортпен айналысу бұқаралық 
сипат алып келеді. Әсіресе, жастардың 
салауатты өмір сүру ұстанымын 

таңдауы бізді, ұстаздарды, ерекше 
қуантады.

– Сайлауалды бағдарламаңыз ту-
ралы және оның орындалу бары-
сы жөнінде айтып берсеңіз. Кезегін 
күткен қандай мәселелер бар?

– №17 «Мектеп» сайлау округінде 
15 мыңға жуық сайлаушы бар. 
«Нұр Отан» партиясының кезек-
тен тыс ХVІІ съезінде қабылданған 
«Қазақстан – 2021: Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» атты сайлауал-
ды бағдарламасын басшылыққа ала 
оты рып, сайлаушылардың мақсат
мүдделерін сараптай отырып 
жұмыстар жүргізіп келеміз. Елбасының 
«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» 
бағдарламасының жүйелі жүзеге асу-
ын белсенді түрде жүргізу, «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламасы шеңберінде 
сайлау округінде жол жөндеу және 
жарықтандыру жұмыстарының сапа-
лы іске асуы, Қызылорда қаласының 
Бас жоспарына сәйкес қаланың 
инженерліккоммуникациялық инфра
құрылымын дамытуға бағытталған 
бағдарламалардың орындалуы, 
индустриялықинновациялық дамудың 
20152019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да қабылданған инвестициялық 
жобалардың іске асуы және сол арқылы 
жаңа жұмыс орындарының ашылу-
ына белсенді қолдау көрсету, еңбек 
нарығында бәсекеге қабілетті білікті  
мамандар даярлау үшін жоғары және 
арнаулы оқу орындарын тиімді басқару 
жүйесін жетілдіру үшін жұмыс жүргізу 
– басты назарда. Одан бөлек, ғылыми 
жаңалықтарды өндіріске енгізу мен 
технологияларды коммерцияланды-
ру үшін тиісті мекемелермен және 
ұйымдармен өзара ісқимыл жасауға 
қол жеткізу, 20162017 оқу жылынан 
Назарбаев зияткерлік мектептерінің 
тәжірибесін  облыстағы жалпы білім 
беретін мектептерге жүйелі әрі сатылы 
түрде енгізуге ықпал жасау, 2017 жыл-
дан бастап Елбасы тапсырмасы бойын-
ша «Баршаға арналған тегін кәсіптік
техникалық білім» жаңа білім беру жо-
басын жүзеге асыру қажеттілігі тұр. 
Өңірдегі мектептердің, әсіресе, шағын 
комплектілі мектептердің педагог
кадрларға деген сұранысын ескере от-
ырып, қосарланған мамандықтар бой-
ынша мектеп мұғалімдерін даярла-
уды қалыптастыру, экономикалық 
қауіпсіздіктің алдын алу, көлеңкелі 
экономиканы болдырмау, шағын және 
орта бизнесті дамыту мақсатында 
қоғамда жемқорлықтың кез келген 
көрінісіне мүлде төзбеушілік ахуа-
лын қалыптастыру үшін жүйелі наси-

хат жұмыстарын жүргізу – сайлауалды 
бағдарламаның негізгі бағыттары.

Әрине, сайлау округінде бұдан 
басқа да көптеген әлеуметтік, инфра
құрылымдық мәселелер бар. «Мек-
теп» сайлау округінің жартысы темір 
жолдың арғы беті – КБИ шағын ауда-
нында орналасқан. Сол себепті жолдар-
ды жөндеу, жарықтандыру жұмыстарын 
жүргізу және сайлаушылардың 
көтерген ұсыныстары назарым-
да. Алдағы уақытта бұл бағыттағы 
жұмыстарды одан әрі жалғастырамыз. 
Абай даңғылы бойындағы №5 оқу 
ғимараты жанынан бағдаршам не-
месе жаяу жүргіншілер көпірін салу 
мәселесі өте өзекті. Ал сайлаушылар-
ды жекелеген сұрақтары бойынша 
қабылдау «Нұр Отан» партиясының 
облыстық филиалында арнайы кесте 
бойынша өткізіледі. Депутаттардың ба-
сым бөлігі «Нұр Отан» партиясы аты-
нан сайланғандықтан біз депуттаттық 
қызметімізді партияның сайлауалды 
тұғырнамасына сәйкес жүргіземіз. 

– Құрылғанына биыл 100 
жыл толған Алаш қозғалысы 
қайраткерлерінің бірі Міржақып 
Дулатұлы: «Зиялы қауым халықтың 
қамын ойлауға міндетті» деген бо-
латын. Зиялы қауым өкілі, халық 

қалаулысы ретінде депутат қандай 
болу керек деп ойлайсыз?

– Алаш ардақтысының бұл 
көзқарасы өткен ғасырдың 2030жыл-
дары ұлтымыздың зиялы қауымы 
қалыптаса бастаған тұста өмірге кел-
ген саяситанымдық пікір болса ке-
рек. Ал «депутат қандай болу керек?» 
деген сұраққа келсек, бірінші кезек-
те кәсіби жоғары біліктілік пен терең 
білім керек дер едім. Әрбір депу-
тат белгілі бір саланың білгір мама-
ны болуы шарт. Екінші кезекте оның 
өмірлік мол тәжірибесі, сайлаушы-
лармен тікелей сұхбаттаса алатындай, 
солардың тұрмыстық мәселелеріне, 
мұңмұқтаждарына терең бойлай 
білетіндей қабілетқарымы болуы ке-
рек. Үшіншіден, өз сайлаушыларын 
толғандыратын түрлі мәселелерді 
талдаптаразылап, оларды шешу жол-
дары мен тетіктерін анықтап, мәселені 
жүйелі түрде атқарушы билік назарына 
ұсына білу де – депутатқа қажет басты 
қабілеттердің бірі.

– Білім саласындағы сізді тол
ғандыратын басты мәселеге байла-
нысты және өзіңіз басқаратын уни-
верситет туралы айтып берсеңіз? 

– Мені әрдайым толғандыратын 
бас ты сұрақ – жастарға сапалы білім, 
саналы тәрбие беру мәселесі. Универ-
ситет басшысы ретінде бұл – менің 
өмірлік ұстанымым. Білім беру са-
пасын қамсыздандырудың тәуелсіз 
қазақстандық агенттігi 2016 жылы 
өткізген Қазақстандағы үздік көпсалалы 
жоғары оқу орындарының ұлттық 
рейтингінде университет 10орын-
ды иеленді. Осылай республикадағы 
бірінші ондыққа ендік. ҚР БҒМ Білім 
және ғылым саласындағы Бақылау 
комитетінің 2016 жылғы 31 наурыздағы 
бұйрығымен университетте 3 жыл 
мерзімге 6D072900 – құрылыс және 
6D073000 – құрылыс материалдарын, 
бұйымдарын және құрастырылымдарын 
өндіру мамандықтары бойынша фило-
софия докторы (PhD) дәрежесін беру 
жөніндегі докторлық диссертациялық 
кеңес ашылды. 

2015 жылы – университет PhD 
докторантурасының 2 түлегі, 2016 
жылы – 5 түлегі, 2017 жылы 1 түлегі 
докторлық диссертацияларын сәтті 
қорғады. 20122013 оқу жылынан бас
тап үштілді білім беру бағдарламасы 
жүзеге асырылуда. Үштілді білім беру 
бағдарламасымен 16 мамандықта 533 
студент оқиды. 20162017 оқу жылы-
нан бастап магистратураның бейіндік 
бағытындағы үш мамандығы бой-
ынша (информатика, биология, хи-
мия) оқу үдерісі ағылшын тілінде 

ұйымдастырылуда. Университеттің 
жаңа академиялық саясатына сәйкес 
20162017 оқу жылының ІІ академиялық 
кезеңінен бастап барлық бакалавриат 
мамандықтарының І курс студенттеріне 
шет ел тілі пәнін тілдік деңгейлерге 
(beginner, elementary, preintermediate) 
сәйкесті оқытылу жүргізілуде.

Көптілді білім беру жүйесін да-
мыту мақсатында 20162017 оқу 
жылының І академиялық кезеңінде 29 
профессороқытушы ағылшын тілінен 
жеделдетілген тілдік дайындық курстар-
дан өтті. 20162017 оқу жылынан бастап 
бакалавриаттың барлық мамандығында 
ақпараттықкоммуникациялық тех-
нологиялар пәні ағылшын тілінде 
оқытылып келеді. Университетте 2014 
және 2017 жылдары үштілді білім 
беруді дамыту мақсатында ағылшын 
тілінде сабақ беретін оқытушылар 
Халықаралық IELTS емтиханын тап-
сырып келеді. 2014 жылы 43 оқытушы 
осы емтиханды тапсырса, 2017 жылы 
56 оқытушы тапсырып, нәтижесінде 
жоғары көрсеткішке ие болған 33 
оқытушының еңбекақысына тиісті 
үстемеақы тағайындалды. 

– Соңғы жылдары университетке 
бөлініп келе жатқан облыс әкімінің 
білім гранттары туралы айтып 
өтсеңіз?

– 2013 жылы университеттің 
Қамқоршылық кеңесі құрылып, 
оның төрағасы болып облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев сайланды. Сол 
жылдың мамыр айында өткен кеңестің 
алғашқы мәжілісінде Қырымбек 
Елеуұлы білімді, талапты, мемлекеттік 
білім грантына балы жетпей қалған, 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған от-
басылардан шыққан балалар үшін уни-
верситетке жыл сайын облыс әкімінің 
білім грантын бөлу туралы шешім 
қабылдаған. Сол жылдан бері ата
анасының қамқорлығынсыз қалған, 
көпбалалы және әлеуметтік жағынан 
аз қамтылған отбасынан шыққан ба-
лаларды қолдау мақсатында универ-
ситетке жүздеген білім гранты бөлініп 
келеді. Бұл – аймақтың білімді, та-
лантты жас тарына жасалған үлкен 
қамқорлық, олардың еліміздегі ұлттық 
және жетекші жоғары оқу орындарында 
білім алуына жасалған зор мүмкіндік.

20162017 оқу жылында Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде оқу үшін облыс 
әкімінің 132 білім гранты бөлінді. 
Қазіргі уақытта университетте барлығы 
351 студент облыс әкімінің білім гран-
тымен білім алып жатыр. Бұл – бүгінгі 
күні аймақтағы бірденбір мемлекеттік 
жоғары оқу орнына көрсетілген қолдау, 
оның болашағына деген зор сенім, ал 
университет ұжымы үшін бұл үлкен 
жауапкершілік деп түсінуіміз керек. 
Жыл сайын облыс әкімі осы білім гран-
ты иегерлерімен дәстүрлі түрде кез-
десу өткізіп тұрады. Сонымен қатар, 
облыс басшысы Сырдария өзенінің 
сол жағалауынан болашақ универси-
тет кампусының құрылысы үшін жер 
телімін бөлу жөнінде тиісті жауап-
ты басшыларға тапсырма  берді. Бұл 
жұмыс жалғасады. 

– Жаңа конституциялық өзгеріс
терге байланысты пікіріңізді 
айтсаңыз?

– Мұндай ауқымды конституциялық 
реформа біздің тарихымызда бұрын
соңды болмаған. Елбасының Қазақстан 
халқына үндеуі бүкілхалықтық 
талқылаудан өтіп, үлкен қолдауға ие 
болды. Бұл – Қазақстан халқының 
Елбасының саясатына, жаңаша 
бас тамаларына риясыз сенімінің 
жарқын көрінісі. Тәуелсіздік жылда-
рында Елбасы жүргізген реформа-
лар нәтижесінде қалыптасқан жаңа 
қоғамдық қатынастар еліміздегі билік 
сатыларын жүйелі түрде жетілдіріп 
отыруға қолайлы жағдай жасап келеді. 
Әлем назарын аударып отырған кең 
ауқымды конституциялық реформаның 
басты нәтижелерінің бірі – алдағы 
уақытта да биліктің президенттік 
формасының сақталуы. Бұл тарихи 
факт халықтың Ұлт Көшбасшысына 
және оның сындарлы саясатына сенімін 
одан әрі күшейтеді. Президенттің Ата 
Заңымыздың басты кепілі екендігі іс 
жүзінде тағы да дәлелденді. 

– Мазмұнды сұхбатыңыз үшін 
рахмет!

Сұхбаттасқан 
Назерке САНИЯЗОВА.

Тілектес ЕСПОЛОВ,
Қазақ ұлттық аграрлық
университетінің ректоры,
ҰҒА Вице-президенті, академик

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ОЗЫҚ МАМАНДАР
АРҚЫЛЫ ӨРКЕНДЕЙДІ

Ауыл шаруашылығы – ел экономикасының негізгі 
күші. Аграрлық білім  мен ғылымның дамуы арқылы 
ауыл көркейіп, мемлекет өркендейді. Бүгінгі күні мем-
лекет агроөндірістік кешеннің дамуы үшін барынша 
жағдай жасап отыр. Бұл ретте ауылшаруашылық ма-
мандарына қойылатын талап та заманға сай жаңаруда.

Әлемдік нарықтағы мұнай мен металл бағасының 
едәуір төмендеуі және экспорттық тауарларға де-
ген сұраныстың азаюы – Қазақстан экономикасы-
на, оның ішінде ауылшаруашылық саласының да-
муына кері әсерін тигізуде. Сондықтан, отандық 
ауылшаруашылық тауарөндірушілерге нақты қолдау 
көрсету үшін «Ауылшаруашылық кооперативтері ту-
ралы» заң қабылданып, «Қазақстан Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 20172021 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» 
жобасы әзірленді. Аталған жобада ауылшаруашылық 
өндірісті заман талаптарына сай дамытуға бағытталған 
жаңа даму басымдылықтары ұсынылды. 

Мемлекеттік бағдарламаның басты міндеттері – мал 
шаруашылығын жемшөптік базасын кеңейту негізінде 
оның тиімділігін 58%ға және басымды дақылдар 
өндірісін ұлғайту арқылы өсімдік шаруашылығының 
тиімділігін 40%ға арттыру. Ірі кооператив құру үшін 
670 мың ұсақ тауарөндірушілерді өндіріске тарту 
жоспарланған. Өнім өндіру мен өткізудің ауқымды 
жүйесін құру арқылы ауылшаруашылық коопера-
цияларын дамыту негізінде ішкі нарықты отандық 
өнімдермен толықтыру, ауыл шаруашылығын 
субсидиялаудың заманауи әдістері негізінде 
мемлекеттік қаржылық қолдаудың тиімділігі мен оның 
қолжетімділігін арттыру қарастырылған. Бұл бағытта 
2021 жылға қарай 25 мың несие алушыға тең дәрежеде 
300 млрд теңге бөлінбек. Техникалық жабдықталу 
деңгейін арттыру, тиімді шетелдік технологиялар 
трансфертін ұйымдастыру, ақпаратпен қамтамасыз 
ету, жер ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері де 
жолға қойылмақ.  Бұл үшін жаңа бағдарлама бойын-
ша республикалық және жергілікті бюджеттен 2374,2 
млрд теңге бөлу қарастырылған. 

Ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа 
бағдарламасында ғылым, білім және өндірістің өзара 
байланысын арттырып, отандық өндірістің қарқынды 
дамуына барынша жағдай жасалмақ. Бірінші кезек-
те ауылшаруашылық өндірістің қажеттіліктеріне жа-
уап беретін зерттеулермен айналысатын ғылымға 
басымдылықтар берілмек. Бұл ретте ғылым тау-
ар өндірушілердің нақты сұраныстарына байланыс
ты қаржыландырылатын болады. Жаңа бағдарлама 
жобасында білікті мамандар дайындау ісінде жал-
пы көрсеткішті емес, мамандарды дайындаудан ба-
стап өндірістің тапсырмасын ескеру қажеттілігі нақты 
көрсетілген.

Жаңа бағдарлама көмегімен ұсақ шаруашы
лықтарды iрiлендiре отырып, ғылым, бiлiм, өндiрiс 
интеграциясын күшейту арқылы ел экономикасын 
инновациялық бағытта өркендету қадамын жетiлдiру  
басты қағидаға айналуы тиiс. Себебі, бүгінгі күні 
ауыл шаруашылығындағы агроқұрылымдардың 
ұсақтығы ең өзекті мәселе болып тұр. Олардың саны 
185,0 мыңнан асады. Қазрігі кезде республикамыз-
да ауылшаруашылық өнімдерін өндірумен 1,6 млн 
ауыл тұрғындарының жеке қосалқы шаруашылықтары 
ай налысады. Агроқұрылымдардың 95,0% – ша-
руа қожалықтары, олардың 81%ның егістік ал
қаптары 50 гектардан аспайды. Елдегі барлық мал 
басының 52 ден 63%ға дейін үй шаруашылығында 
шоғырланған, яғни оларға мал шаруашылығының 
жалпы өнімінің 74% тиесілі. Мал шаруашылығы 
өнімдерін өндірумен негізінен үй шаруашылықтары 
айналысатынын ескерсек, саладағы өнімділік пен 
бәсекеге қабілеттілік деңгейі өте төмен. Себебі, ұсақ 
шаруашылықтардың адам денсаулығына қауіпсіз 
азықтүлік өнімдерін өндіретін өңдеу кәсіпорындарын 
қажетті ауылшаруашылық шикізатпен қамтамасыз 
етуге, инновациялық, ресурсүнемдеуші технология-
ларды өндіріске енгізе алатын жоғары білікті маман-
дарды жұмысқа тартуға мүмкіндіктері жоқ. Көптеген 
шаруаның техника сатып алуға қаржысы жетіспейді. 
Фермерлер өз өнімін негізінен ортадағы делдалдар 
арқылы өткізгендіктен, сатылған әрбір тауар бірлігінен 
алынатын пайданы (7075%) делдалдар көріп келді 
(шетелдерде бұл көрсеткіш 2530% шамасында). 

Осындай мәселені ортаға салып, ауыл шаруа
шылығы маманына деген сұраныс қажеттігі туындай 
түскенін біліп отырмыз. 

Мәслихат өМірінен

МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ
кӘСібИ бЕЛСЕНДіЛіГі ЖОҒАРЫ

Аймақтың 
әлеуметтік-

экономикалық бағдар-
ламаларын, облыстық 
бюджетті бекітуде, 

басқа да маңызды 
мәселелерді ше-

шуде жергілікті 
мәслихаттардың ролі 

жоғары. Халық сайлаған 
депутаттардың 

міндеттері қай кезде де 
жауапты әрі күрделі. 
Осы ретте облыстық 

мәслихат депутаты 
Қылышбай Бисеновпен 

сұхбатты оқырман
назарына ұсынып

отырмыз. 

Қылышбай БИСЕНОВ, 
облыстық мәслихат депутаты, 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректоры, 
техника ғылымдарының докторы, профессор:

– Әлия Нәдірәліқызы, 
мемлекеттікжеке меншік 
әріптестік дегенде алды-
мен жеке балабақшалар 
жұмысы тілге орала-
ды. Бұл сала бізде жақсы 
дамыған ғой.

– Иә, Мемлекет 
басшы сы Жолдауын-
да мем  лекеттік жекеәріп
тес  тікті дамытудың қа
жет тілігі жайлы тағы да 
айтып өтті. Бүгінде ай
мақта жеке инвесторлар-
ды тек инвестициялық 
және инфрақұрылымдық 
жобаларға ғана емес, соны-
мен бірге қызмет көрсету са-
ласына да тартуда. Облыста бүгінде 384 жеке балабақша жұмыс 
істейді. Айта кету керек, бұл барлық балабақшалардың 71 пай-
ызын құрайды. Олардың барлығында «Балапан» бағдарламасы 
шеңберіндегі мемлекеттік білім тапсырысы орналастырылған. 
Бұл елдегі ең үздік көрсеткіш. Біздің облыс бұл бағытта басқа 
өңірлермен салыстырғанда бұрыннан ертерек белсенді жұмыс 
жүргізіп келеді. Бұл жобалар әзірге заңды түрде МЖӘ жоба-
лары мәртебесін иемденген жоқ, әйтсе де, солай болып табы-
латыны шындық. Бүгінгі таңда салалық министрліктер бұл 
балабақшаларды МЖӘ жобалары ретінде тану мүмкіндіктерін 
қарастыруда. Мұнан бөлек, өңірде «Байқоңыр ӘКК» АҚ операто-
ры болып табылатын МЖӘнің  институционалды формасы жоба-

лары белсенді жүзеге асырылуда. 
– Бұл бағыттағы жұмыстарда туындап жатқан 

қандайда  бір мәселелер бар ма?

– Қазіргі күні «Байқоңыр ӘКК» АҚның барлық жұмысы шын 
мәнінде МЖӘ механизмі аясына келтірілуде. МЖӘнің инсти-
туционалды формасы аясында «Байқоңыр ӘКК» АҚ және жеке 
серіктес мемлекеттің және жекеменшіктің белгілі бір үлесі бар 
біріккен кәсіпорын құрады. Осының нәтижесінде пайда болған 
өнім әлеуметтік немесе инфрақұрылымдық жоба болып табылады. 
Ол әрі қарай жеке тұлға басқарып, белгілі бір уақыт аралығында 
оның салған үлесі ӘККдан сатып алынады. 

Мұндай жобалар тек қана МЖӘ түрінде  болмайды, сонымен 

бірге әрі қарай жекешелендірудің бір түріне айналады. Сондайақ 
мемлекет міндетін бәсекелес ортаға және аутсорсинг қызметіне 
берудің түрі. 

Алайда, бұл жобаларды заңды түрде МЖӘ жобалары ретінде 
анықтауда белгілі бір қиындықтар туындайды. МЖӘ жобасы-
на заңды мәртебесін беру үшін «Байқоңыр ӘКК» АҚ оператор 
ретінде, сондайақ жеке инвесторға келісімді бекіткенге дейін 
4 ұйымдастыру кезеңінен өту қажет. Бүгінгі күнге дейін ол 384 
күнге созылатын. Десе де, алдағы уақытта заңдардың өзгеруіне 
байланысты бұл мерзім 100 күнге түсуі мүмкін.  «Байқоңыр ӘКК» 
АҚ және жеке инвестор үшін бұл уақыты мен капиталын  жұмсау 
болмақ. Соған байланысты ӘКК олардың пайдаланылмаған 
активтерін беру, сол секілді сервистік келісімдерге қатысу 
нұсқаларын қарастыруда. Бұл да МЖӘ бір түрі саналады, өкінішке 
қарай жеке инвесторлар тарапынан соншалықты сұранысқа ие 
емес. 

– Жалпы,  қандай жобалар бар?
– МЖӘ экономиканың барлық саласын қамтитындығы 

ескеріле отырып, бүгінде аймақта жалпы құны 22 млрд 
теңгеден асатын МЖӘ 15 жобасы бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Оның алтауы денсаулық сақтау саласында болса, төртеуі 
денешынықтыру және спорт саласына қатысты. Сондайақ, 
мәдениет басқармасы, ішкі істер департаменті, жолаушы тасы-
малдау және автокөлік басқармасы, энергетика және тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылық басқармасы бойынша бірбірден 
жобалар бар. Олардың арасынан бүгінде бір жоба жүзеге асы-
рылды. Өткен ақпан айында «Қызылорда қаласындағы «Тар-

лан» денешынықтырусауықтыру кешенінде сервистік қызмет 
көрсету» жобасы бойынша келісім жасалды. Екінші жоба бой-
ынша алдағы сәуір айында келісім жасалады. Ол – «Қызылорда 
қаласы И.Тайманов көшесіндегі ауысымына 400 келушіге 
арналған емхананы ашу» жобасы.  Үшінші жобаны жүзеге асы-
ру мамыр айына жоспарланған. Ол кезде қаламыздағы «Мерей» 
шағын ауданындағы денешынықтырусауықтыру кешені ашыла-
ды. Толықтай заманауи қондырғылармен жабдықталған  дайын 
ғимаратты жеке кәсіпкер мемлекет үшін мүліктік жалға береді. 
Осылайша біз жаңа нысан құрылысына және ғимаратты пайдануға 
жыл сайынғы шығындардан құтыламыз. 

МЖӘнің 12 жобасы бойынша конкурстық құжаттар дай-
ындалу үстінде. Оның ішінде 10ы жаңа, 2і өтпелі жобалар 
(Қызылорда қаласындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 
оқушыға арналған кәсіптіктехникалық лицей және Қызылорда 
қаласындағы әуежайдың жолаушы терминалының құрылысы жо-
балары). 

Айта кету керек, барлық жаңа жобалар МЖӘнің үлгілі жо-

балар тізіміне кіреді, сондықтан да конкурстық процедуралар 
қарапайым және жедел түрде өтеді. Бұл жобалардың құрылыс 
құны 107 млн теңге мен 350 млн теңге аралығында. Ал құрылыс 
мерзімі 3 айдан 8 айға дейін уақытты алады. Барлық жаңа жобалар 
бойынша біз екінші жартыжылдықтың соңына дейін конкурсқа 
жіберуді жоспарлап отырмыз. Ал бұрын жобалар құрылымын 
түзеуге 384 күн қажет болатын. 

Қазіргі кезеңде барлық тиісті құрылымдардың өзара 
белсенділігін арттыру қажет. Жобаларды алға жылжытуда 
Аймақтық кәсіпкерлер палатасына үлкен сенім артылып отыр. 
Олардың үлгілі шағындау жобаларға әлеуетті инвесторларды тар-
ту мүмкіндігі мол. Бұл бағытта біз облыс әкімінің орынбасары 
Ким Евгений Германович басшылығымен салалық мемлекеттік 
органдармен кәсіпкерлік және туризм басқармасы, ішкі сая-
сат басқармасы, индустриялықинновациялық даму басқармасы 
бірге жұмыс жүргізудеміз. Индустриялықинновациялық даму 
басқармасы бұл орайда тек ішкі инвесторларды тарту мәселесімен 
ғана айналысып отырған жоқ, сонымен қатар несие қорларын бере 
алатын банк құрылымдарымен де жұмыс жүргізуде. 

Алдағы кезеңдерде бұл бағыттағы жұмыстар аудандық дей-
гейде де жүргізілгенін қалаймыз. МЖӘ түрлері көп, егер аудан-
дар МЖӘнің нысандар құрылысы бойынша концессиялық жоба-
ларын жүзеге асыруға дайын болмаса, онда ауылдық деңгейдегі 
мемлекеттікжекеменшік әріптестік сенімді басқаруға беру неме-
се мемлекеттік мүлікті мүліктік жалға беру жағын қарастыруға бо-
лады. Ондай мүмкіндіктер болмаса, лизингтік келісімдер жасауға 
болады. 

Сөз соңында айтарым, бұл бағыттағы жұмыстар белсенді 
түрде жүргізіле беретін болады. 

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

МЕМЛЕкЕТ ПЕН бИЗНЕС үйЛЕСіМі

қоғам
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«Мырзекең! Қайран, Мырзекең!»
Астанадан Мұратбек телефон соғып, 

естелік жазып беруімді өтінген сәтте мен 
осылай күрсініп салып ойға бат тым. Белгілі 
ғалым, жазушы Мырзабек Дүйсенов және 
оның замандастары туралы ойладым.

Ойлап отырсақ, 20-жылдардың соңы мен 
30-жылдардың басында әдебиет үшін арнайы 
туғандай  бірөңкей дарынды перзенттер өмірге 
келгенін байқаймыз. Зәки Ахметов, Тұрсынбек 
Кәкішев, Мүсілім Базарбайұлы, Серік 
Қирабайұлы, Зейнолла Қабдолов, Рахманқұл 
Бердібай, Айқын Нұрқатов, Шерияздан 
Елеукенов, Баламер Сахариев, Әділғазы 
Рахымжанов... Біз кейін дарынды әдебиетші 
болып қалыптасқан бір буын ғалымдардың 
кейбірін ғана атап отырмыз. Түгел тізімдеп 
отыру шарт болмас. Осында не заңдылық бар?

Бұлар әдебиетке 50-жылдардың аяғы, 
60-жылдардың басында келді. Келді де қатарға 
тұра қалып оқулық жазды, әдеби ізденіс сора-
бына түсті, монографиялар бере бастады. Е, 
е, енді түсінікті. Қазақ қаламгерлерін, оның 
ішінде әде биет тану ғылымын қолымен жа-
сай бастаған аға буынды 30-жылдардың өн 
бойында азаптады, қуғын-сүргінге ұшы ратты. 
Ақыры 1937 жылы атып тынды. Еңбектерін 
жауып «зынданға» тастады. 

Әдебиетшілердің ендігі бір парасы 1941-
1945 жылғы атың өшкір «керман соғысында» 
опат болды. Олар жастай кетті. Соңына айта 
қаларлықтай із де қалдыра алмады-ау.

Есін енді жиып, әдебиеттанумен айналыса 
бастаған аға буын (бұрынғы орта буын) 
ғалымдарды 50-жылдары түрлі сылтаумен 
қу ғындап, абақтыға жапты. Қ.Жұмалиев, 
Е.Ысмайылов, Б.Кенжебайұлын еске алып 
отыр  ғаным! Олардың оқулығын, еңбектерін 
оқу ға тыйым салып, «зын данға» тастады.

Мектепте сабақ жүріп жатыр. Көзі жәу-
діреп отырған балаларға оқулық керек. Аға 
буын ғалымдарды қамаққа айдап апарып 
жауып тастады. Әдебиеттану ғылымы тоқы-
райды. Оны кім жазады? Кім жазса да, ұлттық 
рухта емес, коммунистік бейілде жазуы керек. 
Міне, осы кезде (50-жылдардың аяғында) 
таңдау жоғары оқу орнын әлі тәмамдап үл-
гер меген түбітиек бозбалаларға түсті. Сол 
түбітиек бала ла рымыз – әлгі атын атаған, 
атамаған бір буын әдебиетшілер. Олар оқулық 
жазды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын келген 
жерден іліп алып әрі қарай дамытып алып кете 
барды. «Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін 
тап та, бар қалан!» Кетігі, жоқ тіпті үңірейіп, 
ойсырап қалған орынға жастар кірпіш болып 
осылай қаланған еді. Соның бірі – Мырзабек 
Дүйсенов!

Мырзабек аға Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданының тумасы. Онда да ұлы эмигрант 
М.Шоқайдың ауылынан. Ұлтым деп аласұрған 
ұлы жүректі біз білмегенмен, Мырзекеңнің 
буы ны есітіп, біліп өсті. Ол кезде Мұстафа 
Шоқайдың туған інісі ел арасында жүрген. Ет 
жақындары сол ауылда тұрған. Кейін кейбірі 
бойтасалап Өзбек ССР-іне берілген қазақ 
жеріне (Бостандық, Жетісай) кетті. Зерек бала 
Мырзабек соның баршасын біліп өссе керек.

Оның үстіне Мырзабек аға жеңгесінің қо-
лында өскен бала. Ағасы ауданда көтеріңкі 
қыз мет атқарған, көңілі тетік азамат. Сәбит 
Мұқанов «Сырдария» романын жазу мақ са-
тымен Сыр күрішінің ері, кетпенімен кемеңгер 
атанған Ыбырай Жақаевты іздеп барғанда 
Мырзекеңнің ағасы ұдайы қасынан табылған. 
Ел аралағанда, еңбегін емген күрішшілермен 
жүздескенде қа  сында болып, жазушыға көп 
көмек еткен. Ауыл азаматының осы еңбегін 
ескерген Сәбит Мұқанов оны «Рахмет 
Дүйсенбин» де ген есіммен шығармаға кейіп-
кер етіп алған. Әде би тілмен айтсақ, кейіп-
кердің түптұлғасы (прототипі). Ал жеңгесі 
– бала тәрбиесінде атақ ты ұстазға айналған 
Әлия Дүйсенова. Мырзекеңнің балалық шағын 
айтыңқырап оты руда мән бар. Мырзекең ба-
ла лық шағында жақсы тәрбие алған азамат. 
Қайырымды аға, жайсаң жеңге Мырзекеңнің 
ата-анасын жоқтата қоймаса керек.

ҚазМу-ге келіп оқуға түскен Мырзабек 
соғыстан қайтқан сақа, жасамыс, елден елігіп 
жеткен жас дегендей бір дулы ортаға тап 
болыпты. Шетінен «сен тұр, мен атайын». 
Бірін ғана атасақ, Әзілхан Нұршайықов! 
Мырзекеңнің студенттік өмір кезеңін білгісі 
кел ген жан «Махаббат, қызық мол жылдар» 
сентиментальдық, романтикалық романын 
оқыса жетіп жатыр. Әсіресе, жастық ор та да 
жақсы қабылданған шығармадағы Жомартбек-
тің түптұлғасы тағы да Дүйсенов Мырзабек. 
Өзінің шығармашылық шебер ха на сын ерінбей, 
жалықпай ашатын Әзілхан Нұршайықов жаз-
ба ларын оқысаңыз, бұған анық көз жеткізесіз.

Оқуға келгенде Мырзекең әңгіме, хикаят 
жаза келген. Студент кезінде де жазушылыққа 
аңсары жиі-жиі ауып тұрса керек. Тіпті сту-
дент кезінде жазған бір хикаятын Қазақстан 
Жа зушылар одағына апарып талқылатқанын 
қайтерсіз?! Шамасы, Мырзекең шығармасын 
алып Сәбит Мұқановқа барса керек көңілі 
алып ұшып. Талапты жас көрсе тағатынан 
айы рылатын Сәбең жарықтық студенттің шы-
ғар масын оқып, талқылау ұйымдастыруды 
Сейтжан Омаровқа тапсырады. С.Омаров 
бас тап жас баланың шығармасын қаттырақ 
сынаса керек. Қазақстан Жазушылар одағы-
ның «Балалар әдебиеті кеңесінде» үшеуара 
оты рып осы бір шетін әңгіменің шетін шы-
ға рып еді Мырзекең. «Әй, сол сен бе едің? 
– деген Секең риясыз көңілден. – Иә, Сәбит 
Мұқанов маған тапсырып, біз сондай талқылау 
ұйымдастырғанбыз». Мырзекеңнің біраз уа-
қыт көркем прозадан суысып кетуіне осы тал-
қы лаудың да әсері бар.

Ол жоғары оқу орнында үздік оқыған. 
Сондықтан болар, Алматыға қалдырылған. 
Онда да сол кезде екінің бірінің қолы жете 
бермейтін Академияға. Академия аспиран-
турасы! Тіпті ғанибет! 1949 жылдың желтоқ-
санында  жолығып қалған Сәбит Мұқанов бала 
Мырзабектен жөн сұрайды. Аспирантураға 
қалғанын естігенде  таңқалып айтқаны: «А-а, 

мен сені жазушы бола ма деп жүрсем... ғы-
лымға кеттім де!» Демек, Сәбит Мұқановтай 
жазу шының өзі Мырзабектен үлкен үміт 
күткен. Академияда жүріп кандидаттық, 
докторлық диссертация қорғаған. Ең бастысы, 
көркем шығармашылық аңсарды тежеп, 
ғылыми-зерттеу ісіне біржолата беріледі. 
Әдебиеттегі мазмұн мен түр. Мырзекеңе 
алғаш тиген сыбаға, міне, осындай! Қала 
берді, айқайы көп 1917-1929 жылдар әдебиеті. 
Екеуі де  теориялық мәселе. Тіпті ол кезде 
ақиқатын айтып, тиянақтап зерттеуі қиын 
мәселе. Өйткені, Алашорданы айтқызбайды 
кеңестік кер саясат. Аталған кезеңде Алашсыз 
әдебиет жасалар ма, сірәда?! Мырзекең бірде 
жеке-дара, келесіде Е.Ысмайылов, Т.Кәкішев 
дегендей, үш автор тізе қосып бұл мәселенің 
дұрыс тал да нуына ықпал етті. Алпысыншы 
жылдары С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
Б.Майлин бастап бірсыпыра кеңестік жазу-
шылардың ақталған кезеңі. Хрущевтік 
«жылымық» шарапаты. Мырзекең еншісіне 
үш тік тен тигені – Ілияс Жансүгіровтің адами 
тағдыры мен әдеби шығармашылығы.

Тиянақты білім, ыждағатты зейін иесі 
Мырзекең ал дына тартылған талаптың қан-
дайын болса да абыроймен атқарған. Ілияс 
Жансүгіров туралы мерейтой мақаласын жазу 
тапсырылғанда Сәбит Мұқанов мойынсерікке 
Мырзабек ағаны қолқалаған. Бұл үлкен жазу-
шым ыздың Мырзекеңді Ілиястанушы райында 
мойындауы деп білген жөн. Оған кейін Әбділда 
Тәжібаевты ақын райында, дра матург ретінде 
зерттегенін қоссаңыз, филология ғылымының 

докторы Мырзабек Дүйсеновтің бір сыбаға 
жақсы еңбектенгеніне куә боламыз.

Өз басым Мырзекеңді 1975 жылы Әл-
Фараби атындағы университетті бітіріп, 
Тұрсынбек Кәкішевтей ұстаздың жебеуімен 
Қазақ ССР Ғылым Академисының, М.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институтына 
«аға лобарант» қызметіне тұрған сәттен бастап 
білемін. Әуелгі әсер кітаптан, әрине. Енді 
өзімен кездесіп тұрмыз. Мырзекең жалған 
кісіліктен ада, қарапайым, жайдары жан. 
Алғашқы әсер. Әсер алдамапты. Мырзекең 
жастарға жақын еді. Жастарды бауырына тарта, 
әңгімесін айтып, ақыл-кеңесін аямайтын. Сол 
мінезімен  бірсыпыра жастар Мырзекеңді аға 
тұттық, ұстаз десек те, артық болмас. Ақыл-
кеңесін алып өстік.

Сидиған арық. Арық болғандықтан ұзын 
көрінеді. Бойшаң. Оның үстіне бір иығын 
алға оздырып бір қырындап жүреді. Оқыс. 
Кейін білдік, көлік апатына түскен. Өлім ау-
зы нан қалыпты. Бірнеше қабырғасын сөгіп 
алып тастаған. Жарақатты өкпенің бірін де 
қан дауырмен кесіп алса керек. Әлгіндей 
әнтек жүріс соның зардабы. Денсаулығына 
байланысты Мырзекең көбіне үйінде еңбек 
етеді. Достары түсініп кеңшілік жасаған. 
Қатаң режим сақтайды. Үйінде – диета. Түзде 
– азанды-кешке бір-бір сағаттан сейіл.

Жастармен кездескісі келсе не түскі 
тамаққа үйіне шақырады, әйтпесе сейілдің 
кезінде көшеде жолығады. Шақырып әңгі ме-
лесер іні сі нің  бірі болдық. Жастардан Серік 
Негімов, Сәрсенбі Дәуітов жақын жүрді. 
Аталған «жастар» шамасы Академияда бір 
бөлімде қызмет істеді. Менің жөнім бөлек. 
Біз Қазақстан Жазушылар одағының балалар 
әдебиеті советінде біргеміз. Балалар әдебиеті 
кеңесіне кейін келген, кейін келсе де, өзіндік 
пікірмен келген Мырзекеңді «Пәлі, біз 
кеңесімізге бір доктор тауып қостық қой», – 
деп төраға Сейтжан Омаров Мұхтар Әуезов 
мақамымен мақтанады. Мырзекеңнің кеңеске 
кіргенін мақтаныш көреді.

Өзімен жиі араластым. Ал шығармашылығы 
жайында не айта алам?

Обалы кәне, М.Дүйсенов өз уақытының 
алдыңғы қатарлы ғалымы еді. Оның тиянақты 
ізденісінен туған әдеби-зерттеу еңбектері 
кезін дегі үздік үлгілерден саналады. Бүгін де  
пай да сыз болмас деп ойлаймын.

Зерттеулер жайындағы пікіріміз. Сонымен 
қатар Мырзекең әңгіме, повесть жазды. Олары 
бірсыпыра. Қамтыған тақырыбының бірі – 
замандастары өмірі. Өзі де күнделігіне: «Ел 
аралап, тынығып келгендікі ме, әлде жазуға 
құштарлық артып кетті ме, Әбділда Тәжібаев 
туралы жазып жатқан кітабымды тоқтаттым 
да, повестке кірістім. Күніне 7-10 беттен жаза-
мын. Кей күндері одан да көп жазамын. Ең бол-
маса, негізі қағазға бір түсіп қалсын деймін. 
Сонымен октябрьдің 15-і күні небәрі 12 күн 
ішінде повесть жазып бітірдім. Араға бір жұма 
уақыт салып, повесті қайтадан оқып, үстінен 
жөндеп, кей тарауына ептеп қосып, екі-үш күн 
тағы отырдым.» (23.11.1965 ж.) – деп жазыпты 
кезінде. Өзін жазушы сезінген адамның сыры. 
Сезінсе сезінетіндей бар. Ол «Гүлжан сүйеді», 
«Ана махаббаты», «Қалыңдық», «Меймандар», 
«Ант», «Үміт» секілді хикаяттар жазған 
кәдімгі жазушы.

Түріктер тарихына барып «Біз күн пер-
зентіміз», «Бір аспанның астында», «Ғасыр-
лар сыры» аталатын триптих-хикаят жазғаны 
тағы бар. «Біз күн перзентіміз» – көркем 

туын ды емес. Алайда, көне түрік тарихын, 
ол жөніндегі болжамдарды қарапайым 
формада айтып бере білген білімді деректі-
танымдық кітаптар жүйесі деп қарауымыз 
керек. Әрине, мұндай шығарма жазу мол 
білімді қажет етеді. Мұндай тарихи-деректі, 
одан да нақтылағанда  деректі эссе сипатты 
шығарма жазу білімсіз жанның қолы емес. 
Мырзекең білімді азамат болатын. Үйіне бара 
қалғанда диванның үстінде (денсаулығына 
байланысты жатып оқып, жатып жазған жайы 
бар) Зенон Касидовскийдің «Когда солнце 
было богом», Войтех Замаровскийдің «Их 
величества пирамиды», «Тайны хеттов», Эрнст 
Добльхофердің «Знаки и чудеса» секілді ол 
кезеңде қолға түсе бермейтін сирек кітаптарды 
көретін едім. Кейде ол кітаптар жайында пікір 
алысатынымыз болады. Қыл-қысқасы, «Біз күн 
перзентіміз» көп оқудың, белгілі бір тақырыпта 
іздене оқудың жемісі. Оның үстіне ол не 
жазса да ұлт мүддесі тұрғысынан ойланып, 
ұлт тағдыры туралы толғанып жазатын абзал 
азамат еді. Тіпті конспекті дәрежесіне дейін 

жететін «Біз күн перзентіміз» – ұлтын сүйген 
азамат ғалымның тиянақты ізденісі. Ол қазақ 
азаматтары бойына ұлтын сүю, ұлтының 
тарихын құрметтеу сезімін ұялатқан еңбектер.

Балалар өмірінен жазған мөлтек  ми ниатю-
ра лары, әңгімелері де жемісті. Осы бағыттағы 
бірсыпыра туындысы «Мен қалай торғай бол-
дым?», «Жолың болсын» аталатын кітаптарға 
топтастырылды. Онда бала психологиясы бар. 
Өспірімнің аңқау, адал кейпі бар. Бала тілі – 
бал. Бала тіліндегі балды оның психологиясына 
бойлай алмаған адам ала алмайды. 
М.Дүйсенов прозалық туындыларында бала 
психологиясына барлап бара алды деп білемін. 
Өкініші, Мырзекеңнің деректі, деректі 
танымдық, көркем туындылары да, балаларға 
арнаған туындылары да өзі өмірден өткен соң 
кітап болып қайта жарық көрмей келеді. 

ХХ ғасырдың 80-жылдары «Балауса» 
баспасынан ба екен, «Қазақ балалар әдебиеті 
кітапханасы» көптомдығын ұйымдастырған 
едік. Көптомдықты ұйымдастыруда бас пада 
басшы болып  қызмет істейтін, қызықты ба-
лалар ақыны Қастек Баянбаев белсене кірі-
сіп, шешуші роль атқарғанын бүгін зор 
мар  хаббатпен еске аламын. Шы ға рушылар 
алқа сында болғандықтан білеміз, серияның 
тізі мінде балалар жазушысы Мырзабек 
Дүйсенов те тұрды. Бірақ, дүние алағай-бұлағай 
болып кетті де, жоспарлаған «Қазақ балалар 
әдебиеті кітапханасы» аяғына жетпей орта 
жолда тоқтап қалды. Соның ішінде Мырзабек 
ағаның да балаларға арнап дайындаған кітабы 
кетсе керек. Кітап болып жарыққа шыққанын 
көргенім жоқ. Оны жалғастыруды ескеріп 
отырған балалар баспасын күні бүгін көре 
алмадық. Бір ғана Талғат Айтбайұлы «Жыл он 
екі айды» баспа қаржысына үздіксіз шығарып 
келеді. Тәңір жарылқасын! «Сары орыстың 
бәрі орыс...» – деген көзбен қарай ма, кеңестік 
кезеңде жоспарланған тәуір жобаларды еске 
алып, есепке кіргізу біздің баспагерлердің 
қаперінде жоқ. Әйтпесе, «Қазақ балалар 
әдебиеті кітапханасы» тәуір көптомдық еді, 
шіркін! Ең сорақысы – Тәуелсіздіктен бастау 
алуға тиісті қызық кітапхана кеңестік кезеңде 
сәтті басталып тәуелсіздік таңы атқанда тоқтап 
тынғаны!

Бір сериялық әдебиеттің жай-күйін қаз-
балап айтуда мән бар: Мырзекең өте қана-
ғатшыл, зиялы кісі еді. Аспанда ұшып бара 
жатқан үйректен «сыбағаға» бір асым ет алып 
қалар...» пысықтық  бұл азаматта болған жоқ. 
Әйтпесе, жоғарыда айтылған «Қазақ балалар 
әдебиеті кітапханасы» –Қазақстан Жазушылар 
одағының жанынан ұйымдасқан «Қазақ 
балалар әдебиеті кеңесінің» еркіндігіндегі 
шаруа! Қайтесің, Кеңес мүшесі Мырзекең сол 
мүмкіндікті бас пайдасына жаратпады. Бір 
жағы Мырзекең табиғаты болса, екінші жағы-
нан ол кездегі мораль кісіні ұстамдылыққа 
тәрбиелейтін. Бүгінгідей өзімшілдік, қамтып 
қалу, қарпып алу, өзгенің аузынан жырып алу, 
«түйені түгімен, биені боғымен қылғыту» - ол 
кезең мораліне жат.

Кейде кісінің жетістігі кемшілігіне ай-
на лып кете жаздайтыны болады. Мырзекең 
қа на ғатшылығынан ке зінде тағы бір тиісті 
несібеден құр қала жаздағаны бар. 1985 жылы 
ма екен, маған «Балауса» баспасы «Қазақ совет 
балалар әдебиеті» деген атпен балалар жазу-
шыларының био-библиографиялық анық та-
малығын құрастыруды тап сырды. Шамамен 
«Детская литература» баспасы шығарған 

«Вслух про себя» екі томдығы іспетті. Балалар 
жазушылары өзінің қалай жазушы болғанын 
балаларға әңгімелеп беруге тиісті. Менің мін-
детім – кітаптың композициясын келістіріп 
құрас тырып шығу. Ол да оңай шаруа емес. 
Өйткені, дүниеден өтіп кеткен жазушылардың 
ішінде лабо раториясын арнайы  мақала жазып, 
сыр етіп айтқаны бірен-саран ғана. Қалғаны 
балаларға арнап жазып, бірақ мойын далмай, 
әдеби сында аталмай өмірден өтіп кете 
барған. Өз басым балалар әдебиетінің классигі 
санайтын Өтебай Тұрманжанов, Жақан 
Смақовта да  жоқ екен ондай лабораториялық 
жазба. Құрастыру мақсатында  кітапхана, 
архивті пайдаландық. Көзі тірі жазушыларға 
сауын айттық. Балаға арнап жазған арғы-
бергі материалдарды іріктеп-сұрыптап жи-
дық. Көзі тірілері жазып бере бастады. Бала-
лар әдебиеті қаламгерлерінің мойындала 
бер мейтіні себеп пе, әйтеуір кішкентайларды 
қуа нышқа бөлейтін ақын, жазушыларымыз өте 
сабырлы, тіпті сараң сөйледі өздері жайында. 
Айталық, Б.Соқпақбаевқа өтініш айтқанда: 
«Мені не қылайын деп едің, әй бала?» – деп 
күлді. «Біздің жазғанымыз кімге керек?» – 
деп ақырзаманның иісін аңқытты. «Оу, Сіз 
қазақ балалар әдебиетінің классигісіз. Сіз 
лабораториясын ашпағанда, енді кім ашпақ?» 
– деп мен де тақымдап болмадым. Балтық 
жағалауы әдебиетінде пайда болған тентек бала 
жайындағы повесті алға тартып, «Сіздің Қожа 
осының бәрінен бұрын жазылған. Олай болса, 
Сіз қазақ әдебиетінің ғана емес, күллі совет 
балалар әдебиетінің классигісіз. Олар Сізден 
үйреніп жүр» – деп  қыр соңынан қалмадым. 
Сендірмек болдым. Шыным еді. Әй, сеніп те 
қалды-ау, Бердібек аға! Телефондап тыныштық 
бермеймін, ертелі-кеш бірге сейілдейміз, онда 
да қоймай өтініш айтамын. Ақыры «Жазып та 
көрдім...» аталатын лабораториялық әңгмесін 
жазып, қолыма ұстатты.

Жинақ дайын болып қалғанда байқасам, 
Мырзабек Дүйсенов қатыспай қалыпты. Ол 
кісімен де бірге сейілдейміз. Бірге сейілдей 
жүріп айтпағаным қай әдепсіздігім?  Ұмытып 
кеткенмін бе, немене? Дереу Мырзекеңе хабар-
ластым. Ұмыт қалдырғаным үшін кешірім 
сұра дым. Ол кісі: «Сенің ұмытуың заңды. Мен 

жазбай-ақ қояйын. Біріншіден, сыр айтатындай 
балаларға арнап жазған дүниелерім көп 
емес. Екіншіден, мені баспадағылар бәрібір 
ғалым деп есептейді. Сөйтеді де жазған 
материалымды кітапқа жібермейді» – деді. 
Онсыз да айыпты басым қоярда-қоймай 
жабыстым келіп, жабыс тым келіп.

Қынжыла жүріп келіскен Мырзекең тез 
ғана жазып бере қойды. Жалпы ол кісі шапшаң 
жазатын. Тіпті күнделігінен ойып ала салатын. 
Жинаққа қостым. Жуан кітап дайын болды. 
Баспаға тапсырдым. Ең кішкентай оқырмандар 
(сәбилер) үшін тұшымды жазатын Ермек 
Өтетілеуов редактор болды кітапқа. Шынында 
жөн-жосығы бөлек кітап болып шыққалы 
тұр. Құрастыру оңай шаруа емес. Қуанып мен 
жүрмін...

1986 жыл келді буырқанып. КПСС 
Орталық Комитетінің «Қазақ ұлтшылдығы 
туралы» қаһарлы Қаулысы шықты кәрін төгіп. 
Ағымдағы баспасөз «Қазақ ұлтшылдығын» 
насихаттай жөнелді. Орталықтан арнайы 
жіберілген тер геу шілер қазақ ұлтшылдарын 
тауып, тергеп әуре-сарсаңға салулы. Гдлян, 
Иванов дегендей. 1987 жылы «Қазақ совет 
балалар жазушылары» аталатын кітап жарыққа 
шықты. Қуанған көңілім су сепкендей басылды 
кітапты көргенде. Өйткені, жуан қолжазбадан 
бір шөкім ғана кітап шығыпты. Ең бастысы, 
ішінде Мырзабек Дүйсеновтің балалар жазу-
шысы райында сыр ашып жазып берген 
материалы жоқ. Қысқарған бір Мырзекеңнің 
материалы емес. Кітаптың  жары мынан 
астамы қысқарған... Қысқарып кеткен. 
Кімнен? Әлі күнге білмей далмын. Шамасы, 
саясат араласқан!

Бұл жағдай үшін Мырзекеңді қайдам? 
Мырзекең үшін мен өлердей ұялдым.

Мырзекеңнің сырқаты асқына бастады. 
Көбіне диванда жатып жазады. Далаға шығу, 
сейілдеу саябыр тапты. Далаға шыға қалса, 
кездесер, кездесіп әңгімелесер адамдары 
Қалтай Мұхамеджанов, Герольд Бельгер және 
басқалар. Республикада кадр жиі ауысатын 
әдет тапты. Мырзекең «Ә, ана азамат кетті. 
Орнына мына азамат барады. Шығыстан 
келеді. Батыстан барады» – деп көріпкелдік 
жасап жатады аяқ жол әңгімесінде. Және 
айтқаны айнығысыз келіп жатады. Бейне 
көреген кісідей. Соны жақсы білетін қал-
жыңқой Қалтай аға көшеде кездескенде 
«Жолбарысым, қане, қаптың ауызын аш. Ана 
бастық кетті. Орнына кімді қоясың?»-деп 
бастайды амандасуды. Қанша сейілдесек, 
сонша уақыт «кадр мәсе лесін» талқылап 
әуреге түсеміз.

Диванда жатып жазар туындыларының 
бір парасы – күнделік. Әу әзірдегі әңгімеде 
материалды «Күнделіктен ойып алып бере 
салады» – деп қалдық. Тіпті күнделігінен бір 
қысым сөз алдық мысалға. Қазақ қаламгерлері 
күнделік жүргізуді әдет ке айнал дырмаған 
асы лы. Аға буынның кей бірі күнделік жүр-
гізеді екен. 1937 жыл дың құйынында күн-
делік атаулыны КГБ сыпырып алыпты. Ұят-
сыздық. Кісі меншігіне қол сұғудың сорақы 
түрі. Қайтесің енді?! Содан психологиялық 
тұйықталушылыққа түскен аға буын күнделік 
жазбайтын, жазса да, абайлап жазатын. Жыр 
сұлтаны атанған Сұлтанмахмұттың күн-
де лігі, Жүсіпбек Аймауытұлы түзген ақын 
өмірбаяны  ғайыптан тайып табылып, ол 
Ысқақ Дүйсенбаевтың қолына тиіп, ол кісі 
жариялауға қорқып үйінде ұстаған, тіс жарып 

ешкімге айтпаған. Сақтық. Өзге архивтік 
материалдарымен бірге ұлы ақын күнделігі 
немере інісінің қолында (атын ұмыттым) 
қалыпты Ысқақ аға қайтыс болғанда. Ғали 
Ормановтың Жәмиға есімді қызын алған әлгі 
дәрігер кісімен әңгімелесіп қолқалағанымда 
«ұзын арқау, кең тұсау» жауап алдым. 
Кейінгі тағдырынан хабарсызбын. Аға буын-
ды айтамыз, 1937 жылдан зәре-зап бол ған 
оларды былай қойып, орта буын да күн делік 
жүргізуге құлықты бола қоймады. Бәлкім, 
құнтсыздық. Бәлкім, сақтық. Тіпті әдеби 
дәстүрге айналмағандықтан, дағды тұтын-
бау дан да болар, бәлкім. Ол үшін ешкімді 
кінәлап болмайды. Жазушы біткен ағайынды 
Гонкурлер, М.Пришвин, Эффенди Мәнсүрұлы 
Қапиев, Ольга Форш, Е.Долматовский емес 
қой. Қазақ жазушыларында күнделікке ұқыпты 
жанның бірі, бірі емес бірегейі – Мырзабек 
Дүйсенов!

Ол күнделік жазбасын үзбей жазған кісі. 
Обалы не, қызықты шежіре, жазушының 
көзімен барлау, ғалымның ойымен талдау 
мәнерінде жазылған күнделіктер өз алдына 
бір ойлы дүниелер, қымбат қазына. Үйіне бара 
қалғанда Мырзекең күнделіктерінен кейбір 
қағазға түскен сырын оқитын. Өте қызықты. 
Ана жылы лирикалық прозаның тамаша 
өкілі, жазушы Сайын Мұратбековке мен 
Мырзекеңнің күнделіктері туралы сейілдеп 
жүріп тамсана айттым. Сайын аға қызықты. 
Тіпті ынтыға сұрап жатты күнделіктердің 
жайын. Мен білгенімді айттым. Аз уақыт 
өткенде Сайын Мұратбеков «Жазушы» 
баспасына директор болып та ғайын  далды. 
Маған арнайы телефон соғып: «Мырзабек 
Дүйсеновтің күнделік жазбаларын кітап қылып 
шығарайық. Сен дайындап бересің бе?» – деді. 
Сол бір тұста кандидаттық па, әлде докторлық 
диссертацияның соңында сабылып жүрген 
сәтім еді. Қызыға тұра қол тимейтінін айтып, 
кешірім өтіндім. Ұмытпасам, Сайын ағаның 
ыждағаттауымен кітап жарыққа шықты. 
Кейін Мұхтар Құл-Мұхамед негізін қалаған 
«Сырдария кітапханасы» сериясы бойынша 
М.Дүйсеновтің күнделіктері «Жылдар мен 
сырлар» деген атпен екі томдық болып жарық 
көрді. Мырзекең күнделіктері оның көркем 
шығармасына беріспейтін өте шыншыл, бой-
басы тап-таза асыл дүниелер. Онда 1940 
жылдардан 1985 жылға дейінгі кезеңдегі қазақ 
руханиятының шежіресі бар.

Онда М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, 
Ғ.Мұстафин, Ә.Тәжібаев, Ғ.Орманов, 
М.Қаратаев, М.Базарбаев, С.Мәуленов, 
Қ.Мұхамеджанов, Ә.Нұрпейісов туралы қы-
зық ты мәліметтер бар.

Әсіресе, күнделікте көп көрінетін тұлғалар 
Ә.Тәжібаев пен М.Қаратаев. Өзіміздің де әбден 
қатысымыз бар осы екі тұлғаның Академияның 
сайлауына түсердегі дипломатиялық әңгімесі 
өз алдына драма дәрежесінде жазылған. 
Оқып отырып советтік кезеңнің өзара тату 
азаматтарды жалған атақпен жанжалдастыруға 
дейін апарғанын көресің. Асылы, бұл өз 
алдына дербес әңгімелерлік елеусіз жанрда 
жазылған елеулі дүниелер.

Адамгершілігі үшін жан тартып жақсы 
көретін ағамыз өмірінің соңғы жылдарында 
үлкен қайғыға ұшырады. Көзінің ағы мен 
қара  сындай екі ұлының бірі – Ауғанстан 
соғы сында опат болды. Өзі зорға жүрген 
Мырзекең тіпті шөгіп кетті қайғыдан. Көңіл 
айта барғанда: «Құйрық пен жалым бар еді. 
Бірінен айырылдым» – деп отырды. Жеңгеміз 
тіпті қайғыдан қайысып кетті. Жар қосағы 
– профессор Дәріғұл Тұрсыновтың қызы 
болатын. (Едіге Тұрсыновтың туған апасы).

Ер азамат шыдап бақты. Бірақ перзент 
қайғысы – қасіреттің үлкені. Оны өзіміздің 
басымызға түскенде анық білдік. Дұшпаныңа 
тілемейтін, айтуға ауызың ауы ратын асқан 
қасірет! Ағамыз іштей мүжілумен болды. 
Жүрек басына байланған шер Мырзекеңнің 
денсаулығын күрт төмендетіп бара жатты. «Біз 
күн перзентіміз», «Бір аспанның астында», 
«Ғасырлар сыры» аталатын деректі-танымдық 
эссенің төртінші кітабын  аяқтап үлгерген. 
Ендігі  ізденіс арнасы  «Алтын Орда». Әлсіз 
денсаулықпен  жазылмақ кітабына материал 
жинақтаумен болды. Тіпті жаңа жазылмақ 
кітаптың бір тарауын «Қазақ әдебиеті» газетіне 
жариялап та үлгерді.

Шақырды. Бардық. Бастан кешкен қилы-
қилы әңгімесін айтты. Түстік іштік. Шығар-
ма шылық aтағдыры жайында сөйледі біраз. 
Ақырында «Күнделікке» келіп сайды әңгіме. 
Күнделігінен тағы бір бетті оқыды. Тап 
сол күні жазғаны ма, қалай? Аманат сөзі 
секілді. Жарына арнапты. Жалғаннан көрер 
жарығының аз қалғанын айтыпты. Ажал жетіп 
жалған дүниеден бақилыққа аттанып кетер 
болсам, С.Негимов, С.Дәуітов, Қ.Ергөбеков 
иелік етсе, солар бас-көз болса менің әдеби 
мұрама депті, жарықтық. Ауыр еді. Аманаттың 
ауыр бола тыны әзелден белгілі. Иығымды 
зіл-батпан жүк басқандай иіліп отырдым. 
Екеуміз екі жерде үнсіз қалдық. Тұнжыр 
дүние! Жұбатқан болдым. Сөзім сенімсіздеу 
шықты. Жаманатты өзіңізге жақын ұстамаңыз. 
Психологиялық тұр  ғыда берілмеңіз. Сөзім осы 
сияқты болып шықты. Жақын қалған алпыс 
жылдықты айт тым білем. Бәрі босаң сөздер 
болып шықты. Сөздің босаң шыға бергені – 
Мырзекеңнің күйсіз отырысынан да болар, 
сірә!

Өзінің 60 жылдығына санаулы айлар қал-
ғанда бір күні қазақ әдебиеті мен әде биет тану 
ғылымына бір кісідей үлес қосқан жайсаң 
азамат Мырзабек Дүйсенов қайтыс болды. 
Күн делігіме: «2 август 1988 жыл. Мырзабек 
Дүйсенов қайтыс болды»,  – деп бастап 
өкінішті ойлар, мүнақып сөздерін жаздым...

Ол өз ортасына дарынды қаламгер, жастарға 
бауырмал аға, не жазса да ұсынықты жазатын 
ұқыпты сыйлы азамат болып өтті өмірден. 
Оның әдеби-ғылыми еңбектері байсалды, көр-
кем туындылары, мемуарлық  еңбектері... қай-
сы  сынан болсын адалдықтың, тазалықтың иісі 
аңқып тұрады. 

Ол бізді әдебиетке баулыған абзал 
ағалардың бірі еді.

Жүрегімізде Жүрген Жан

АБЗАЛ 
Құлбек ЕРГӨБЕК

АҒАЛАРДЫҢ БІРІ
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Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы 
2017 жылғы 1 наурыз

№726

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
28.03.2017 жылы №5770 тіркелген.

Қызылорда облысы әкімдігіНің 
«б» корпусы мемлекеТТік әкімшілік 

ҚызмеТшілеріНің ҚызмеТіН бағалаудың
әдісТемесіН бекіТу Туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 23 қарашадағы Заңының 33-бабының 5-тармағына сәйкес және «Мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 110 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 14637 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі Қаулы 
еТеді:

1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 17 
наурыздағы № 392 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде                                  
5489 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы» газеттерінде 2016 жылғы 12 
мамырда жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар осы қаулыдан туындайтын 
шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесіне жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
               әкімі     Қ. көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
                                                             2017 жылғы «1» наурыздағы № 726

қаулысымен бекітілген

Қызылорда облысы әкімдігінің «б» корпусы мемлекеттік әкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 2015 жылғы 23 қарашадағы 33-бабының 
5-тармағына сәйкес әзірленді және Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау 
алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нәтижелері 
бойынша:

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес 
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем 
болған жағдайда, сондай-ақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

Әлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі «Б» корпусының 
қызметшілерінің бағалауы жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні мерзімінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық 
міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес аталған 
қызметші бағынатын тұлға болып табылады.

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдары басшыларының бағалануы 
облыс әкімімен немесе оның өкілеттік беруімен оның орынбасарларының бірімен жүргізіледі.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) Осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша «Б» корпусы қызметшісінің жеке 

жұмыс жоспарын орындау бағасынан құралады.
6. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындау және 

мемлекеттік лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлғамен Бағалау жөніндегі комиссия 
құрылады, персоналды басқару қызметі оның жұмыс органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екі бөлігі 
қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру 
Бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті 
тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып 
табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып персоналды басқару қызметінің қызметшісі 
табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. Жұмыстың жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен және оның тікелей басшысымен 
бірлесіп бағаланатын жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей осы Әдістеменің 1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша құрастырылады.

11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген 
мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі 
жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің 
саны төрттен көп емес және олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орындау мерзімдермен 
болу қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана персоналды басқару қызметіне беріледі. 
Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Персоналды басқару қызметі Бағалау жөніндегі комиссия төрағасының келісімімен 
бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.

Персоналды басқару қызметі бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін және бағалауды іске 
асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы уақтылы 
хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл балдарынан 
құралады.

16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі балдар 100 балл 
деңгейінде белгіленеді.

17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, 
сондай-ақ мазмұндық және/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын 
қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері және күрделі қызмет 
түрлері мемлекеттік органдармен салалық ерекшеліктеріне сүйеніп өз бетімен белгіленеді және 
атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделігінің өсу тәртібімен бес деңгейлік шәкіл бойынша 
орналастырылады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды 
құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде және мемлекеттік органдардың Интранет-порталында 
белгіленетін де, белгіленбейтін де құжаттар мен іс-шаралар кіре алады.

Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шкалаға сәйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл балдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Атқарушылық тәртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган 

басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын және бақылаудағы құжаттар мен жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады.

Атқарушылық тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың қайнары ретінде құжатайналым 
қызметі және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі 
саналады.

21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде персоналды басқару 

қызметі және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі 
саналады.

22. Әр атқарушылық және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу 
фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған 
бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек және атқарушылық тәртібін бұзғаны 
туралы персоналды басқару, құжатайналымы қызметтері берген мәліметтерін есепке ала отырып, 
бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) 
енгізеді және онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісімен қол 
қойылады.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің жұмыскері және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда 
танысудан бас тарту туралы акт құрастырады.

26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 
келесі формула бойынша есептейді:

 – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в - айыппұл балдары.

27. Тоқсандық қорытынды баға келесі шәкіл бойынша қойылады: 80 балдан төмен – 
«қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса алғанда) балға дейін – «қанағаттанарлық», 106-дан 130 
балға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 балдан астам – «өте жақсы».

5. Жылдық бағалау

28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін 
осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша толтырылған жеке жоспарды орындау 
бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.

30. Жұмыстың жеке жоспарының орындалуын бағалау келесі шәкіл бойынша қойылады:
жұмыстың жеке жоспарымен көзделген мақсаттық көрсеткіштің орындалмағаны үшін - 2 балл;
мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл;
мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нәтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;
мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нәтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды 
басқару қызметінің жұмыскері және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас 
тарту туралы еркін нысанда акт құрастырылады.

32. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын 
келесі формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей есептейді:

 
 – жылдық баға;

 
 – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мән). Бұл ретте тоқсандық 

бағалардан алынған орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 27-тармағында көрсетілген шәкілді 
есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 балдан төмен) – 2 балл;
«қанағаттанарлық» мәнге (80-нен 105 балға дейін) – 3 балл;
«тиімді» мәнге (106-дан 130 балға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл;
«өте жақсы» мәнге (130 балдан астам) – 5 балл;

 – жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән).

33. Жылдың қорытынды бағасы келесі шәкіл бойынша қойылады: 3 балдан төмен – 
«қанағаттанарлықсыз»; 3 балдан бастап 3,9 балға дейін – «қанағаттанарлық»; 4 балдан бастап 4,9 
балға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы».

6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

34. Персоналды басқару қызметі Бағалау жөніндегі комиссия төрағасымен келісілген кестеге 
сәйкес бағалау нәтижелерін қарау бойынша Бағалау жөніндегі комиссияның отырысын өткізуді 
қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына мынадай құжаттарды: 
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;

3) осы Әдістемеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысы 
хаттамасының жобасын тапсырады.

35. Бағалау жөніндегі комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің 
бірін шығарады:

1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды. 
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Бағалау жөніндегі 

комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен бағаны түзетеді.
36. Персоналды басқару қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде 

«Б» корпусының қызметшісін таныстырады.
«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды 

нысанда жүргізіледі.
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне 

енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметінің қызметкері танысудан 
бас тарту туралы еркін нұсқада акт құрастырады.

37. Осы Әдістеменің 34-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ Бағалау жөніндегі 
комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде сақталады.

7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

38. Бағалау жөніндегі комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне шағымдануы шешім шыққан 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі                    
«Б» корпусы қызметшісінен шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды 
және заңнамамен белгіленген бағалау жүргізу тәртібінің бұзушылықтары анықталған жағдайда, 
мемлекеттік органға Бағалау жөніндегі комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

40. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне береді.

41. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.

8. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

42. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып 
табылады.

43. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне 
төленеді.

44. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың 
қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған 
қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Бағалау жөніндегі комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың 
нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

45. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

46. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша “қанағат-
танарлықсыз” мәндегі бағалау нәтижесі оның лауазымын төмендетуге негіз болып табылады. Кез-
келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен 
белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.

47. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі. 

«Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін бағалаудың 
әдістемесіне 
1-қосымша

 Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

  __________________________________жыл 
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)__________________________________
 

Қызметшінің лауазымы: ______________________________________________________________
 

Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:___________________________________________
___________________________________________________________________________________

№ 
р/с Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нәтижелер

1. Мақсаттық көрсеткіш 1
2. Мақсаттық көрсеткіш 2
3. Мақсаттық көрсеткіш 3
4. …

Ескертпе: 
* Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар 
болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра 
анықталады.

 Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен аспайды, оның ішінде кемінде жартысы өлшенетін 
болуға тиіс.

 
Қызметші 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________ 
 

Тікелей басшы 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________ 
 

 
«Б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 
2-қосымша

 Нысан

Бағалау парағы

_____________________ тоқсан _____ жыл
    (бағаланатын кезең)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда):_______________________________________________________________

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _______________________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:____________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы: 

№ 
р/п 

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы 

Ескерту 

Көтерме-
ленетін 
көрсет-

кіштер мен 
қызмет 
түрлері 
туралы 

мәліметтер 

Орындау 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер 

Еңбек 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер 

Көтерме-
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері 
туралы 

мәліметтер 

Орындау 
тәртібін 

бұзу 
туралы 

мәліметтер 

Еңбек 
тәртібін 

бұзу туралы 
мәліметтер 

1.
2.
3.

 Өзін-өзі бағалау нәтижесі: 
 

Бағалау нәтижесі: 
 

 

Қызметші 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы ______________________ 
 

Тікелей басшы 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні_______________________ 
қолы ______________________ 
 

 
«Б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 
4-қосымша

 Нысан

Бағалау парағы

_______________________________ жыл
    (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің тегі, аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда): ______________________________________________________________

Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _______________________________________________

Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:____________________________

________________________________________________________________________________ 

Жеке жоспарды орындау бағасы 
 

№ р/с Мақсаттық көрсеткіштің 
нәтижесі Маңызы 

Қызметшінің 
өзін-өзі бағалау 

нәтижелері 

Басшының 
бағалау 

нәтижелері 
Ескерту 

1. 1 мақсаттық көрсеткіштің 
нәтижесі

2-ден 5-ке 
дейін 

2. 2 мақсаттық көрсеткіштің 
нәтижесі

2-ден 5-ке 
дейін    

3. 3 мақсаттық көрсеткіштің 
нәтижесі

2-ден 5-ке 
дейін    

4. …     

Қызметші 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні _______________________ 
қолы _________________________ 
 

Тікелей басшы 
___________________________ 
(тегі, аты-жөні) 
күні_______________________ 
қолы ______________________ 
 

 
«Б» корпусы мемлекеттік 

әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалаудың 

әдістемесіне 
4-қосымша

 Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
____________________________________________________________________ 

       (мемлекеттік органның атауы) 
____________________________________________________________________ 

      (бағалау түрі: тоқсандық /жылдық және бағаланатын кезең (тоқсан және (немесе) жыл) 

Бағалау нәтижелері 

№ 
р/с 

Қызметшілердің
тегі, аты, әкесінің аты 

(болған жағдайда) 

Бағалау 
нәтижелері 

туралы мәлімет 

Комиссиямен бағалау 
қорытындыларын 

түзеу (болған 
жағдайда) 

 

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Тексерген:
Комиссия хатшысы: ___________________________ Күні: _____________
       (аты-жөні, қолы) 

     
 Комиссия төрағасы: ___________________________ Күні: _____________
       (аты-жөні, қолы) 

     
 Комиссия мүшесі: _____________________________ Күні: _____________ 

       (аты-жөні, қолы) 

тарих

Мың тоғыз жүз елуінші жылдар. Қара терең 
ауылдық кеңесіне қарайтын Тарас Шевчен-
ко және «Жаңақұрылыс» колхоздары бірі 
балық аулаумен, екіншісі егіншілікпен 
айналысады. Тарас Шевченко атын-
дағы колхоз – миллионер. Басқарма 
төрағасы Мақсұтқали Демесінов 
– балық аулаудан  аудан бойынша 
көш бастап тұр.

1954 жылы желтоқсан айы-
ның 20-жұлдызында ауылдық 
кеңестің төра ға лығына Қаленов 
Шамұрат келді. Жасы 54-55-
тер шамасында. Ұзын бойлы, 
сарғыш мұртты, келімді аза-
мат еңбек жолын ашық теңізде 
жүзетін «Аралец»,  «Ударник» 
моторлы кеме лерінде матрос, 
рулевой болып бастап, кейін 
балық аулауды бақылау инс-
пекторы қызметінде жүргенде 
іскерлігімен танылып  «Жігер» 
кол хозының төрағалығына сайла-
нады. Одан соң Сазды, Көзжетпес, 
Ақирек, Октябрь  ауылдық кеңестері-
нің төрағалығын атқарып, 1953 жылы 
«Қарашалаң» колхоз төрағасының орын-
басары, әрі партия ұйымының хатшысы 
қызметінде болады. Соғыcтан броньмен  қалған. 
Шамұрат көкеміздің ширекғасырлық еңбек өтіліне зер 
салсақ, аудан көлемін бір сыпыра аралап шыққан екен. 
Енді ол бесінші ауылдық кеңесте төрағалықты бастап 
отыр.

1958 жылғы қаңтар айының орта шені. Орталау 
мектептің теңіз жақ алаңын басып қалған қар көшкінін 
қол күрекпен та залап жатқанбыз. Фельдшерлік пункттің 
са ни таркасы-ау деймін.

– Директор қайным, Сізді ауылнай аға шақырады, – 
деді аяз қарыған бетін уқалап.

Төрағаның жанында ауылдық кеңестің хатшысы Зи-
лаш Есжанова апай мен шолақ тонды орыс жігіті отыр. 
Шәкең алдындағы газеттен Н.С.Хрущевтың баяндама-
сын оқып, әр тұсын қызыл қаламмен сызып қояды.

– Бері кел, – деді маған бос орындықты нұсқап, 
– сен директор едәуір іс тын дыр дың, – кешкі  мектеп 
аштың. Сөйтіп 8-9-10-сыныптарда жұмысшы жастардың 
оқуына жол ашылды. Қоғамдық негіздегі интернатқа 
да шалғайдан қатынайтын елу бала орналасты. Бұл 
да игілікті шара болды. Сенің редакторлығыңмен 
жергілікті радио торабынан жұма сайын оқылатын отыз 
минуттық «Радио-газеттің» хабарын тыңдап, апта сай-
ын шығатын көп тиражды «Озат балықшы» газетінен ел 
жаңалығын оқығандардың алғысы шексіз. Оқуды өнді-
ріс пен ұштастырып, жаз айларында мектеп ұжымы мен 
шәкірттердің бақшалық дақылдар егіп, күтіп-баптауға 
жұмылуы да құптарлық, – деп бір тыныстап, Хрущевтің 
ұзын-сонар сөзіне қайта көз жүгіртті.

– Мына Хрущев жолдастың баяндамасын оқыдың 
ба?! Ауылдық мектептер колхоздар мен совхоздардың 
қаржысы есебінен салын сын, – деген. Ал мектебің 
құлар алдында тұр. Т.Шевченко атындағы колхоз жар-
лы емес, миллионер. Кезектен тыс сессияға дайындал. 

Тақырыбың «Мектеп және өндіріс». Жол-жобаны 
хатшыдан аласың. 

Оңайбике әжем жағынан қуалағанда 
Айдарбектің арданасы маған нағашы бо-

лып келеді. Сары мұртты шиырып, әлде 
кімдерге шүйлігерсің-ау, деп жүргем. 

Сол «Майдан» жақындағанға ұқсайды. 
Алайда… Мақсұтқали басқарманы, 
Жұмахмет пен Мақамбетәли, Өтебай 
мен Бөлебай сынды бригадирлерді, 
Шарапат пен Жарас белсенділердің 
бетін бері қаратып, онжылдық 
мектепке ақша бөл гізу бола қояр 
ма екен, деймін нағашыма бо-
лысып. Сессияда сұрақ қарша бо-
рады. Мектепте небәрі төрт-ақ 
оқу бөлмесі. Сабақ үш ауысымда 
жүреді. Төртінші ауысымға кешкі 
мектепте оқитындар келеді. Алты 
жерден тіреу қойылған және тұрғын 

үйлердің қақ ортасында қалған. 
Көгалдандырып, спорттық шаралар 

өткізу мүмкін емес. Дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі түрлі жат тығулар 

үшін 1,5 шақырымдағы теңіз жағалауына 
шапқылаумен жүреді.
– Бала саны онжылдық мектеп сұрауға 

толық жетеді. Не отырыс сендердікі? – деп депу-
тат Ізімбетұлы Жұмахмет айқай салды.

– Жөке, бұл мәселе аудандық партия, кеңес орында-
рына қойылған, –деді Шамұрат Қаленов депутат сауа-
лына орай, – алдағы бесжылдық жоспарға кірген. Бірақ 
одан да жоғары ұйымдар қаржы жетіспейді, деп сызып 
тастаған.

– Ал, сонда осылай қимылсыз қала бере міз бе? Өзге 
көзі жоқ па?

– Өзге көзі бар, – деді Каленов Н.С.Хрущевтың 
сөзі жазылған газетті қолына алып, – міне, мында Хру-
щев жолдас мектептер мен балабақшалар колхоз бен со-
вхоз қаржысына тұрғызылсын деп ап-анық айтқан. Бұл 
нұсқауды орындауға біздің колхоздың күші жетеді. Депу-
тат Демесінов, сіз не айтасыз?

Басқарма Демесінов жан-жағына қарап алды да:
– Жаңа мектепке қанша қаржы керек екен? – деп 

ауылнайға қайыра сауал қойды.
– Анатолий Иванович, Сіз түсінік беріңізші, – деді 

ауыл ағасы кешегі шолақ тонды орыс жігітіне бұрылып.
«Мынау кім?» дегендей жиналғандар оған таңырқай 

қара ды. Ал инженер-құрылысшы бәрін ойластырып, 
есеп теп қойыпты. Сайрай жөнелді.

– Құрылыс материалдарына негізінен жергілікті саз, 
құм, қамыс, қиыршық тас, шалаң пайдаланылады. Ағаш 
бұйымдары мен терезе-есіктері, оқу-құрал жабдықтары 
сырттан тасылады. Он бір сынып және шеберхана мен 
кітапхананы қосқанда он бес бөлме болады деп жобала-
дым.

– Қаржысын айтшы, қаржысын!..
– Құрылысшылардың еңбекақысын қосқанда 600 

мың сом жетіп қалар деп нүкте қойдым. 
– 600 мың!..
– Ойбүй, мына көк көзің не дейді! Қазір ғой, құлынды 

биенің өзі базарда үш жүз сомнан аспайды. Сонда 600 
мың сомың екі жүз мыңдай құлынды биенің құны-ау!

  – Қойыңдар, ондай ақшаны колхоз бөле алмайды, 
– деді Демесінов басқарма басын шайқап, – мұндай ірі 
мәселеге колхозшылар жиыны ғана уәкілдік ете алады. 

 Сөзді  Шарапат Орынбаев алды. Бұл ағамыз Ұлы 
Отан соғысына бастан-аяқ қатысқан, колхоз шаруасын 
да қара нардай көтеріп жүрген айбарлы кісі еді.

 – Мәке! – деді Демесіновке көз  тастап, – әлгі өзің 
айтқан колхозшының бірі бізбіз. Баладан не аяймыз? 
Ауылдық кеңес ағасы мәселені дұрыс қойып отыр. 
Бұл пісуі жеткен іс. Сіз де, біз де, ауылнай аға да бас-
тауыш сыныптан әрі аса алмадық. Енді жастардың 
бағын байламайық. Оқысын. Жан-жақты білімдар бол-
сын. Соған осынша қаржы жинап, аз  да болса  үлес 
қосқанымызға мақтанайық!..  Бұндай бейбіт күнге 
жетеміз дедік пе?!– деп мінбеден түсті.

Көктем шыға мектеп құрылысы басталып, оның 
басы-қасында жүріп, кем-құтығын тауып беруге колхоз-
дан соғыс ардагері Маханбетұлы Темірбай мен ауылдың 
кеңес атынан мектеп зовхозы Орынбай Дүйсенов 
бөлінді. Әр отбасына мың данадан қам кесек басып беру 
міндеттелді. Осы іске кірісер алдында ауылдық кеңес 
хатшысы Зилаш апай бір ешкісін сойып, бастаңғы жаса-
ды. Кесек басудан ұстаздардан Құдайберген Әлиев, То-
лыбай  Сармырзаев, Елубай Құлдияров өзгелерге үлгі 
болды. Міне, қазіргі Қаратерең ауылдық округінің «Жаңа 
ауыл» аталатын кең жазирада алғашқы орта мектептің 
іргесі осылай қаланған-ды.

***
 Содан бері де алпыс жылдай уақыт өтіпті. Қаленұлы 

Шамұрат зейнет жасына толғасын «Жаңақұрылыс» 
ауылына қоныс аударды. Биылғы жыл  басында сол 
«Жаңақұрылыста» жауапты қызметтегі Қаленовтың 
ұлы Шерниязбен хабарласып бір-жар қағаздар алғызған 
едім. Сөйтсем, Ш.Қаленов Ұлы Отан соғысы жылдарын-
да «Ерлік еңбегі үшін» медалімен марапатталса, 1944 
жылдың 14 тамызында ол төрағалық еткен «Сазды» 
ауылдық кеңесі Қазақ КСР Министрлер кеңесінің Ауы-
спалы Қызыл туы мен қаржылай сыйлығына ие болыпты. 
Тағы бір жазбада Қызылорда облысынан Алматыдағы 
мәслихатқа шақырылған 18 делегаттың қатарында бо-
лып Шаяхметов, Қазақбаевтармен бірге суретке түскені 
айты лады.

Ал, мына телеграмманы толық келтіруді жөн көрдім.
«Арал ауданы, «Сазды» ауылдық кеңесінің төрағасы 

Қаленов жолдасқа!
Сіз 10 мың сом заемға және ақшалай-заттай лоте-

реяның 7 мың сомдық билетіне өз қалауыңызбен жазы-
лып, 17 мың сомды қолма-қол төледіңіз. Сөйтіп неміс-
фашист басқыншыларымен қанды шайқастағы Қызыл 
Армияға үлкен көмек көрсеткеніңіз үшін облыстық пар-
тия және атқару комитеті Сізге алғыс жариялайды».

Р.Төлебаев, Ж.Төлепбергенов. 25 қазан, 1943 жыл.
Сол пәленбай мың сомға жазылған заем да, лоте-

рея да кезінде қолына тимепті. Бірақ бұл жайында өзі 
тіс жарған емес. Ұрпақтарының естелігінен оқып білдік. 
Не деген мәрттік! Алла-ай, соншама ауылдық кеңеске 
ағалық еткенде, қай сы сында Қаленұлын еске алардай 
бір белгі бар ма, жоқ па, деп ойға қалғандайсың енді!.. 
Ағалардың еңбегі елді осылай өсірген еді.

шәкірат дәрмағамбеТҰлы,
дербес зейнеткер.

Арал ауданы.

хрУЩЕВ және ҚаЛЕНОВ
немесе Қаратерең ауылында алғашқы орта мектеп үйі қалай тұрғызылды?

аудандық мәдениет және тіл
дерді дамыту бөлімі мен мәде
ниет орталығының ұйымдасты
руы мен «Таланттарды табу және 
оны тәрбиелеудегі үйірме же тек
ші лерінің міндеті туралы» тақы
рыбындағы семинаркеңес өтті. 
көр кемөнерпаздар үйірмелерінің 
жұмысы на бағытбағдар бере отырып 
үйірме жетекшілерінің шеберліктерін 
шыңдау мен біліктілігін арттыру және 
оларға көмек көрсету мақсатындағы 
жиынға барлық ауылдық мәдениет 
үйлері мен клуб қызметкерлері 
қатысты. 
Көркемөнерпаздар үйірмелері – халық 

шығармашылығының бір түрі екені бел-
гілі. Бұл тұрғыда аудандағы мәдениет 
ұйымдарының жанында бірнеше халық 
аспаптар оркестрі, халық театрлары, ар-
дагерлер және әжелер ансамбльдері, отба-
сылық, вокалдық аспаптар ансамбльдері, 
хор, хореографиялық, эстрада және би 
ұжым дары, ақындар, бейнелеу өнері мен 
қолөнер үйірмелері жұмыс жасайды. Осы-
нау өнер ұжымдары тек аудан тұрғын-
дарының мәдени талап-тілегін өтеп қана 
қоймай, ауылдық жерлердегі өнерпаз-
таланттардың көркемдік деңгейін өсіруде, 
салт-санасының қалыптасуына да сүбелі 
үлес қосуда. Әсіресе, ел ішіндегі көпшілікке 
танылмай жүрген өнер иелерін іздеп тауып, 
олардың эстетикалық талғамын дамытып,  
жан-жақты дағдыларын қалыптастыруда 
қыруар іс тындыруда. Осы бағытта жұ-
мысты саралауға арналған семинар-кеңесті 

аудандық мәдениет орталығының директо-
ры  Кеменгер Өтеп жүргізіп отырды. 

Жиында аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Толы-
бай Жүсіпов ел ішіндегі өнерпаздарды тау-
ып, жас жеткіншектердің талантын шыңдап, 
жетістіктерге жету, ауыл мәдениетін да-
мыту бағытындағы жұмыстармен,  алдағы 
уақытта атқарылуға тиісті міндеттерге 
кеңінен тоқталды. 

Мұнан соң Т.Жүсіпов өнер жолын-
да жемісті еңбек етіп жүрген  үйірмелер 
мен өнер ұжымдарына Алғыс хаттар тап-
сырды. Семинар барысында аудандық 
мәдениет орталығының әдіскері Айгүл 
Маратқызы «Халықтық атағы бар ұжым-
дар мен үйірме жұмысының дамуы-
на басқа салалардың ықпалы туралы», 
мәдениет орталығы жанындағы №1 мәдени-
демалыс кешеннің меңгерушісі Гүлбану 
Досан «Өнердің түрлі жанры бойынша 
үйірмелердің жұмысын жетілдіруде та-
ланттарды табу және оның нәтижелері» 
тақырыбында баяндама жасап, «Балақай» 
қуыршақ театрының жетекшісі Индира Рса-
лиева «Үйірме жұмысының ерекшіліктері 
мен жетістіктері»  жайлы шеберлік сағатын 
өткізіп, үйірме жұмыстарымен таныстыр-
ды. Кеңесте бірқатар ұсыныс-пікірлер ай-
тылып, нақты шешімдер қабылданды. 
Семи нардың соңы аудан өнерпаздарының 
концерттік бағдарламасына ұласты. 

Жұмабек ТабыНбаеВ.
Қазалы ауданы.

шеберлікті шыңдау шарасы

«Сыр елі – жыр елі» деген киелі тіркестің жүгін қызылордалық әрбір  өнерпаз-
дың   үлкен жауапкершілікпен арқалап келе жатқаны қуантады. Сыр  бойына ғана 
тән мақамдарды көмейіне қондырып, көрерменінің ыстық ықыласына бөленіп 
жүр ген дәстүрлі орындаушылармен қатар, эстрада жанрын терең меңгеріп, бүгін-
гі тыңдарманның талғамына сай жеткізіп жүрген әншілердің де орны бөлек. 
Республикалық, халықаралық байқауларда шашасына шаң жұқтырмай, жүлделі орын-
дарды қанжығасына байлап, Ақмешіттің атын паш еткен өнерпаздармен мақтануға бо-
лады. Өңірдегі осындай өнерлі орданың бірі – Қызылорда облыстық филармониясы.

Қазірде ұжымның штаттық бірлігі бірнеше есеге артып, түрлі жанрдағы өнер 
иелерiнің әрбір жаңалығын көрермендер сағына күтеді. Еліміздің қалаларымен бірге, 
шетел асып ән шырқаған өнер ордасының биылғы шығармашылық кеші Орынборда 
жалғасты.

Аталған өнер ұжымы 23-26 наурыз аралығында Ресей Федерациясының Орынбор 
қаласында гастрольдік сапармен барған-ды. Ондағы қандас бауырларымызға Ұлыстың 
ұлы күніне орай «Наурыз-думан» атты мерекелік концер тарту етті. Гастрольдік сапар 
барысында Соль-Илецк, Беляевка, Димитровский, Новорск аудандары қамтылды. 

Мерекелік концертте «Мәдениет қайраткері» төсбелгісінің иегері Ү.Медеуова, 
Н.Нұраддинова, О.Нұралиев, Б.Молдабергенов және З.Баймұрзаева өнер көрсетті. Со-
нымен бірге, «Томирис» би ансамблі көрерменге мың бұралған билерді тарту етті. 
Кеш барысында ондағы ағайындар өнер иелерімен бірге ән шырқап, көңілді әуен 
ырғағымен билеп те алды. Сыр жырынан шашу шашқан ұжымға алғыстарын білдіріп, 
зор қошеметпен шығарып салды.

Нұрсұлтан ҚазбекоВ.

ОРЫНБОРДА 
ӨНЕР КӨРСЕТТІ
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тазалық

Бүгінгі таңда экология та
қырыбы әлемдік проблемаға айнал
ды. Біз кейде осынау күрделі, со
нымен бірге нәзік түйткілге кел
генде табиғи апатқа әкеліп соққан 
ғаламдық проблемаларды тілге 
тиек етеміз. Алайда, қасымызда бо
лып жатқан құбылыстарды байқай 
бермейміз. Мына көріністерге назар 
ау дарыңызшы. Бұл кешегі күн емес, 
техниканың дамыған, біздің сана
мыз өсіп жетілген адамзат ғарышқа 
самғап, алыс планеталарды игеру
ге ұмтылған ХХІ ғасырдың күйкі 
көріністері.
Иә, біз кезінде өтпелі дәуірдің 

қиыншылықтарын басымыздан өткер
дік. Бюджет қаржысы әрдайым жетпейтін. 
Қазір жағдай басқаша. Коммуналдық жүйе 
аяғынан тік тұрды. Жаңа техникалар сатып 
алынып, коммуналдық кәсіпорындардың 
техникалық жағдайы жақсара түсті. 
Қаламыз, елді мекендер көркейді. Бұрын 
қалдық принципімен қаржы ландырылып 
келген жүйеге қазір жыл сайын 
миллиардтаған теңгелер бөлінуде. Жағдай 
неге өзгермейді? Оның себепсалдары 
неде? Бұл біздің немкеттілігімізден, санаға 
сіңісті болып кеткен енжарлығымыздан 
орын алып отырған жағдай екенін мойын
дауымызға тура келеді.

Қазір Қазақстанға, оның ішінде Сыр 
өңіріне әлемнің түкпіртүкпірінен келетін 
қонақтар көп. Олар біздің материалдық 
әлауқатымыз ғана емес, күнделікті 
болмыстіршілігіміздің жайкүйіне қарап, 
мәдениетімізге, жүрістұрысымызға зер 
салып бағасын береді. Өңірде соңғы жыл
дары жұрт тамсана көз тігетін көптеген 
инфрақұрылымдар салынды. Қаланың шет 
аймақтарының өзінде шүкіршілік, жақсы 
әдеуметтік нысандар бой көтеруде. Бірақ 
мына көрініс... Барлығы өзімізге байланыс
ты ағайын. Ойланайық. Өркениетке 
бетбұрыс жасайық!

Облыстық табиғи ресурстар және 
та биғат пайдалануды реттеу басқармасы 
жанынан құрылған мобильді топ кезекті 
рейд бары сында түсірген суреттерді 
ұсынып отыр          мыз.

көркі кеткен көшелер
кімге мұңын шағады?

Пушкин көшесі

Қызылорда Қаласы (24.03.2017 ж.)

арал ауданы. арал Қаласы (24.03.2017 ж.)

Қазалы ауданы
(24.03.2017 ж.)

жалағаш ауданы (24.03.2017 ж.)

сырдария ауданы
(24.03.2017 ж.)

ҚармаҚшы ауданы 
(24.03.2017 ж.)

Есенов көшесі

Баймырзаев көшесі

Алтынсарин көшесі

Әйтеке би кенті, «Қарлан» трассаның  жиегі

Әйтеке би кенті, Жамбыл көшесі 

Тоқманбетов көшесі

Сегізов көшесі

шиелі ауданы (24.03.2017 ж.)

жаңаҚорған ауданы
(24.03.2017 ж.)

Жалағаш кенті, орталық стадионның жаны

Жалағаш кенті, №31 мектептің арты

Тереңөзек  кентіндегі Амангелді көшесі

Тереңөзек  кентіндегі теміржол бойы 

Шиелі кенті, Жүргенов көшесі 

Жаңақорған кенті, Жеңіс көшесі

Жаңақорған кенті, Нұр базарының артқы беті

ҚЫЛМЫСТЫҢ
ҚАЙТАЛАНБАУЫ МАҢЫЗДЫ
Жуырда облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің 

пробация қызметтері «Пробация» республикалық профилак
тикалық ісшарасын өткізді. Бір мәрте қателікке жол бер
ген жандардың екінші рет шалыс қадам басуына жол бермеуі 
әрдайым маңызды. Осы мақсатта ұйымдастырылған шара, со
нымен қатар, іздеу жарияланған сотталғандардың тұрғылықты 
жерін анықтауға тырысты. Оған 218 қызметкер жұмылдырылды, 
оның 43і пробация қызметкері болса, 175і жергілікті поли
ция қызметінен тартылды. Нақтылай түссек, күшейтілген кес
теге сәйкес, пробация есебінде тұрған қайта қылмысқа бейімді 
сотталғандарды тұрғылықты мекенжайы және жұмыс орны бой
ынша қайта тексерілуде. Түнгі мезгілде, кафе және ойынсауық 
орындарында аралау жұмыстары жүргізілуде.

        
А.ҚҰРАҚБАЕВА,

облыс бойынша ҚАЖ департаментінің
пробация қызметтеріне басшылық ету тобының 

бас маманы, 
әділет майоры.

ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ 
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ
 ӨТІНІШТЕРІН ҚАРАУ ТӘРТІБІ
 Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңына 
сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі ҚР Конституциясына негізделеді. Аталған заңның 
аясы ҚР әкімшілік құқықбұзушылық, қылмыстық
процессуалды, азаматтықпроцессуалды заңнамасында 
қарастыру тәртібі көзделген  жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштеріне қолданылмайды.    

Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге қатысты сұрақтар 
бойынша түскен арызшағымдарды қарау мерзімі 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңымен белгіленеді. 

Қарау үшiн өзге субъектiлерден, лауазымды адамдар
дан ақпарат алу не жергiлiктi жерге барып тексеру талап 
етiлмейтiн жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi 
субъектіге, лауазымды адамға келіп түскен күнінен бастап 
күнтiзбелiк он бес күн iшiнде қаралады. Қарау үшiн өзге 
субъектiлерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не 
жергiлiктi жерге барып тексеру талап етiлетiн жеке және 
(немесе) заңды тұлғаның өтiнiшi субъектiге, лауазымды 
адамға келiп түскен күнінен бастап күнтiзбелiк отыз күн 
iшiнде қаралады және ол бойынша шешiм қабылданады.

Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргiзу қажет 
болған жағдайларда, қарау мерзiмi күнтiзбелiк отыз 
күннен аспайтын мерзiмге ұзартылады, бұл туралы қарау 
мерзiмi ұзартылған күннен бастап күнтiзбелiк үш күн 
iшiнде өтініш берушiге хабарланады.

Қарауға жатпайтын өтініштер мыналар:
1) мұндай өтініште дайындалып жатқан немесе 

жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы не 
мемлекеттік немесе қоғамдық қауіпсіздікке төнетін қауіп 
туралы мәліметтер бар және мемлекеттік органдардың 
құзыреттеріне сәйкес оларға дереу жіберілуге тиіс 
жағдайларды қоспағанда, иесі бүркемеленген өтініш;

2) мәселенің мәні баяндалмаған өтініш.  Егер өтінішті 
қараусыз қалдыруға негіз болған жағдайлар кейіннен жой
ылса, субъект немесе лауазымды тұлға аталған өтінішті 
қайта қарауға міндетті.

Светлана ҚАЗБЕКОВА,
облыс бойынша 

мемлекеттік кірістер департаментінің 
бас маманы. 
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ИТАЛИЯЛЫҚ ПРУС ЖӘНЕ 
ҮЙІРСІЗ САЯҚ ШЕГІРТКЕ
Біздің ауданда, әсіресе, құм өңірінде италиялық прус 

шегірткесі кең таралған. Олар дәндідақылдарды, көкөністер мен 
баубақшаларды, жайылымдықтар мен шабындықтарды отайты
ны баршаға белгілі. Шегіртке зиянкестері күн ыстықтаған сай
ын өсімдіктерден мол ылғал алу үшін онымен көп қоректенеді. 
Шегіртке дернәсілдері топырақтың беткі қабаты қызғанда ғана 
жер бетіне шығады. Жер бетіне шыққан дернәсілдері ересек 
шегірткеге ұқсас келеді, тек қанаты болмайды. Дернәсілдердің 
даму сатысы 3040 күнге созылып, ересек қанатты шегірткеге ай
налады. Даму кезінде дернәсіл 45 рет түлеп, 45 жастан өтеді. 
Жандануы кезінде олар үйірленіп, олардың саны бір шаршы мет
рде жүз және одан да көп болады. Үйірлі шегірткелердің саны 
көбейген кезде, алғашқыда дернәсілдердің жиынтығы, кейін 
олардан шегіртке үйірлері пайда болады. Жылына бір рет ұрпақ 
береді.

Шегіртке көбіне адам баласы мекендемейтін, техника бара 
алмайтын, мал көп жайылмайтын тың жерлерге, жайылымдарға, 
құмдардың биіктеу жерлеріне, өсімдік тамырларының арасына 
өздерінен бөлініп шығатын сұйық затпен топырақты қатайтып, 
күбірше жасап, оған жұмыртқа салады. Ол күбірше шегіртке 
тұқымының қыстап, көктем шыға дамуына қолайлы. Қатты 
ыстықты және құрғақшылық жылдары шегірткенің топырақ 
бетіне салған жұмыртқалары кеуіп қалса, салқынды және 
ылғал қоры мол болғанда жұмыртқалар көгеріп, саңырауқұлақ 
қоздыратын инфекциялардан өледі. Шегіртке дернәсілдеріне 
уақытылы өңдеу жұмыстары жүргізілмесе, алдағы жылдар
да мыңдаған гектар жерге тұқымын жайып жіберуі мүмкін. 
Көбейген жағдайда егістіктер мен жайылымдарға, жер бетіндегі 
биомасса бөліктеріне қатты зиян келтіреді. Күніне ондаған 
шақырымға дейін ұшып, өсімдіктерді отайды. 

Сонымен қатар аудан аумағында үйірсіз саяқ шегіртке 
(далалық прус) түрлері кездеседі. Аудан көлемінде биылғы 
жылы далалық прус шегірткелері көбейіп зияндылығы артып 
отыр. Далалық прус шегірткелері құмды, босал қы құмды жер
лерге жұмыртқалап, келесі жылға ұрпақ қалдырады. Аналық 
шегірткелердің әрқайсысы өз өмірінде 23 күбіршеден салады.  
Жаппай көбейген жылдары ауыл шаруашылығы дақылдарына, 
жайылымдарға, әсіресе дәнді дақылдарға бірқатар зиян келтіреді. 
Үйірсіз саяқ шегірткелер күндіз жайылымда сирексирек 
көрінгенімен,  түнде жарық шамдарға шоғырланып ұшып жүреді. 
Үйірсіз саяқ шегірткелер жаппай қаулап өсіпөніп, ондағы 
астық тұқымдас өсімдіктерді, әсіресе негізгі жайылым өсімдігін 
түгелдей дерлік құртып жібереді. 

Үйірсіз саяқ шегірткелерге қарсы күрес жүмыстарын 
жергілікті атқарушы органдар құзыретіне берілген. Үйірсіз 
саяқ шегірткелерге қарсы ауылдық округ әкімдіктері және 
ауылшаруашылық құрылымдары аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімімен бірлесіп, мониторингтік зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 
келер жылға өңдеуге жатқызылған көлемдерін анықтау қажет. 
Бірнеше жыл қатарынан саяқ шегіртке зиянкестеріне қарсы 
химиялық өңдеу жұмыстары сапалы жүргізілсе, көбеюін тоқтата 
аламыз.

Б.БИМЫРЗАЕВ,
Арал аудандық аумақтық инспекциясының 

өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы.
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құжат
Бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің

2017 жылғы « 15 » ақпан 
№ 707 қаулысына

және Қызылорда облыстық мәслихатының
2017 жылғы « 15 » ақпан 

№ 95 шешіміне 
1-қосымша

          

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулылары және Қызылорда облыстық 

мәслихатының шешімдерінің тізбесі 

 1. «Жер учаскелерінің жеке меншікте болуы мүм-
кін шекті (ең жоғары) мөлшері, суармалы жерлердегі 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің 
ең аз мөлшері туралы» бірлескен Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2003 жылғы 27 тамыздағы № 600 
қаулысында және Қызылорда облыстық мәслихатының 
2003 жылғы 27 тамыздағы № 226 шешімінде 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 3465 нөмірімен тіркелген, 2003 жылғы 
2 қыркүйекте «Сыр бойы» мен «Кызылординские 
вести» газеттерінде жарияланған):

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің 1 және 2-қосымшалары келесі мазмұндағы 
ескертпемен толықтырылсын:

«Ескертпе: «Жер заңнамасының кейбір норма-
ларын қолдануға мораторий енгізу туралы» 
Қазахстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 
6 мамырдағы № 248 Жарлығына сәйкес жеке және 
заңды тұлғаларға мемлекеттік меншіктегі ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiне жеке 
меншік құқығын беруге 2021 жылғы 31 желтоқсанға 
дейін мораторий жарияланды.».

2. «Қызылорда облысындағы меншікке немесе 
жер пайдалануға берілетін ауыл шаруашылығы мақ-
сатындағы жер учаскелерінің ең аз мөлшерін белгілеу 
туралы»  бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
2014 жылғы 2 шілдедегі № 633 қаулысында және 
Қызылорда облыстық мәслихатының 2014 жылғы 2 
шілдедегі № 203 шешімінде (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу  Тізілімінде 4731 
нөмірімен  тіркелген, 2014 жылғы 24 шілдеде 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихатының 
шешімінің қосымшасы келесі мазмұндағы ескертпемен 
толықтырылсын:

«Ескертпе: «Жер заңнамасының кейбір нормаларын 
қолдануға мораторий енгізу туралы» ҚР Президентінің 
2016 жылғы 6 мамырдағы № 248 Жарлығына сәйкес 
жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік меншіктегі 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерiне 
жеке меншік құқығын беруге 2021 жылғы 31 
желтоқсанға дейін мораторий жарияланды.».

3. «Қызылорда облысының аудандық маңызы бар 
қалаларда, кенттер мен ауылдық елді мекендерде 
жер уческелері жеке меншікке берілген кезде олар 
үшін төлемақысының базалық ставкаларын белгілеу 
туралы» бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
2012  жылғы 6 желтоқсандағы  № 667 қаулысында 
және Қызылорда облыстық мәслихатының 2012 
жылғы 6 желтоқсандағы № 65 шешімінде (норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 4384 нөмірімен тіркелген, 2013 жылғы 19 
қаңтардағы «Сыр бойы» мен «Кызылординские вести» 
газеттерінде жарияланған):

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің 1-тармағы келесі мазмұндағы жаңа 
редакцияда жазылсын:

«1. Қызылорда облысының аудандық маңызы бар 
қалаларда, кенттер мен ауылдық елді мекендерде жер 
учаскелері жеке меншікке берілген кезде олар үшін 
төлемақының базалық ставкалары 1 (бір) шаршы 
метрге осы бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің қосымшасына сәйкес белгіленсін.»;

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің 2-тармағы алынып тасталсын;

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің 3-тармағы келесі мазмұндағы жаңа 
редакцияда жазылсын:

«3.Осы бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихатының 
шешімі алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік  он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.»;

аталған бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 
қаулысы мен Қызылорда облыстық мәслихаты 
шешімінің қосымшасы осы өзгерістер мен толық-
тырулар енгізілетін бірлескен Қызылорда облысы 
әкімдігінің қаулылары және Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімдері тізбесінің қосымшасына 
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің 

қаулылары және Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімдерінің тізбесіне 

қосымша

Бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің
2012 жылғы «6» желтоқсандағы № 667 қаулысына 

      және Қызылорда облыстық мәслихатының
2012 жылғы «6» желтоқсандағы № 65 шешіміне 

       қосымша

Қызылорда облысының аудандық 
маңызы бар қалаларда, кенттер мен 

ауылдық елді мекендерде жер учаскелері 
жеке меншікке берілген кезде 

олар үшін төлемақының 
базалық ставкалары

№ Аудандық маңызы бар 
қалалардың, кенттер 

мен ауылдық елді мекендердің 
атауы

1 (бір) шаршы 
метрге

 төлемақының 
базалық ставка-

лары, теңге
1 2 3

1. Қызылорда қаласы бойынша:
1) Тасбөгет кенті 400

2) Иіркөл ауылы 75
3) Белкөл кенті 250
4) Бірқазан ауылы 75
5) Ақжарма ауылы 95
6) Қалғандария ауылы 95
7) Құбас ауылы 95
8) Талдыарал ауылы 95
9) Махамбетов ауылы 115

10) Абай ауылы 115
11) Досан ауылы 115
12) Қарауылтөбе ауылы 115
13) Қызылжарма ауылы 115
14) Байқадам ауылы 115
15) Қараөзек ауылы 75
16) Айнакөл ауылы 75
17) Талсуат ауылы 95
18) Геологов ауылы 95

2. Арал ауданы бойынша:
19) Арал қаласы 480
20) Сексеуіл кенті 185
21) Жақсықылыш кенті 135
22) Ақбай ауылы 95
23) Жіңішкеқұм ауылы 95
24) Атанши ауылы 95
25) Аманөткел ауылы 95
26) Аққұлақ ауылы 95
27) Ақшатау ауылы 95
28) Хан ауылы 95
29) Мойнақ ауылы 75
30) Бөген ауылы 95
31) Көне Бөген ауылы 95
32) Қарашалаң ауылы 95
33) Жаңақұрылыс ауылы 95
34) Бекбауыл ауылы 95
35) Құмбазар ауылы 95
36) Қамыстыбас ауылы 95
37) Тоқабай ауылы 95
38) Абай ауылы 95
39) Ерімбетжаға ауылы 95
40) Көкаша ауылы 95
41) Қаратерең ауылы 95
42) Көлжаға ауылы 95
43) Жаңақоныс ауылы 95
44) Тастақ ауылы 95
45) Қосаман ауылы 95
46) Ақеспе ауылы 95
47) Бердікөл ауылы 95
48) Ақбасты ауылы 75
49) Құланды ауылы 75
50) Қосжар ауылы 95
51) Райым ауылы 95
52) Водокачка ауылы 95
53) Ескіұра ауылы 95
54) Жалаңаш ауылы 115
55) Тастүбек ауылы 95
56) Шижаға ауылы 115
57) Күршек ауылы 115
58) Қызылжар ауылы 95
59) Шөмішкөл ауылы 95
60) Сазды ауылы 95

61) Куландинский конный завод 
ауылы

115

62) Көктем ауылы 115
3. Қазалы ауданы бойынша:

63) Қазалы қаласы 180
64) Әйтеке би кенті 240
65) Майдакөл ауылы 95
66) Түктібаев ауылы 95
67) Қожабақы ауылы 75
68) Аранды ауылы 75
69) Басықара ауылы 115
70) Жанқожа батыр ауылы 115
71) Бозкөл ауылы 95
72) Бірлік ауылы 115
73) Жалаңтөс батыр ауылы 115
74) Водокачка ауылы 95
75) Үйрек ауылы 95
76) Ақтан батыр ауылы 115
77) Пірімов ауылы 115
78) Қожақазган ауылы 75
79) Мәдениет ауылы 95
80) Тапа ауылы 75
81) Кәукей ауылы 95
82) Ажар ауылы 75
83) Бекарыстан би ауылы 95
84) Ақсуат ауылы 95
85) Майлыбас ауылы 115
86) Байқожа ауылы 95
87) Бірлік ауылы 95
88) Мұратбаев ауылы 115
89) Өркендеу ауылы 115
90) Сарыбұлақ ауылы 75
91) Сортөбек ауылы 75
92) Абай ауылы 115
93) Жұбан ауылы 95
94) Тасарық ауылы 95
95) Лақалы ауылы 95
96) Отгон ауылы 95
97) Шәкен ауылы 75
98) Шилі ауылы 75
99) Шөлқұм ауылы 75

4. Қармақшы ауданы бойынша:
100) Жосалы кенті 230
101) Төретам кенті 195
102) Кемесалған ауылы 95
103) Ордазы ауылы 115
104) Шошқакөл ауылы 115
105) Төребай би ауылы 95
106) Ақай ауылы 95
107) Ақжар ауылы 95
108) Таңшапағы ауылы 95
109) Ақтөбе ауылы 95
110) Алдашбай ахун ауылы 95
111) Тұрмағанбет ауылы 95
112) Дұр Оңғар ауылы 115
113) Смаилтамы ауылы 115
114) Шалқар ауылы 115
115) Иіркөл ауылы 115
116) Көмекбаев ауылы 75
117) Кекірелі ауылы 75
118) Шобанқазған ауылы 75
119) Абыла ауылы 115
120) Анакөл ауылы 115
121) Қызылтам ауылы 115
122) Қуаңдария ауылы 75
123) Тұрғантамы ауылы 75
124) ІІІ Интернационал ауылы 115
125) Бірлік ауылы 115

5. Жалағаш ауданы бойынша:
126) Жалағаш кенті 200
127) Аққұм ауылы 115
128) Аққыр ауылы 75
129) Ақсу ауылы 115
130) Аламесек ауылы 95
131) Бұхарбай батыр ауылы 115
132) Еңбек ауылы 115
133) Жаңадария ауылы 75
134) Қаракеткен ауылы 95
135) Далдабай ауылы 95
136) Жаңаталап ауылы 95
137) Т.Жүргенов ауылы 95
138) Мәдениет ауылы 95
139) Мырзабай ахун ауылы 95
140) Таң ауылы 115
141) Жаңақоныс ауылы 115
142) Шәменов ауылы 115

6. Сырдария ауданы бойынша:
143) Тереңөзек кенті 220
144) Айдарлы ауылы 95
145) Ақжарма ауылы 115
146) Амангелді ауылы 95
147) Бесарық ауылы 95
148) Жетікөл ауылы 95
149) Н. Ілиясов ауылы 115
150) Қалжан ахун ауылы 115
151) Қоғалыкөл ауылы 95
152) С. Сейфуллин ауылы 115
153) А. Тоқмағанбетов ауылы 115
154) Шаған ауылы 115
155) Шіркейлі ауылы 115
156) Іңкәрдария ауылы 75

7. Шиелі ауданы бойынша:
157) Шиелі кенті 230
158) Ақмая ауылы 115
159) Полуказарма ауылы 115
160) Досбол би ауылы 115
161) Алмалы ауылы 115
162) Лесхоз ауылы 115
163) Бәйгеқұм ауылы 95
164) Бестам ауылы 115
165) Бидайкөл ауылы 115
166) Ақтам ауылы 115
167) Байсын ауылы 115
168) Еңбекші ауылы 115
169) Қосүйеңкі ауылы 95
170) Жиделіарық ауылы 115
171) Жөлек ауылы 95
172) Жуантөбе ауылы 75
173) Алғабас ауылы 115
174) Ы. Жахаев ауылы 115
175) Жансейіт ауылы 115
176) Бекежанов ауылы 115
177) Бұланбай бауы ауылы 75
178) Майлытоғай ауылы 95
179) Сұлутөбе ауылы 95
180) Бірлестік ауылы 95
181) 1 Мамыр ауылы 95
182) Ботабай ауылы 75
183) Бала би ауылы 95
184) Тартоғай ауылы 95
185) Кирпичный завод ауылы 95
186) ферма 2 ауылы 95
187) Ә. Тәжібаев ауылы 115
188) Ш. Қодаманов ауылы 115
189) Ортақшыл ауылы 95
190) Қызылқайын ауылы 75

8. Жаңақорған ауданы бойынша:
191) Жаңақорған кенті 230
192) Шалқия кенті 105
193) Ақжол ауылы 115
194) Түгіскен ауылы 95
195) Бірлік ауылы 115
196) Байкенже ауылы 115
197) Билібай ауылы 95
198) Бесарық ауылы 95
199) Кеңес ауылы 95
200) Апанқақ ауылы 75
201) Екпінді ауылы 95
202) Жайылма ауылы 115
203) Жаңарық ауылы 115
204) Кейден ауылы 115
205) Аққұм ауылы 95
206) Қауық ауылы 95
207) Келінтөбе ауылы 95
208) Көктөбе ауылы 75
209) Қандөз ауылы 75
210) Қалғансыр ауылы 75
211) Қашқанкөл ауылы 75
212) Қаратөбе ауылы 75
213) Қожамберді ауылы 115
214) Қожакент ауылы 115
215) Қосүйеңкі ауылы 95
216) Әбдіғаппар ауылы 115
217) Қыраш ауылы 115
218) Өзгент ауылы 115
219) Ақсуат ауылы 115
220) Сунақата ауылы 115
221) Еңбек ауылы 95
222) Тақыркөл ауылы 115
223) Бесарық ауылы 95
224) Төменарық ауылы 115
225) Құттықожа ауылы 95
226) Манап ауылы 95

Қызылорда облыстық әкімдігі

Қызылорда қаласы
«15» ақпан 2017 жыл

№707

Қызылорда облыстық мәслихаты

Қызылорда қаласы
«15» ақпан 2017 жыл

№95

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ
Жер қатынастары саласындағы

кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
18.03.2017 жылы №5767 тіркелген

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 
50-бабына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда 
облысының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Кейбір бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің қаулылары мен Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімдеріне осы бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы мен 
Қызылорда облыстық мәслихаты шешімінің  қосымшасына сәйкес тізбе бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін.

2. Осы бірлескен Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы мен Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімі алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
әкімі

_______________ Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс

11-сессиясының төрағасы
________________ И. Шағыртаев

 
Қызылорда облыстық
мәслихаты хатшысы

         ______________ Н. Байқадамов

«Қазақстан Республикасының әкімші-
лік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақ-
стан Республикасының 1993 жылғы 8 
желтоқсандағы Заңына және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің жанындағы Рес-
публикалық ономастика комиссиясының 2016 
жылғы 21 жел тоқ сандағы қорытындысына 
сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ және Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда қаласындағы «Сәу лет-34» 
көшесіне «Қазбек Төре манов» есімі берілсін.

2. Қызылорда қаласының мына құрамдас 
бөліктері: 

1) «Набережная» көшесі «Тәуелсіздік» 
даңғылы; 

2) «1-дачная» көшесі «Аққайың» көшесі;
3) «2-дачная» көшесі «Жауқазын» көшесі; 
4) «3-дачная» көшесі «Жастілек» көшесі;
5) «2-оңтүстік өткел» көшесі «Керуен» 

көшесі;
6) «Восточная» көшесі «Ақберен» көшесі;
7) «Жоғарывольтты» көшесі «Аманат» 

көшесі;
8) «Бумажников» көшесі «Ғарышкер» 

көшесі;
9) «Зеленое кольцо» көшесі «Теректі» 

көшесі; 
10) «Квартальная» көшесі «Жәдігер» 

көшесі;
11) «Кирпично-Заводская» көшесі «Жеті-

ген» көшесі;
12) «Коминтерна» көшесі «Аламан» 

көшесі;
13) «Кирпичная-1» көшесі «Ақсұңқар» 

көшесі; 
14) «Кирпичная-2» көшесі «Дәстүр» 

көшесі;
15) «Мостопроезд» көшесі «Дәулет» 

көшесі;
16) «Проектируемая» көшесі «Ұшқын» 

көшесі;

17) «Проектная-1» көшесі «Шаттық» 
көшесі;

18) «Садовая» көшесі «Гүлдала» көшесі;
19) «Свобода» көшесі «Қайнар» көшесі;
20) «Светлая» көшесі «Өнеге» көшесі;
21) «Техникумский» көшесі «Құлагер» 

көшесі;
22) «Энергетиков» көшесі «Татулық» 

көшесі;
23) «1-линия» тұйығы «Қуаныш» тұйығы; 
24) «2-линия» тұйығы «Бақыт» тұйығы;
25) «Больничный» тұйығы «Табыс» 

тұйығы;
26) «Восточный» тұйығы «Жігер» тұйығы;
27) «Геннадий Рашин» тұйығы «Тұмарлы» 

тұйығы;
28) «Геннадий Рашин-1» тұйығы «Ұлағат» 

тұйығы;
29) «Иван Тургенев» тұйығы «Толағай» 

тұйығы;
30) «Крепостной» тұйығы «Ғибрат» 

тұйығы;
31) «Кривой» тұйығы «Мұрагер» тұйығы;
32) «Майский» тұйығы «Табиғат» тұйығы;
33) «Полигонный» тұйығы «Айбын» 

тұйығы;
34) «Привокзальный» тұйығы «Игілік» 

тұйығы;
35) «Проездный» тұйығы «Алдаспан» 

тұйығы;
36) «Проектируемый» тұйығы «Шапағат» 

тұйығы;
37) «Светлый» тұйығы «Көкжиек» тұйығы;
38) «Совет» тұйығы «Сәттілік» тұйығы;
39) «Техникумский» тұйығы «Екпінді» 

тұйығы;
40) «Училищный» тұйығы «Салауат» 

тұйығы болып қайта аталсын.
3. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми 

жария ланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

Қызылорда облыстық әкімдігі

Қызылорда қаласы
«15» ақпан 2017 жыл

№710

Қызылорда облыстық мәслихаты

Қызылорда қаласы
«15» ақпан 2017 жыл

№98

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ
Қызылорда қаласының кейбір құрамдас бөліктеріне  

атау беру және қайта атау туралы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 

18.03.2017 жылы №5766 тіркелген

Қызылорда облысының 
әкімі

_______________ Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс

11-сессиясының төрағасы
________________ И. Шағыртаев

 
Қызылорда облыстық
мәслихаты хатшысы

         ______________ Н. Байқадамов

ҚР АШМ СРК «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы рес-
пуб лика лық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалы және өнді-
рістік учаске лердің ұжымдары су шаруашылығы саласының ардагері 
 Бисен Бекеноваға ұлы және құрылыс-жөндеу инженері Ибраева Бибігүл 
Базарбайқызына ағасы

Ибраев Бақытжан Базарбайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалының ұжымы әріп-

тесіміз «Қызылқұм» бастауыш партия ұйымының төрағасы
Өтебаев Пернебай Қыдырұлының және

анасы Өтебаева Патыманың
қайтыс болуларына байланысты марқұмдардың отбасы мен туған-туыс-
тарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректо-

раты мен ұжымы «Сыр медиа» ЖШС бас директоры Оңғарбаев Аманжол 
Сақыпұлына анасы

Оңғарбаева Манаш Аймағанбетқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректора-

ты мен ұжымы үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту факультетінің 
әдіскері Махамбеталиева Гүлнар Тұрсынбайқызына әкесі

Төлепбаев Тұрсынбай Махамбетәліұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мем-

ле кеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалы Табиғи монополиялар тура-
лы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі №272 Заңының 
7-бап 7-тармағының 3-тармақшасына сәйкес, 2017 жылдың сәуір айы ның 
14 жұлдызында сағат 15:00-де  қалалық және барлық ауданның ауыл-
шаруашылық бөлім басшылары мен аяқ су тұтынушылардың алдында Суды 
арналар арқылы беру қызметі бойынша 2016 жылдың қорытынды есеп беру 
жиналысы төмендегі мекен-жайда өткізілетіндігі жөнінде хабарлайды.

Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Төле би көшесі, №66 үй 
(мәжіліс залы). Байланыс тел.: 8(7242) 23-32-50, 23-38-40.

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар және ретте ле тін 
нарықтар туралы» Заңының 7-бабы 7-3)тармақшасына сәйкес «Қызылорда-
жылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2017 жылдың 
сәуір айының 21-ші жұлдызында сағат 11.00-де  Марал Ишан көшесінде 
орналасқан осы мекеменің мәжіліс залында 2016 жылдың      жылдық тыңдау 
есебінің тұтынушылардың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен 
өткізілетінін  хабарлайды.

         
«Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорын әкімшілігі.
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Жарамсыз деп есептелсін
Бекмұрзаев Қайырбек Сыржеңісұлының атына Қызылорда облы-

сы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Жанқожа батыр атындағы 
№70 орта мектебінің 9 сыныбын  2014 жылы бітіргені жөнінде берілген 
№1074691 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Симбаева Айгуль Аблезовнаның атына Қызылорда облысы, Қазалы  

ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ы.Алтынсарин атындағы №204 орта 
мектебін   1995  жылы бітіргені жөнінде берілген №0125955 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Темірбек Мереке Ерәліқызының атына Қызылорда облысы, Жаңа

қорған ауданы, Қожакент ауылындағы №168 орта мектебінің 9 сы-
ныбын 2010 жылы бітіргені жөнінде берілген НОБ №0262917 куәлігі 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Хабарландыру
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы Ақтолқын 2016 

жылдың 30 қыркүйегінде қайтыс болған азамат Бектибаев Бекбулат 
Мухамед жановичтің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, торайғыров көшесі №80-а/12, байланыс тел.: 
8(7242) 25 55 23.

мектеп бітіргенімізге – 50 Жыл 
Арал қаласындағы №15 орта мектебін 1967 жылы 10 «Г» класын 

бітірген түлектерді мына ұялы телефонына байланысуын сұраймыз:          
8 777 338 53 91, 8 705 539 16 11.  

Күлкінің шығу тарихына үңілген ғалымдардың 
пайымдауынша, жұмыр басты пенделер алғашында 
күлу дегеннен мақұрым болыпты. Болғанда да алаңсыз 
езу тарту дегенді білмепті. Тек тас дәуірінің о жақ, бұ 
жағында жымиюды бастаған дейді бір білгіштер. Енді 
біреулердің айтуынша, қола дәуірінде қарқылдап күле 
бастаған көрінеді. Дейтұрғанмен, нақты дәлелдері 
жоқ, сондықтан, күлкінің шығу тарихын емес, даму 
барысын талқыға салған ләзім.

Бүгінгі күні қаптаған күлкі түрлері қатарына «сел-
фи күлкі» деген күлкі қосылды. Құдай басқа салма-
сын, бұл күлкімен ауыратындардың күнін иттің басы-
на бермесін. Күніне мың рет ыржыйып, жүз рет жыми-
яды. Өтірік күлкі ұрпақтарынан саналатын бұл түрдің 

ғұмыры қаншаға созылатыны белгісіз, белгілісі оған 
жақындардың өміріне кәдімгідей әсер етері сөзсіз. 
Бір ғана мысал айтайық, бетке әжімді ерте түсіреді. 
Ойбайау, енді атыжөні жоқ, жынды адамша олай
бұлай ыржия берсең, беттен бет қала ма, тәйірі! 

«Селфи күлкіні» осы жерден тоқтатып, негізгі 
айтпағымызға көшсек. Бірінші сәуір күлкі күні барша 
жұртқа риясыз, таза күлкі сыйласын, ағайын!

БҮГІН –  

КҮЛКІ КҮНІ

Малшы ауылда тұратын бір қария немересін 

аудан орталығындағы мектептің бірінші сыныбы-

на беріпті. Сөйтіп, сабақ басталып, бірнеше күн 

өте шығады. Бірде мұғалім тақтаға сабақ жазып 

түсіндіріп жатса, малшы ауылдың қара сирағы 

«Апай, апай» деп қолын сермей берсе керек. 

– Иә, айта бер, – дейді апайы.

– Қамшылар жағыңызға бор жұғып қалыпты, – 

дейді бала төбеден түскендей.

Мұғалім аттонын бауырына ала тулап, бала-

ны құлақтан тартып отырып, директорға апарады. 

Директор кәбинетінде екен, «осылай да, осылай» 

деп түтіккен мұғалімді тыңдап болады да:

– Жә, сабағыңды өткізе бер, – дейді де, көлігіне 

баланы салып алып малшы ауылға тартады.

Келсе, атасы үй сыртында жүр екен. 

– Ассалаумағалейкүм!

– Уағалейкүмәсәләм! Уа, жайшылық па?

– Жайшылық болмай тұр, ақсақал!

– Е, не боп қалды!

– Мына балаңыз апайына ыңғайсыз сөз айтып, 

соны сізбен сөйлесейін деп келдім.

– Содан.
– «Қамшылар жағыңызға бор жұғып қапты» 

депті.
– Астапарылла, оның несі ыңғайсыз? Айна

лайынау, қамшылар жағына жұққанды қамшылар 

жағы демей не дейді енді?

– Ақсақал, адамға олай сөйлеу мәдениеттілікке 

жатпайды ғой.
– Неғыл дейді! Боры құрмағыр да мінер жағы

на жұқпаған екен де.
Қарияның мына сөзінен кейін директор 

түңіліп, көлігіне отырып тайып тұрған екен.  

н.тастемір.

ҚАМШЫЛАР ЖАҚҚА ЖҰҚҚАН БОР

ҮЙде таҒы бір 
аЯҒым бар
Ілгеріде Шүкір деген ауылдасымыз болды. Шөкең бір аяғына 

протез киетін. Өзі аңшылық десе, ішкен асын жерге қоюшы еді. 
 Заманында мотоциклмен киік аулауды кәсіп етті. Сол Шөкең бірде 
інісі екеуі аңға барыпты. Содан екеуі бір топ киікті тақырға айдап 
түсірмек болып ала шапқын қуғын басталады. Мотоциклді інісі ай-
дап, өзі артында киік атып отырса керек. Сол қымқуыт қуғында 
Шөкеңнің протез аяғы түсіп қалыпты. Оны көрген інісі: – Ойбай 
Шөке, аяғың түсіп қалды, – деп айқайлапты. Сонда Шөкең тұрып: – 
Баса бер, бала, үйде тағы бір аяғым бар,  деп мылтығын кезене бер-
ген екен. 

«келесіде барармыз»
Бір кездері ауылдас Сахи деген көршіміз болды. Өзі жүрісі 

сұйықтау, жұмыста да берекесі жоқ жан болатын. Сонысына қарамай 
бірін алып, бірін жіберіп дегендей, әйел алғыш бәле еді. Әлгі неке 
куәлігін талай ауыстырған көрінеді. Бірде сол Сахи кезекті төсек 
жаңғырту тойына көршілерді шақырыпты. Сонда шақыра келген 
балаға Бохай деген көршісі: – Иә, жұбайлар бақытты болсын! Қол 
тимей жатыр, келесі үйленгенінде барармыз, – депті.

ҰШыҚ Қаптап кетіпті
Қазекем қай кезде болмасын бірдіекілі мал ұстап шаруасын 

күйттеген. Сол төрт түліктің жемсуы, шөбін жеткізу – үлкен ша-
руа. Бірде ауылдас үштөрт кісі малдың жемі туралы әңгіме қозғап 
отырса керек. Содан жемі нашар деген ауылдағы ағайын туралы 
сөз қозғалған сәтте Тілеупаш ағамыз орнынан тұрып: – Ойбай, айт-
па, мен өткенде 2 қап жем алып едім, кеше қойларымның аузына 
қарасам, ұшық қаптап кетіпті, – депті.

От ЖаҒуШыныҢ Әлегі
Өткен ғасырдың 70жылдары болу керек, аспанда артына ақ 

жолақ із қалдырып, ұшақтардың жаңа шыққан кезі. Сол кезде әскер 
қатарынан азаматтық борышын өтеп келген Тілеупаш ағамыз да-
лада әңгіме соғып отырған үлкен кісілерге қарап: – Әй, көкелер
ау, қайдағыжайдағы әңгімелерді соға бергенше менің көргенімді 
тыңдасаңдаршы, айтайын, – депті. «Ия, айтсаң, айт», – депті 
қариялар. 

– Ана аспандағы артына жолақ із қалдырып ұшып бара жатқан 
самолеттерді көрдіңдер ме? 

– Иә, көрдік.
– Көрсеңдер, мен – мына жаман інілеріңіз сол самолетте үш жыл 

от жағушы болып қызмет еттім. 
– Апырай, ә. 
– Бастан талай қиыншылықтар өтті ғой. Кейде әлгі самолеттердің 

майы таусылып қалса, жолда тоқтап, тезектомар теруші едік. Соны 
отын ғып жағып, талай әурелендік қой, – десе керек. 

Үлкен кісілер аңтаң қалып, бастарын шайқай беріпті.

Жетілген барлыбаеВ.
Қазалы кенті.

Ауыл әзілд
ері 

Облыстық білім басқармасы техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарының студент-
тері арасында «WorldSkills Kazakhstan» чемпио-
натына аймақтық іріктеу байқауын өткізді. 
Ұлттық чемпионат 2014 жылдың 10 шілдесінен ба-

стап «WorldSkills International» халықаралық қозға
лысының қатысушысы болып бекітілді. Оған әлемнің 76 
мемлекеті қатысып келеді. Халықаралық қозғалыстың 
негізгі мақ саты – жұмысшы мамандығының құзырет
тілігін көте ру, техникалық, оның ішінде жұмысшы 
кәсіптеріне жас тардың қызығушылығын арттыру.

Біздің өңірімізде бұл байқау үшінші рет өткізіліп 
отыр. Аймақтық іріктеуде дәнекерлеу (пісіру) техноло
гиясы, сантехника және жылыту, кірпіш қалау, аспаз 
ісі, киімдер дизайны және модельдеу, ақпараттық жүйе
лерді басқару, слесарь ісі, электромонтаждау, жүк авто
көліктеріне техникалық қызмет жасау, шаштараз өнері, 
вебдизайн мамандықтары бойынша 75 білім  алушы 
сынға түсті. 1822 жастағы жастар арасынан кәсіп үздік
тері анықталды.

Қатысушылардың жұмысын әлеуметтік серіктестік 
мекемелерден, кәсіпорындардан сарапшылар бағалады. 
Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алды.

назерке саниЯзОВа.

ЖЕҢІМПАЗҒА – ЖОЛДАМА

– медициналық сақтан-
дыруды енгізу бойынша 
қан дай елдер бізге үлгі бо-
лады және нәтижесінде гер-
мания немесе кореядағы 
ме дицина бізде де болады 
ма?

– Тек елдердің тәжірибесі 
ғана емес, сол елдердегі әлеу
меттік сақтандыру жүйе сін 
дамыту үрдістері де, сондай

ақ қателіктері де зерде ленді.
Мысалы, Францияда бірінші жылдары жарналарды 

төлеу ауыртпалығы жұмыс берушілер мен жұмыскерлер 
арасында бөлінген, барлық шығыстардың 50  пайызы 
экономикалық белсенді емес халыққа жүргізілетіні анық
талғанда мемлекеттік бюджеттен аударымдардың көлемі 
ұлғайтылды.

Германияда медициналық ұйымдарды қаржылан дыры
латын мыңнан астам ауруханалық кассалар қызмет ет-
кен. Кассалардың осындай саны, аурулардың қатерлері 
болған кезде әртүрлі жарналар деңгейлері бар жүйенің 
қатысушылары арасындағы қаражатты қайта бөлуге жол 
бермеді.

Осыған байланысты, Германия ауруханалық касса-
ларды ірілендіре бастады, нәтижесінде олардың саны, 
бірыңғай қорды құрудың одан арғы үрдістерімен 100ге 
дейін қысқартылды. 

2014 жылдан бастан АҚШ президент Обаманың ба-
стамасы бойынша медициналық қызметтердің қымбат бо-
луы себебінен халықтың барлық тобына медициналық 
көмектің қолжетімділігі қамтамасыз етілмеген жинақ
таушы медициналық сақтандыру жүйесінің орнына, 
Affordable Care Act, немесе халықта Obamacare аталып 
кеткен заң негізінде жалпыға қолжетімді медициналық 
сақтандырудың әмбебап жүйесі енгізілді. АҚШтың 
денсаулық сақтау реформасының басты элементі АҚШ 
азаматтарының, егер олар сақтандырылмаған болса, 
медициналық сақтандыруды сатып алу міндетін енгізу бо-
лып табылады. Сонымен қатар, аз қамтылғандарға субси-
диялар көзделеді. 

Реформа сондайақ полисі бар азаматтардың меди ци
налық сақтандыру жағдайын жақсартуға ар нал ған. Осы-
лайша, заң жобасына сәйкес 2014 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап егер еңбек шарты басталмас бұрын жұмысшының 

ауыр созылмалы ауруы расталған болса (мысалы, ЖИТС, 
қатерлі ісік және т.б.) жұмыс берушілер және олар-
ды сақтандырушылар жұмысшыларға медициналық 
сақтандыру ұсынудан бас тарта алмайды немесе оларға 
сақтандыру жарналарын көбейте алмайды.

– зиянды жағдайларда жұмыс істейтіндер үшін са-
лымдар төлеген кезде қандай да бір жеңілдіктер бола-
ды ма?

– Зиянды жағдайларда жұмыс істейтіндер үшін салым-
дар төлеген кезде жеңілдіктер қарастырылмаған. Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң барлық 
жұмыс істейтін халық үшін жарналардың бірыңғай көлемін 
орнатты. Қорға төлеуге жататын жұмыскерлердің жарнала-
ры: 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – жарналарды есеп-
теу объектісінің 1 пайызы; 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап  
жарналарды есептеу объектісінің 2 пайызы көлемінде ор-
натылады.

– медициналық сақтандыру қорында экономи-
калық ахуалдың төмендеу жағдайына резервтерді 
қалыптастырудың дағдарысқа қарсы сценарийі бар 
ма?

– Экономикалық жағдайдың қиындай түсуі кезінде 
Қор:

 ағымдағы қаржы жылынан екі жыл бұрынғы эконо
мика бойынша орташа айлық жалақыдан экономикалық 
белсенді емес халық үшін мемлекет аударған жарналар-
ды қарастыратын контрциклдік шараларды қолданады. 
Дағдарыс кезеңдерінде бұл, жұмыс берушілерге қарағанда, 
бюджетке неғұрлым жоғары деңгейлі жарналарды қам
тамасыз етеді; 

жоспарланбаған шығыстарға резервтер Қор актив
терінің 3 пайызына дейінгі көлемде  қалыптастырылады.

– Міндетті медициналық сақтандыру қорының қара
жатын әртүрлі қатерлерден, бірінші орында инфляциядан 
қорғау қарастырылған ба?

– Біріншіден, «ұзын ақшасы» бар және сақтауды қам
тамасыз етуді талап ететін басқа әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қарағанда, әлеуметтік сақтандыру қорында 
қаражаттар жиналмайды, олар күнделікті медициналық 
ұйымдар көрсететін қызметтерді төлеуге бағытталады.

Екіншіден, медициналық қызметтер бағасының өсуі 
дағдарысты қамтитын өзінөзі нәтижесіз жұмыспен қам
тыған халықтың табысынан жүзеге асырылатын жарналар-
мен өтелетін болады.

«наурыз мереЙі»
ҚР Президенті Әкімшілігінің жетекшісі Ә.Жақсыбековтің тапсыр-

масына сәйкес 1022 наурыз аралығында облыста «Наурыз мерейі» 
қайырымдылық акциясы өтті. Акция аясында 4328 адамға 20,5 млн 
теңгеге қайырымдылық көмек көрсетілді. Атап айтқанда:

 облыс әкімінің аппараты 9 отбасына 610 мың теңгеге;
 облыстық мәслихат аппараты 2 отбасына 50 мың теңгеге;
«Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы 2 отбасына 40 мың 

теңгеге;
 аумақтық департаменттер және облыстық басқармалар 96 отбасы-

на 1,7 млн теңгеге;
 «Петро Қазақстан» АҚ ұйымдастыруымен 200 адамға 4,8 млн 

теңгеге азықтүліктей;
 «Байқоңыр» ӘКҚ ҰҚ ұйымдастыруымен 4 адамға 32 мың теңгеге 

азықтүліктей берілсе, «Сыр мейірімі» қоғамдық әлеуметтік қоры 50 
адамға 174 мың теңгеге қайырымдылық ас берді.

Арал ауданы  410 адамға 2,2 млн теңгеге;
Қазалы ауданы  904 адамға 1,3 млн теңгеге;
Қармақшы ауданы  95 адамға 0,3 млн теңгеге;
Жалағаш ауданы  121 адамға 0,8 млн теңгеге;
Сырдария ауданы  144 адамға 0,4 млн теңгеге;
Шиелі ауданы  122 адамға 2,0 млн теңгеге;
Жаңақорған ауданы  317 адамға 1,5 млн теңге;
Қызылорда қаласы  1852 адамға 4,6 млн теңгеге көмек көрсетілді.

Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы.

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттық-
маркетингтік жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнім-
дерінің бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. мони торингтің 
нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс аудандары мен 
Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан 
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 – 65, 1 
сұрыпты ұн – 85 теңгеден және сиыр еті 
1200 теңгеден сатылуда.

«мирас» сауда үйінің ауласында 
орналасқан қоймада картоп – 90120, пияз 
– 6065, сәбіз – 8085, қырыққабат – 8085, 
қызылша 120 теңгеден. 

арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Әлеуметтік», «Қуантқан» дүкендерінде картоп – 110120, 
пияз – 90100, сәбіз –100, қырыққабат – 100, қант – 235, күріш – 135,  «Ал-
тай» базарының жанындағы жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде 
өсімдік майы – 338350, макарон өнімдері – 115125, қант 220230 теңгеден.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 240, сиыр еті – 1250, қой 
еті – 1250, күріш – 145, пияз – 90, картоп – 120, сәбіз – 90, жұмыртқа – 25, 
қарақұмық жармасы – 300 теңгеден. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 250, 
қырыққабат – 90, пияз – 90, картоп – 120, сәбіз – 90, қызылша 100 теңгеден. 

«нұр-дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сұрыпты ұн – 85, күріш – 120, 
өсімдік майы – 330, қант – 230, «Пиала» шайы 250 гр – 530, макарон өнімдері 
– 135, ұнтақ жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 310, жұмыртқа – 24, кар-
топ – 90, жуа – 70, сәбіз – 80, қырыққабат – 80, сары май 380450 теңгеден. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» көтерме сауда орталығы 
және «Жандос» дүкендерінде картоп – 110130, сәбіз  – 100, жуа – 60, 
жұмыртқа – 2628, 1 сұрыпты ұн – 8696, нан – 60, тауық еті – 540,  өсімдік 
майы – 310380 теңгеден. «Таңсықбай», «Бибінұр» базарларында картоп – 
100120, жуа – 100, сәбіз – 100, қырыққабат – 100 теңгеден.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында өсімдік майы – 350, кар-
топ – 110, сәбіз – 90, пияз – 90, ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат – 90, 
«Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» дүкендерінен І сұрыпты бидай ұны 
–  87100, нан – 50, жұмыртқа – 25 өсімдік майы – 350, пияз – 90, сәбіз – 90, 
картоп  – 110,  тауық еті – 550, қырыққабат 90 теңге.

сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде нан – 55, өсімдік 
майы – 360380, қант –  240, картоп – 110, сәбіз –  90100, пияз – 6070, 
қырыққабат – 80, тауық еті – 520550, жұмыртқа – 260280, «Бақытжан», 
«Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 2425, өсімдік майы – 400, қант 250 
теңгеден. «Коммуналдық» базарында нан – 55, өсімдік майы – 400,  қант – 
250, жұмыртқа – 2425, 1 сұрыпты бидай ұны 85 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 110, пияз – 80, сәбіз – 100, 
қырыққабат – 100, өсімдік майы – 350390, қант – 230, жұмыртқа – 22, 
тауық еті – 550, ет – 12501300, тұз 45 теңгеден. Сонымен қатар, І сұрыпты 
бидай ұны 98100  теңгеден.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», «Кәусар», «Нұрәділ» 
және «Нұрасыл» дүкендерінде 1 сұрыпты ұн – 8896, нан – 5065, өсімдік 
майы – 310370, картоп  – 100, пияз – 7075, сәбіз – 90110, қырыққабат – 90
100, тауық еті – 480540, жұмыртқа – 210220, ет – 12001250, «Нұр» база-
рында  1 сорыпты ұн – 96100,  өсімдік майы – 310380, жұмыртқа – 1821, 
тауық еті – 500530,  ет – 12001250, жуа  – 80, сәбіз – 90100, қырыққабат 
– 110, картоп   120 теңгеден сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

аҢдатпа

Елбасы кітапханасы және Қоры 
журналистерге арнап «Қазақстан 

Тәуелсіздігі және Елбасы» 
конкурсын жариялайды

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасының кітапханасы мен Қоры 
баспа және электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдары қызметкерлері арасында Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған 
«Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы» тақырыбы 
бойынша таңдаулы материалдарға жыл сайынғы 
ашық конкурс жариялайды.

Конкурстың мақсаты – елдің тәуелсіздік 
жылдарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан 
мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев 

моделін», Елбасының идеялары мен бастамала-
рын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3) «Газеттер мен журналдардағы үздік 

мақала»;
4) «ҒаламторБАҚтағы үздік жарияланым».
Номинациялардың әрқайсысы бойынша 

жеңімпаздарға 1 миллион теңге мөлшерінде 
ақшалай жүлде беріледі, ал екінші және үшінші 
орындар үшін тиісінше – 500 мың және 200 мың 
теңге беріледі. Одан басқа, барлық жүлдегерлерге 
дипломдар мен омырауға тағатын белгілер тап-
сырылады.

Конкурсқа кәсіпқой журналистер жеке 
де және ұжымдық негізде де қатыса алады. 
Конкурсқа 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 
қазан мерзімі бойынша мемлекеттік және орыс 
тілдерінде ресми жарияланған (басылған, эфир-

ге шығарылған, ғаламторда орналастырылған) 
бірегей материалдар қабылданады. Конкурстың 
қорытындысын құрамына белгілі  журналистер, 
Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қай
рат  керлері енген конкурс комиссиясы шығарады. 
Ал, жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты 
рәсімі Тәуелсіздік күні қарсаңында өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2017 жылғы 1 
маусымнан бастап 10 қарашаға дейінгі мерзімде 
әкеліп беру тәртібімен немесе поштамен жөнелту 
арқылы мына мекенжайда: Z05S5X1, Қазақстан 
Республикасы, Астана қаласы, Ә.Бөкейхан 
көшесі, 10, 213каб., «Қазақстан тәуелсіздігі 
және Елбасы» конкурсына» деген белгісімен 
қабылданады (байланыс тел.: (7172) 693057, 69
3052, 693050, 693053, 693056).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты 
туралы барлық ақпаратпен www.presidentlibrary.
kz, www.presidentfoundation.kz/ сайттары арқылы 
танысуға болады.

Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы 
басшылығының жеке және заңды тұлғаларды жеке қабылдау кестесі 

р/с Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушы-
лардың аты-жөні

Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушылардың 
лауазымы

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды 
қабылдау күні

мемлекеттік 
мекеменің 

мекен-жайы

байланыс 
телефондары

1 Шалбаева Тұмар 
Балтабайқызы 

Басқарма басшысының 
міндетін атқарушы 
мемлекеттік еңбек 

инспекторы

Бейсенбі, 
қабылдау сағаты  

15.0017.00

Қызылорда 
қаласы;

Бекзатхан 
Асқар көшесі, 
47; каб. 301 а

8 (724 2) 
272285

Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасында 8 (724 2) 277699 нөмерлі «Сенім 
телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

Қызылорда облысы бойынша 
ауа райы болжамы

4 сәуірде күндіз, 5 сәуірде түнде 
кей жерлерде жауыншашынды. Кей 
жерлерде тұман. Желдің жылдамдығы 
солтүстікшығыстан оңтүстікшығысқа 
ауысуымен 914 м/с, 15 сәуірде кей 
жер лерде 1520 м/с. Ауа температурасы 
түнде 05 С0 аяз, кей жерлерде 3 С0 жы-
лыдан, 05 С0 жылы, кей жерлерде 3 С0 
аязға ауытқиды, күндіз 813 С0, кей жер-
лерде 5 С0 жылыдан, 1318 С0, кей жер-
лерде 21 С0 жылыға жоғарылайды.

«Қазгидромет» рмк 
Қызылорда облысы 
бойынша филиалы.

назар


