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ЕЛБАСЫ МАҢҒЫСТАУ
ОБЛЫСЫНДА БОЛДЫ
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев теңіз терминалының 

қызметімен танысып, оның даму перспективалары туралы мағлұмат 
алды.  Қазақстан Президентіне 2020 жылға қарай барлық порттың, 
соның ішінде Ақтау солтүстік теңіз терминалының қуаттылығын 
айтарлықтай арттыру жоспарланып отырғаны жөнінде баяндал-
ды. Сондай-ақ, «Жібек жолы» жүк тиеу кешенінің жұмысы тура-
лы мәлімделді.

Терминал жұмысы экспорт-импорт өсімін арттыруға және 
Қазақстан мен Орталық Азия елдері өнімдерін Ақтау порты арқылы 
Кавказ маңы, Парсы шығанағы елдеріне және Ресейге жеткізуге 
бағытталған. Кәсіпорында жыл бойы дәнді дақылдар тиеу және 
жөнелту, кемелерге кешенді қызмет көрсету, ірі тонналық жүк 
контейнерлерін сақтау жұмыстары жүргізіледі. 

Елбасы «Азерсун» өндіріс және логистика орталығы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болып, орталықтың 
жұмысын назарға алды.

 – Ақтаудағы логистика орталығының қызметі азық-түлік 
өнімдері бағасын арзандатуға бағытталған. Маңғыстау облысы-
мен қатар, еліміздің басқа да өңірлеріндегі азық-түлік бағасын 
төмендетіп, онымен қамтамасыз ету мақсатымен тауарларды 
сақтау, жеткізілетін көлемін арттыру жөнінде шаралар қабылдау 
қажет, – деді Елбасы.  

Жұмыс сапары аясында Мемлекет басшысы өңірдің жұртшылық 
өкілдерімен кездесіп, тәуелсіздік жылдарында Маңғыстаудың ел 
өнеркәсібіндегі үлесінің артқанына тоқталды. – Өткен жылдарда 
Маңғыстау облысының экономикасы айтарлықтай өсті. Тәуелсіздік 
алған кезден бастап өңірлік жалпы өнім 32 есе көбейіп, 2 трилли-
он теңгеден асты. 7 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. 2016 
жылы өңірге тартылған инвестиция 400 миллиард теңге болды. Бұл 
– 2000 жылмен салыстырғанда 12 есе артық, – деді Нұрсұлтан На-
зарбаев.

Мемлекет басшысы Маңғыстау облысының елеулі 
энергетикалық, өнеркәсіптік және көлік-логистикалық әлеуеті бар 
екенін айтты. 

– Еуразияның дәл ортасында орналасқан Қазақстан әрдайым 
құрлықтағы ел болып саналып келді. Бүгінгі таңда біз құрлық 
ауқымымен шектеліп қалмай, томаға-тұйықтық шеңберін бұздық. 
Ақтауда заманауи теңіз портын салдық, бейнелеп айтқанда, «жол-
сыз жерден жол аштық», – деді Елбасы.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті жүйелі дамудың жарқын мы-
салы ретінде «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағын 
атап өтті. 

Мемлекет басшысы шекара маңындағы ынтымақтастықтың 
маңызы әлеуетін пайдалану қажеттігіне тоқталды.

– Қазақстан әрдайым көршілес елдермен достық қарым-қатынас 
орнатып келеді. Кеше ғана мен Әзербайжанда болдым. Бұл елмен 
ынтымақтастықты кеңейту үшін мүмкіндіктеріміз мол. Соңғы екі 
жылдың өзінде Маңғыстау облысы мен Әзербайжан арасындағы 
өзара тауар айналымы бес есе өскен. Аймақтарыңыз Қазақстанды 
жаһандық және өңірлік нарықтармен байланыстыратын аса 
маңызды транзит торабы болып саналады. Бұл орасан зор әлеуетті 
толық пайдалана білген жөн, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрахмет Жұмахметұлы Алматы шет тілдері институтын тәмамдап, еңбек жолын 
мұғалімдіктен бастаған. 1969 жылы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметіне 
қабылданып, арнайы оқу орнын бітіргеннен кейін 1970-1979 жылдары Қызылорда 
облысында жедел уәкіл, аға жедел уәкіл болды. 1979-1986 жылдары МҚК-де жауап-
ты қызметтер атқарды. 1986-1995 жылдары Батыс Қазақстан облысында басқарма 
бастығының орынбасары ретінде мемлекеттік маңызды міндеттерді абыроймен орын-
дады. 1995 жылдан бастап зейнет жасына дейін ҚР ҰҚК-нің Қызылорда облысы және 
Байқоңыр қаласы бойынша департаментін басқарды. Ел тыныштығы мен қауіпсіздігіне 
үлкен үлес қосты. Мемлекеттік наградалар мен медальдардың иегері. 

Облыс әкімдігінің, облыстық мәслихаттың, «Нұр Отан» партиясы филиалының аты-
нан мерейтой иесін құттықтаған аймақ басшысы оны облыстың Құрмет грамотасы және 
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 25 жыл» медалімен марапаттады. ҚР 
ҰҚК төрағасының ізгі лебізін жеткізіп, иығына шапан жапты. 

Н.САНИЯЗОВА.

Қармақшыға барған сапарымызда жылт еткен 
жаңалықтың барлығын қамтуға тырыстық. Аймақ 
туризмін дамытуға қатысты жоба қолға алынғанын 
айтқанда, бұл істі үйлестірушілермен жолығуға 
асыққан едік.

Әлемде мұнай, автомобиль экспортынан 
кейінгі орындағы табысы  шалқыған саланы біздің 
елде өркендету үшін көптеген бағдарламалар жа-
салды. Бір ғана Сырдың бойы адамзатқа ортақ мұра 
болуға лайықты орындарға бай болғандықтан, 
мұнда тарихи-танымдық туризмді дамытуға 
мүмкіндік мол.  Сарапшылардың айтуынша, ел та-
нып, жер көруге құштар адамдарды қызықтырып 
келген туристік рыноктың дәстүрлі аудандарының 
аясы тарылып келеді. Әлемнің жеті кереметін, 
адам аяғы баспаған, тұмса табиғаты түртілмеген 
жерлерді көрген туристер өздері үшін жаңа әлем 
ашқысы келеді. Мұндайда турфирмалар туристер 
баратын жаңа аумақтар іздейді, жаңа маршрут-
тар сызады. Осының есебінен біздің аймақтың да 
әлемдік туристік рыноктағы орны нақтыланады де-
ген үміт бар.  

Қармақшыда еліміздің туризм нарығындағы 
үздік компаниясы “Travel Club Kazakhstanның” 
өкілі Марлен Жәрімбетовпен әңгімелесудің сәті 
түсті. Ол Жосалы кентіндегі «Алматы» қонақүйінде 
жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарының 
басы-қасында екен. Мамырдың 1-не дейін 
қонақүйді қайта ашу жоспарланғандықтан, мұндағы 
жұмыс қарқыны бір сәтке де толастамады. Өйткені 
туризм нарығында 2003 жылдан бері тәжірибе 
жинаған компания жақында қазақстандықтар мен 
шетелдіктерге арнап «Өткеннен бүгінге» деп ата-
латын ерекше бағдарлама ұсынғалы отыр. Олар 
қонақтардың қалауын тауып, келушілерді Сыр 
бойының бай тарихына, дәстүрі мен  тағылымына 
қызықтырып, өткен мен бүгіннің арасындағы ал-
тын көпірді нығайтпақ. 

Компания Байқоңыр ғарыш айлағы мен Қорқыт 
ата кешеніне келуші туристерге қызмет көрсетуге 
дайындықты бастап кеткен. Әрине, ұзақ жолдан 
келген жолаушылар ең алдымен қызмет көрсету са-
пасына мән береді. Сондықтан туристік маршрут-
пен бірге олар түсетін қонақүйлер сервис жағынан 
кемшін түспеуі керек. Жосалыдағы шағын қонақүй 
бесжұлдызды болмағанмен, шетелдіктердің де, 
отандық туристердің де көңілінен шығатындай 
етіп жабдықталмақ. “Travel Club Kazakhstanның” 
кәсіби мамандардан құралған ұйымшыл коман-
дасы  әлемдік стандарттарға сай сапалы қызмет 
көрсету үшін бір мақсатқа жұмылып отыр.  

Бастысы – қонақтарды әлемге аты әйгілі 
Байқоңыр айлағының, түркі әлеміне етене таныс 

«Қорқыт ата» кешенінің, Жібек жолы бойындағы 
ескі қалалардың құндылықтарына қызықтыру. Бір 
ғана Байқоңырдағы Халықаралық космонавтика 
мектебін, Ғарыш музейін, Гагарин мен Королевтің 
мемориалдық үйлерін  көруге ынталылар көп. 
Бағдарлама бойынша ұшатын дрондарды жинау 
және түнгі далада ұшыру қарастырылған. Балық 
аулауға әуестігі бар туристерге Сырдарияның 
байлығын көрсету де ойда бар.  

– Жаз шыға бере қонақүй жанына 3 алты 
қанатты, 1 сегіз қанатты – барлығы 4 киіз үй 
тігеміз. Туристерге қазақтың ұлттық тағамдарының 
қалай әзірленетінін көрсеткіміз келеді. Сонымен 
бірге, ұлттық аспаптар, әшекей бұйымдар жасай-
тын шеберлерді шақырамыз. Олар бұрын біздің 
бұйымдарымызды көрмелерде дайын күйінде ғана 
көрсе, енді қалай жасалатынымен танысады, – 
дейді Марлен Жәрімбетов.

Кез келген туристік сапардың көңіл көтеру 
бағдарламасы ерекше етіп түзілсе, ұтымды 
ұйымдастырудың пайдасын қос тарап та көреді. 
Ол үшін туристерді не қызықтыратынына зерт-
теу жүргізілді. Жолға жиналған турист ең алды-
мен баратын нысаны туралы жағымды пікірлерге, 
ауа райына, онда кездесетін тылсым құбылыстар 
мен ғажайыптар туралы аңыздарға назар аудара-
ды. Өз елінде жоқ ерекше жағдайларды есепке ала-
ды. Мәселен, ен  далада атқа шауып, түйеге міну 
шетелдік түгілі, шағын қаланың тұрғыны үшін 
де экзотика болып тұр. Дубайға сапар шеккендер 
шағыл құмда көлік айдап, түйемен серуендегенде 
керемет адреналин алғандарын айтып жатады емес 
пе?   Арабтар сияқты туристерге қызмет көрсету 
үшін бізде бәрі бар. Осы артықшылықтарды 
ескеріп, үлестіруші табылса, істің 
дөңгеленіп кететіні көрініп тұр. 

Компанияның жақын бола-
шақтағы даму бағдарламасында 
турист алмасу жоспары да бар. 
Ол үшін арнайы маршруттар 
әзірленуде. Қазірдің өзінде 
латвиялық туристерден, ше-
телдерде тұратын қандас 
ағайындардан сұраныс түсіп 
жатыр. Отандық туризмнің 
өркендеуіне атсалысып, 
алыс-жақынның арасына 
дәнекер болуды көздеген 
жобаның болашағын уақыт 
көрсетеді. Әзірге сәттілік 
тілейік.

Гүлжазира 
ЖАЛҒАСОВА.
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ҚАЛТҚЫСЫЗ ҚЫЗМЕТҚР Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің 

құрметті қызмет кері, 
сала ардагері Нұрахмет 

Ералыны 70 жасқа 
толу мерейтойымен об-

лыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев ак-
тив жиынында 

құттықтады. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қала әкімдігінің актив жиы-
нына қатысып, шағын және орта кә    сіп 
керлікті дамыту жайын саралады.
Жыл басында халыққа арнаған Жолдауын-

да Елбасы бизнес ортаны түбегейлі жақсарту 
және кеңейту бойынша біршама міндеттер 
қойды. Оның бірі – шағын және орта бизнестің 
ішкі жалпы өнімдегі үлесін 2050 жылға дейін 
кем дегенде 50 пайыз болуын қамтамасыз ету. 
Оған қол жеткізу үшін бүгіннен бастап саланы 
серпілтер тың бастамаларды қолға алуға тиіспіз. 
Аймақ басшысы жиындағы кіріспе сөзінде Елба-
сы тапсырмасының орындалуы үздіксіз ізденіс 
пен тынымсыз еңбекті қажет ететіндігін атап 
өтті. Әлем елдері экономикасының қаржылық 
дағдарысқа ұшырауы қара алтын бағасының 
құбылуымен байланысты. Жасыратыны жоқ, 
бұл орайда табыс көзі мұнаймен байланысқан 
Қазақстан экономикасының тұрақтылығын 
қамтамасыз ету оңайға соқпайды. Аймақ 
басшысы мұнай өндіру көлемінің елімізде 
азайғандығын, оның 70 пайызы біздің облысқа 
тиесілі екендігіне баса назар аударды. Бұл өз 
кезегінде біршама қиындықтар тудырғанымен, 
өңірде атқарылған ауқымды іс-шаралар 
кедергілерге төтеп берді. Керісінше, облыс 
тайқазаны толыға түсті. Әлеуметтік салаға 
қаржы бөлуден республикада көш бастасақ, 
өңдеу өнеркәсібі жағынан алдыңғы қатардамыз. 
Ендігі мақсат – осынау жетістіктер жолын 
жалғау, жоспарларды жетілдіру керек.

Елімізде алдағы уақытта медициналық 
міндетті сақтандыру жүйесі іске қосылады. 
Да мыған елдер тәжірибесінде бар жобаны 
қолданысқа ендірудің маңызы зор. Дей тұр-
ғанмен, кездесетін мәселелер жоқ емес. Әсіресе, 
жұмыссыздардың жайы қатты алаңдатады. 
Аймақ басшысы бұл тығырықтан шығудың 
төте жолы шағын және орта бизнесті дамыту 
екендігіне тоқталды. 

– Елбасы айқындаған міндеттерді іске асыру 
мақсатында облысымызда жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту үшін бірыңғай өңірлік Жол картасын 
әзірледік. Оны іске асыру үшін жұмыла жұмыс 
жасамасақ, ешқандай нәтижеге қол жеткізе ал-
маймыз. Біз халықтың жағдайын жақсарту үшін 
аянбай тер төгіп, қоғаммен байланыстың үлгісін 
көрсетуге тиіспіз, – деді аймақ басшысы.

Шағын және орта бизнестің даму көрсеткіші, 
әсіресе, елді мекендерде жоғарылауы тиіс. Бұл 
орай да әкімдерге артылған міндет ауқымды, 
олар дың көрсеткіші облыс әкімдігіндегі си-
туа циялық орталықпен бақыланбақ. Яғни, елді 
мекендегі өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандар 
кәсіпкер ретінде тіркеліп, зейнетақы қорына, ме-
ди циналық сақтандыруға қаржы аударып отыр  -
са, ауыл әкімі жұмыс жасап жатыр деген сөз. 

– Мемлекет басшысының Жарлығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту 
Тұжырымдамасына» сәйкес жергілікті өзін-өзі 
басқару екі кезеңде жүзеге асырылуда. Бірінші 
кезеңде – қолданыстағы жүйенің әлеуетін 
кеңейту бойынша жұмыстар атқарылып, ауыл 
әкімдеріне салықтың 6 түрі берілген болатын. 
Қазіргі таңда, Тұжырымдаманың жергілікті өзін-
өзі басқаруды әрі қарай дамытуға бағытталған 
екінші кезеңі жүзеге асырылуда. Дайындық 
жұмыстары басталып кетті, 2018 жылдан бас-
тап 2000-нан астам халқы бар елді мекендер-
де өз бюджеті болады. Жергілікті жердегі 
әкімдерге қойылатын талаптар – салықтық ба-
заны нығайту, жұмыс орындарын көбейту, са-

яси тұрақтылықты қамтамасыз ету, – деген 
аймақ басшысы ауылдық округ әкімдеріне үлкен 
жауапкершілік жүктеді. 

Қызылорда қаласына қарасты ауылдық 
округтердегі жағдайды бағамдап қарасақ, 
өкінішке орай, бүгінгі таңда 9 ауылдық округ 
ешқандай салыққа үлес қоспапты. 

Жиында облыс әкімінің орынбасары Евге-
ний Ким «2017 жылы Қызылорда облысында 
кәсіпкерлікті дамытудың бірыңғай Жол карта-
сын» таныстырды.

– Жол картасының басты міндеттері 
– техникалық және кәсіби білім беру, 
жұмыссыздарды және өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарды бірінші кезекте кәсіпкерлікке 
оқыту. Сондай-ақ, ауылдық жерлерді 
шағын несиемен қамту, ауылшаруашылық 
кооперативтерін құру. Бұл мақсаттар үшін 
ағымдағы жылға республикалық бюджеттен 
6,9 млрд теңге, облыстық бюджеттен 8,8 млрд 
теңге бөлінген. Қаржы институттары мен екінші 
деңгейлік банктерден 28,7 млрд теңге, жеке ин-
вестициядан 57,5 млрд теңге бөлінеді, – 
деді облыс әкімінің орынбасары. 

1 шілдеден бастап медициналық сақтандыру қорына 
қаражат түсе бастайды. Ал келер жыл басталысымен 
ел азаматтарының емдомының ақысын қор өтейді. 
Аймаққа жұмыс сапарымен келген ҚР Денсаулық 
сақтау министрі Елжан Біртанов облыс әкімдігінің 
мәжілісінде осылай мәлімдеді. Жиынға облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев, «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік 
қоры басқарма төрайымының орынбасары Ерік 
Байжүнісов, «А.Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия 
ғылыми орталығы» АҚ директоры Болатбек Баймаха-
нов, жауапты салалар мен медициналық ұйымдардың 
басшылары қатысты. 

Мемлекет басшысы медицина саласының алдына негізгі 
төрт міндетті қойды. Олар – биылдан бастап міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесін енгізу, салада ақпараттық 
технологияларды кеңінен қолдану, жекеменшік медициналық 
ұйымдарға тең мүмкіндік жасау және дәрі-дәрмек бағасын 
бекітіп, жағдайды бақылауда ұстау. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесін енгізу адами капитал сапасын арттыруға, 
қызмет деңгейін көтеруге ықпал етеді. Әлемдік тәжірибеде 
ол өзінің өміршеңдігін дәлелдеп үлгерді. Еуропаның бірқатар 
дамыған мемлекетінде, оның ішінде Нидерланды, Франция, 
Германия, Чехия, Румынияда тұрғындар осы жүйенің игілігін 
көріп келеді. 

– Бұл – медицина саласының қаржылық тұрақтылығын 
қамтамасыз етіп, ынтымақтастық жауапкершілік пен жүйенің 
тиімділігін арттырудың озық үлгісі. Жаңа жүйені енгізу 
бағытында елімізде ауқымды жұмыс атқарылуда. Оны іске 
асырудың заңнамалық тетіктері қарастырылған. 2015 жылы 
қарашада «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тура-
лы» Заң қабылданды. Қоғамдық талқылау нәтижесімен өткен 
жылы заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, мерзімі 6 
айға кешіктірілді. Жаңа жоба бүгінде Парламент Мәжілісінің 
қарауында. Онда кәсіпкерлер, жұмыс берушілер мен 
мемлекеттің міндеттері анық көрсетілген, – деді облыс 
әкімі. 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМА
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ҚОҒАМДАҒЫ ДІН РОЛІ
Сейсенбіде облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемовтің төрағалығымен өткен об-

лыс әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі Кеңес отыры-
сында қоғамдағы діннің ролі, мемлекеттің зайырлылық құрылымы, діни қарым-
қатынастарды реттеуге бағытталған заңнама секілді өзекті мәселелер күн тәртібіне 
қойылды.
Осыған орай,  аймақ аумағындағы діни ғибадат үйлерінде құқық бұзушылықтың  ал-

дын алу бағытындағы жұмыстар жөнінде облыстық ішкі істер департаменті басшысының 
орынбасары Ә.Шаймағамбетов, Қызылорда қаласы және Жаңақорған ауданындағы діни 
ахуалдың жай-күйі, діни тұрақтылықты сақтау және нығайту шаралары туралы Қызылорда 
қаласы және Жаңақорған ауданы әкімінің орынбасарлары Ш.Байманов пен С.Ыдырысов, 
облыс әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі Кеңес отыры-
сы хаттамаларының орындалуы туралы облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 
А.Қайруллаев хабарлама жасады. Мәжіліске кеңес мүшелігіндегі жергілікті атқарушы және 
құқық қорғау органдарының қызметкерлері, БАҚ өкілдері,  Қорқыт ата атындағы ҚМУ рек-
тораты, дін мәселелерін зерттеу орталығы мен ҚМДБ-ның облыс бойынша өкілі  қатысты. 

Кеңесте тағы бір басты мәселе – Қызылорда қаласы мен аудан әкімдіктері құқық 
қорғау органдарымен бірлесіп, мемлекеттік тіркеуден өтпей, астыртын қызмет жасау-
шы діни ұйымдардың алдын алу, облыс көлеміндегі әділет органында тіркелмеген барлық 
мешітті мемлекеттік тіркеуден өткізу, әкімшілік аумағында орналасқан бейіт, қорымдардың 
санитарлық-тазалық жұмыстарын ұйымдастыру секілді бірқатар тапсырма берілді.

Кеше «Болашақ» университетінде ҚР 
Мем лекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыс бой-
ынша департаментінің ұйымдастыруымен «Пара-
сыз болашаққа. Бірге!» атты жастар форумы өтті. 
Жиынды «Нұр Отан» партиясы «Жас Отан» жас-
тар қанатының облыстық филиал төрағасы Абы-
лайхан Сабанбаев жүргізді.
Басқосуда ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бой-
ынша департамент басшысы Абзал Мұхимов форумның 
маңыздылығына тоқталып, жастарды қауіпті дертпен 
бірге күресуге шақырды. 

– Бүгінгі шарамыздың негізгі мақсаты өскелең 
ұрпақты болашаққа сеніммен қарауға тәрбиелеу болып 
табылады. Жастардың келешекке күмәнсіз қарауы үшін 
жемқорлыққа жол бермеуіміз қажет. Жалпы парақорлық 
адам зат баласына кері әсерін тигізбесе, пайдасы болған 
емес. Кез келген дамыған, демократиялық елдерде 
жемқорлықтың белгілері анықталып отыр. Бірақ бірқатар 
мемлекеттер аталған кеселдің алғышарттарын жойып, 
өркениетті ортаға қадам басып отыр. Елбасы дамыған 
30 елдің қатарына ену үшін мемлекет алдына бірнеше 
мақсат қойды. Осы мақсатқа жету үшін жас тарды сапа-
лы білім алуға шақырамын. Парасыз болашақ, бұл ра-
сында, қоғамда орын алатын көптеген мәселенің ал-
дын алады. Баршаңызды қауіпті кеселден аулақ болып, 
жемқорлықсыз орта қалыптастыруда жұмыла жұмыс 

жасауға шақырамын, – деді А.Мұхимов.
Жиында «Нұр Отан» партиясы облыстық фили-

алы төрағасының орынбасары Әділбек Ерсұлтанов 
партияның жемқорлыққа қарсы іс-шараларды жүзеге асы-
рып жатқанын атап өтіп, алдағы уақытта игі бастамалар өз 
жалғасын табатынын жеткізді.

Айта кетейік, парақорлыққа жол бермеу мақсатында 
«Нұр Отан» партиясы белсенді жұмыс жасап келеді. Пар-

тия республика көлемінде «Жемқорлықсыз ел – гүлденген 
ел» атты жобаны жүзеге асыруда. Жоба аясындағы аталған 
дертпен күрес жұмыстары бүгінде оң әсерін тигізуде. 
Сонымен қатар, партияның бастамасымен республи-
ка көлемінде бірнеше науқан жүзеге асырылуда. Осын-
дай игі шаралардың қолға алынуы жастарды құқықтық 
сауаттылыққа тәрбиелеуде маңызды роль атқарып отыр. 

Жастардың басын қосқан форумда іргелі оқу орнының 
ректоры Өмірбек Үмбетов сапалы білім беруде уни-
верситет ұжымының аянбай еңбек етіп жатқанын атап 
өтіп, игілікті шараны ұйымдастырушыларға алғысын 
білдірді. Сондай-ақ, Құқықтану кафедрасының доценті, 
заң ғылымдарының кандидаты Ықылас Дулатұлы қауіпті 
кеселдің алдын алуда әлем елдері мен мемлекетіміздегі 
атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндама жасады. 

Айта кетейік, осыған дейін жемқорлықтың алдын алу 
мақсатында барлық аудан мен ауылдық елді мекендер-
де түрлі деңгейдегі кездесулер ұйымдастырылған бола-
тын. Жиында А.Сабанбаев өткен іс-шаралар нәтижесіне 
тоқталып, ауыл жастарының қоғамдық жұмыстарға да, 
білім алуда да белсенділігін атап өтті. 

Жиын соңында «Нұр Отан» партиясы «Тұран» фили-
алы «Жас Отан» жастар қанатының төрағасы Шәкизат 
Қаратайұлы сыбайлас жемқорлыққа қарсы облыс 
жастарының үндеуін жарялады.

Кенжетай БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

ЖЕМҚОРЛЫҚ – ЖАСТАРҒА ЖАТ ӘДЕТ

Яғни, ауылдық жердегі жұмыссыздар 
мен өзін-өзі жұмыспен қамтып 
отырғандар кәсіпкерлікке оқытылып, ар-
найы курстардан өтеді. Олардың алып 
кету қабілеттеріне қарай бизнес-жоба 
ұсынылады да, кәсіп бастауға қаржы 
беріледі. Оның көлемі 4 млн теңгені 
құрамақ. Аймақ басшысы қаржыны 
кім көрінгенге таратуға болмайтынын, 
қолынан іс келетін азаматтарға үлестіру 
қажеттігіне айрықша тоқталды. Сондай-
ақ, облыс әкімі елді мекендерде нау-
байхана, монша, шаштараз сынды кәсіп 
нысандарының жоқтығын сынға алды.  

Жалпы Жол картасының ба-
сты мақсаты – өңірлік және үкіметтік 
бағдарламалардың тиімді іске асуын 
ұйымдастыру. Облыс әкімінің орынбаса-
ры Евгений Кимнің айтуынша, бұл орайда 
бөлінетін қаржы көлемі 100 млрд теңгеге 
жуықтап отыр.

Мәжілісте Қызылорда қаласының 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев баяндама жа-
сап, облыс орталығындағы кәсіпкерліктің 
жай-күйін баяндап берді. 

– Бүгінгі күні қалада шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында қабыл-
данған шаралар нәтижесінде қарқынды өсу 
көрсеткіштері қалыптасып келеді. Шағын 
және орта кәсіпкерлік құрылымында 
тіркелген субъектілердің басым үлесін 
яғни 78 пайызын жеке кәсіпкерлер, 22 пай-
ызын заңды тұлғалар құрайды. Соңғы үш 
жыл көлемінде, қала бойынша тіркелген 
кәсіпкерлік субъектілер саны 24 мың 960 
бірлікті құрады. Оның ішінде белсенді 
субъектілер саны – 19 мың 389, – деді 
Нұрлыбек Машбекұлы.

Деректерге зер салсақ, Қызылорда 
қаласында кәсіпкерлік саласы серпінді 
дамып келе жатқандығын байқауға бола-
ды. Облыс бойынша «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы шеңберінде 
жүзеге асып жатқан жобалардың 50 пайыз-
дан астамы қала кәсіпкерлерінің үлесінде. 
Толығырақ тоқталсақ, 2014-2016 жыл-
дар аралығында «Бизнестің жол картасы 
– 2020»  бағдарламасы бойынша жалпы 
құны 15 млрд 879 млн  теңге болатын 171 
жоба қолдау тапса, оның 157-сі жұмысын 
бастаған. Сонымен қатар, «Қызылорда» 

өңірлік инвестициялық орталығы 
тарапынан ауылдық елді мекендегі 
кәсіпкерлерге берілетін шағын 
несиелендіру бағдарламасына 

сәйкес 16 жоба қаржыландырылған. 
Ал, «Қазақстан Республикасын ин-
дустриялық-инновациялық дамытудың 
2015-2019 жылдарға арналған» мем-
лекеттік бағдарламасы аясында 7 жоба 
іске қосылып, нәтижесінде 188 жұмыс 
орны ашылған. 

– Осы жылдың соңына дейін құны 
871 млн 500 мың  теңгені құрайтын 1 
инвестициялық жоба жүзеге асырылады. 
Қаладағы индустриялдық аймаққа жал-
пы көлемі 123,2 гектарды құрайтын, 10 
жобаға жер телімдері бөлініп, 1 мың 176 
жұмыс орнын ашу көзделуде, – деді қала 
әкімі.

Қызылорда қаласының аумағынан 
ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру 
жұмыстары қарқынды жүріп жатқаны 
байқалады. Бүгінгі күнге дейін қала 
аумағына қарасты кент және ауылдық 
округтерде 74 майда шаруа қожалығын 
біріктіру нәтижесімен 17 кооператив 
құрылған. Сондай-ақ, Қызылорда қаласы 
бойынша 1 мың 500 азаматты кәсіптік 
оқыту жоспарлануда. Қуантарлық 
жаңалықтардың бірі – ауылдық округтер-
де несие алып, кәсіп ашсам деушілердің 
саны артып келеді. Қазірдің өзінде 183 
адам несие алуға ниет білдіріп үлгірген.

Аймақ басшысы қаладағы атқарылып 
жатқан жұмыстар көрсеткішіне оң баға 
беріп, десе де, тоқмейілсуге болмайтынын 
айтты. Жетістіктерді одан әрі ұлғайтуға 
тиіс екенімізді мәлімдеді. 

– Өткен ғасырдағы облыстағы мал 
басының жоғары көрсеткіші 1999 жылға 
тиесілі. Бүгінгі күнгі көрсеткіш одан 34 
пайызға артық. Демек, халықтың жағдайы 
жыл сайын жақсарып келе жатыр. Осы 
биігімізден түспеуіміз керек. Бұл жол-
да барлығымыз тізе қосып, еңбек етуге 
тиіспіз, – деді аймақ басшысы. 

Сонымен қатар, мәжілісте облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директоры 
Ғалымбек Жақсылықов, «Байқоңыр» 
ӘКК» ҰК» АҚ басқарма басшысы 
Темірхан Кенжебаевтар сөз сөйлеп, 
кәсіпкерлікті дамытуға байланысты өз ой-
ларын ортаға салды. Жиын соңында аймақ 
басшысы күн тәртібіндегі мәселеге орай 
тиісті тапсырмалар жүктеді.

Нағымжан САУЯЕВ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

экономиканы дамыту 
кілті – кәсіпкерлікте

Сыр елінде атқарылып жатқан кез кел-
ген игілікті істер өңір үшін өзекті. Бүгінгі 
өркениет бағытындағы Қармақшы ауданын-
да жаңашыл ізденістер мен байыпты баста-
малар жетерлік. Оның бір парасын ауданға 
жасалған кезекті сапардан анық аңғардық.
Ауданның кәсіпкерлік саласының басым бөлігін 

сауда және қызмет көрсету саласы қалыптастырып 
отыр. Бизнес жобаларды кәсіпкерлікті қолдау 
мен дамытуға бағытталған бағдарламаларға 
қатыстыру бойынша былтыр бірқатар жұмыстар 
атқарылған. Мәселен, «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы және «Микробизнес – 
Қызылорда» жобасы шеңберінде бірнеше жобалар 
несиелендірілген.

«Микробизнес Қызылорда» бағдарламасы 
шеңберінде «Қызылорда» Өңірлік инвестициялық 
орталығы» ЖШС-нан 6 млн теңге қаражат алған 
жас кәсіпкер Айбек Муслимов Жосалы кентінен 
сұлулық салонын ашып, екі адамды жұмыспен 
қамтып отыр. Былтыр өз қаражатына қос қабатты 
нысан салып, бірінші қабатына сән салонын ашқан 
кәсіпкер, қалған бөліктеріне той жабдығы мен дүкен 
ашпақ ниетте екенін білдірді. Он пайыз жеңілдікпен 
алған несиені 4 жылда толықтай өтеуді көздеп, 
отбасылық бизнесті тұрақты дамыту жоспарымен 
бөлісті.  

Кент орталығында ашылған жаңа той салоны 
да «Микробизнес Қызылорда» бағдарламасының 

жемісі. Жас кәсіпкерлердің бірі Жұлдыз Алиева да 
өткен жылы «Қызылорда» Өңірлік инвестициялық 
орталығы» ЖШС-нан 10 млн теңге несиеге қол 
жеткізіп, «Мерекелік шаралар ұйымдастыру сту-
диясын» ашты. Бұл да отбасылық бизнес негізінде 
іске асырылған сәтті жобалардың бірі. Қазіргі 
таңда Жосалы кентінде той салоны, лимузин жал-
дау, қалыңдық киімін жалға беру сияқты қызмет 
түрлерін жандандырып отыр. 

Құрылыс саласында пластик цехын ашып, кент 
және ауыл тұрғындарына сапалы қызметін ұсынған 
кәсіпкердің бірі – Елубаев Әмит. Ол былтыр цех-
ты құрал-жабдықтармен қамтып, жүктасығыш «Га-
зель» автокөлігін алуға осы бағдарлама 
аясында 5 млн теңге несие алып, 
жұмысын жандандырып келеді. Әмит 
аға 2000 жылдан бері ағаш өңдеумен 
айналысқан екен. Өз кәсібін жете 
меңгерген ол цехта есік, терезе, тағы 
сол сияқты тұрмысқа қажетті бұйымдар 
жасап келсе, енді плас тиктен терезе, 
есіктер жасап аудан тұрғындарының 
сұранысын өтеуде. Ағаш өңдеу және 
пластик цехтарында 8 азамат жұмыспен 
қамтылған. 

Бұрынғы фельдшер Ләззат Қызыл-
баева – «Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасы аясында мал 
шаруашылығын дөңгелентіп отырған 

кәсіпкердің бірі. Ол жылқы бордақылаумен айна-
лысып, аудан-ауыл халқын етпен қамтамасыз етуде. 

– Жұмыстан қысқарып қалған соң, жеке кәсіп 
ашуды көздеп мемлекеттік бағдарламаға жүгіндім. 
Керекті құжаттарды дайындап 9 пайыз жеңілдікпен 
4 жылға 4 млн теңге қаржы алып, қаңтар айынан 
бастап жұмысты бастап кеттік. Осы кезде 7 бас 
жылқы бордақыда тұр. Бордақыларды кейде сойып, 
кейде тірілей сатамыз. Шағын шаруа болған соң, 
оны отбасы мүшелері – өзіміз атқарып жатырмыз. 
Болашақта жайылымдық жер алып, ферма ашуды 
жоспарладым,– дейді Ләззат. 

Атакәсіпке бет бұрған кәсіпкердің бірі –

Есіркеген Ідірісов. Былтыр қыркүйек айы-
нан бастап Зеңгі баба тұқымын көбейтумен 
және бордақылаумен айналысып келеді. Өз 
қаражатына былтыр жазда мал бордақылауға 
арналған жабық қораны жаңадан салыпты. 

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасымен 
4 млн теңге несие алып, мал бордақылаумен 
айналысуға былтыр кірістім, – дейді ол. 

Есіркеген ағаның мал қорасы 30 басқа арналған. 
Өз аяғымен жайылмаған малдың да бабын жасау 
оңай шаруа емес. Мезгіл-мезгіл жем-шөбін, суын 
беру, орнын тазалау керек. Кәсіпкер қыс бойы 

Жосалы мен Төретам кенттеріндегі, Байқоңыр 
қаласындағы дүкендерге шамамен 2 мың тонна-
дай ет өткізген. Қазір қорада тұрған 30 сиырдың 
да күйі келісті. Бұл жерде 2 адам жұмыс істейді. 
Болашақта тағы да несие алып, 60 басқа арналған 
екі бордақылау алаңын салу жоспары бар.

– Кәсіп ашамын деушілерге ұсынылған 
мүмкіндіктерді дер кезінде пайдаланған жөн. 
Әсіресе, мал өнімдерін өңдеушілерге қолдау жақсы. 
Осы ретте асылтұқымды сүт бағытындағы сиыр-
лар алып, шағын сүт зауытын ашу да ойымда бар, 
– дейді жеке кәсіпкер Есіркеген Ідірісов.

Осылайша, Қармақшы ауданына жасалған са-
парымызда бизнесін  сәтті бастаған бірнеше 
кәсіпкерлермен таныстық. «Көп іс тындырам десең, 
кішкентайдан баста» демекші, олар үлкен талаппен 
еңбек етіп, іргелі істер тындыруда.

Нұрбек ДәУРЕНБЕКОВ.
Қармақшы ауданы.

кӨп іс тЫНДЫрАМЫН ДесеҢ, қАНАғАттАН БАстА

Елбасы Жолдауын түсіндіру мақса-
тымен Сыр өңіріне келген республикалық 
ақпараттық-насихаттық топ мүшелері 
саладағы өзгеріс туралы айтып берді. 
Денсаулық сақтау министрі жаңа жүйенің 
артықшылықтарын ақпараттандыру, 
әзірлік шаралары көп уақыт алғанын 
жеткізді. Дәрігерлер бұл туралы егжей-
тегжей біледі. Ендігі жерде халықтың 
түгел білгені керек. Ақпараттандыру 
жұмысының маңыздылығы да – осында. 

– Заң бойынша Қазақстан азаматтығы 
бар әрбір адам қайда тұратынына қара-
мастан, қорға ақы төлеп отыруы тиіс. 
Және жаңа жүйенің қызметіне жүгіне ме, 
жүгінбей ме, оған да байланысты емес, – 
деді министр. 

Жоба коммерциялық мақсатты 
көздемейді әрі толықтай мемлекет 
бақылауында болады. Нәтижесінде 
отандастарымызға медициналық 

қызметтің екі пакеті ұсынылады. 
Алғашқысына жедел жәрдем, санитарлық 
авиация, әлеуметтік маңызды аурулар, 
екпе және шұғыл жағдайларда көрсетілетін 
қызметтер кіреді. Ал келесі пакет бойын-

ша стационарлық ем, реабилитация, емдік 
шаралар және жоғары технологиялық 
көмектер қарастырылады. Әкімдік 
мәжілісінде «Әлеуметтік медициналық 
сақтанудыру қоры»  коммерциялық емес 

АҚ басқарма төрайымының орынба-
сары Ерік Байжүнісов қордың мақсат-
міндеттерімен бөлісті. 

– «Неге жалғыз-ақ қор құрылды?» деп 
сұрайды көбісі. Өйткені бұл – халықтың, 
мемлекеттің қаржысы. 17 миллион адамға 
арналып құрылғандықтан оған қатаң 
бақылау керек. Қаражат Ұлттық банкте 
сақталады. Бір жүйе арқылы ашық әрі жа-
риялы түрде жиналып, жұмсалады, – деді 
қор өкілі. 

Президент Жолдауында көрсетіл-
гендей, Қазақстанның үшінші жаң ғыруы-
мен бірге денсаулық сақтау саласы жаңа 
жүйеге аяқ басып отыр. Медициналық 
сақтандыру – әлеуметтік бағдарлама. 
Оның сәтті енгізілуі әрі қолданылуы 
халықтың денсаулығын нығайтуға, әл-
ауқатын арттыруға оң әсер етуі тиіс. 

Жиын қорытындысында мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік аясында облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы мен «SANA-
MED» ЖШС арасында ынтымақтастық ту-
ралы келісімшартқа қол қойылды. Ол бой-
ынша Қызылорда қаласында ауысымына 
400 келушіге арналған 2 қалалық емхана 
жобасын іске асыру көзделген. 

Назерке САНИЯЗОВА.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ –
ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАМА

Қызылорда облысына жұмыс сапарымен 
келген ҚР Денсаулық сақтау министрі Елжан 
Біртанов облыстық медицина орталығында бо-
лып, сала қызметкерлерімен және жекеменшік 
медицина ұйымдарының өкілдерімен кездесіп, 
елімізде енгізілгелі жатқан міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі, денсаулық 
сақтау саласын дамыту бағытында атқарылатын 
жұмыстар жөнінде кеңінен әңгімеледі. 
Кездесуді ашқан облыс әкімінің орынбасары Руслан 

Рүстемов жалпыға ортақ жаңа жүйенің биылғы жылдың 
1 шілдесінен бастап енгізілетінін айтып, кездесудің 
маңыздылығына тоқталды.

– Медициналық сақтандыру жүйесі – әлемдік үрдіс. 
Әлемдік тәжірибеде ол өзінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. 
Бұл жүйе Еуропаның бірқатар дамыған елдерінде, соның 
ішінде Нидерланды, Франция, Германия, Чехия, Румы-
нияда тиімді жұмыс жасауда. Біздің елімізде де жүйені 
енгізу бағытында біршама жұмыстар атқарылуда. Оны 
іске асырудың заңнамалық тетіктері қарастырылған. 
Бүгінгі кездесуде  ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап 
қолға алынатын жаңа жүйе жайында, оның маңыздылығы 
туралы жан-жақты түсіндірілетін болады,– деді облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов. 

Жалпы, облыс көлемінде тұрғындарға 26 стационарлық 
көмек көрсететін емдеу мекемесі, 18 емханамен қатар, 23 
жеке клиника  медициналық көмек ұсынады. 

Кездесу барасында ҚР Денсаулық сақтау министрі 
Елжан Біртанов міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінің негізгі мақсаты мен міндеті және 
елімізде денсаулық сақтау саласында технологиялық 

жаңартуды жеделдету, әсіресе сандық технологияны 
жаңарту қажеттілігі жөнінде әңгімеледі. 

– Елбасының ағымдағы жылдың 31 қаңтарында 
Қазақстан халқына жолдаған Жолдауында 5 басты мақсат 
айқындалғанын жақсы білесіздер. Мұндағы түпкі мақсат 
– Дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы елдердің отыздығына 
ену. Жолдауда осы мақсатқа жетудің бір тетігі ретінде 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 
енгізу арқылы адами капиталдың сапасын арттыру 
көзделген. Яғни, медициналық қызметтің сапасын артты-
ру, қолжетімділігін қамтамасыз ету.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 80-қадамында 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін 
енгізу көзделсе, 2015 жылы қарашада «Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы»  Заңы қабылданды. 
Онан бері де ел арасында жаңа жүйе жайында толассыз 
түсіндірулер, насихаттық жұмыстар жүргізілді. Осының 
нәтижесінде заңға өзгерістер енгізілді, жүйені енгізу алты 
айға шегерілді, –  деді Е.Біртанов.

Сондай-ақ, министр үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен 
бастап әрбір азамат сақтандыру қорына жарна төлеуге 
міндетті екенін, төлемеген жағдайда мемлекет тегін 
медициналық көмектің кепілдік берген түрін ғана пай-
далана алатынын айтып, осы орайда емхана тарапы-
нан тұрғындарға қарқынды түрде, жан-жақты түсіндірме 
жұмыстары жүргізілуі тиіс екенін жеткізді. Яғни, қазірден 
бастап барлық отбасы әрбір мүшесінің қай санатқа жата-
тынын және ол үшін жарна қалай төленетінін анықтауы 
маңызды. 

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. 

Денсаулық сақтау министрі сонымен бірге медици-
налық қызметтің сапасын жақсарту бағытында біршама 
жұмыстардың қолға алынып жатқанын айтып өтті. 

– Жаңа жүйе енгізілгеннен кейін қорға жарна төлеп 
отырған әрбір азамат сапалы қызметті талап етері 
сөзсіз. Сондықтан министрлік тарапынан ауқымды 
жұмыстар жүргізу жоспарлануда. Ең алдымен, сала-
ны электрондық жүйеге көшіру көзделуде. Өздеріңізге 
белгілі, бүгінде емханаларда болсын, ауруханаларда бол-
сын, дәрігерлер қағазбастылықтан арыла алмай келеді. 
Осының салдарынан ұзан-сонар кезектен құтыла алмай 
жүрміз. Осыған байланысты 2019 жылы дәрігерлер, ме-
дицина қызметкерлері қағаз толтырудан құтылатын бо-
лады. Бұл орайда сандық жүйеге, электронды жүйеге 
көшу көзделіп отыр. Сондай-ақ, дәрі-дәрмекке қатысты, 
яғни, дәрі-дәрмек бағасын реттейтін боламыз. Бұл 
орайда арнайы жұмысшы тобы құрылып, ауқымды 
жұмыстар атқарылатын болады. Осыған байланысты 
қазір министрлік тарапынан үш комитет құрылды. Атап 
айтқанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры, фармациялық бақылау комитеті, ол ерекше коми-
тет болады. Ал үшіншісі, қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті. Ол профилактикалық жұмыстармен айналы-
сады. «Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын ізде» 
деген емес пе?! Ендеше аурудың алдын алу бағытында 
профилактикалық шаралардың маңызы зор болмақ, – деді 
Е.Біртанов.

Кездесу соңында сұрақтар қойылып, оларға тұшымды 
жауап берілді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЖАҢА ЖҮЙЕНІ ЕНГІЗУ – ЖАУАПТЫ МІНДЕТ

Қызылорда облысы әкімінің аппараты 
басшысының орынбасары қызметіне Шотаев Серік 
Есіркепұлы тағайындалды. 
Серік Есіркепұлы 1967 жылы туған. Е.А.Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін «заңгер» 
мамандығы бойынша бітірген. 

Еңбек жолын 1984 жылы жұмысшы ретінде бастаған.
1994 жылы  прокурор  көмекшісінен бастап прокурату-

ра органдарында әртүрлі лауазымды қызметтер атқарған.
2016 жылдың маусым айынан бастап облыс әкімі 

аппаратының құқық қорғау органдарымен жұмыс және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлімінің басшысы.

таҒаЙыНДау
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«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» саласын-
да көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ішінде ҚР 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі 
№319 бұйрығымен бекітілген «Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандартына» сәйкес жиі сұранысқа ие 
тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі болып табылады. 

Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй алу 
үшін ҚР Тұрғын үй қатынастары туралы 1997 жылғы 16 
сәуiрдегi №94 Заңының 4 бөлім, 9-тарау 67-бабына сәйкес 
азаматтар мына санаттар бойынша есепке алынады.

1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қаты су  шы-
лары;

2) жетiм балаларға, ата-анасының қамқор лығынсыз 
қалған балалар;

3) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына жа-
татын ҚР азаматтары (Ұлы Отан соғысының мүгедектері 
мен қатысушыларына теңестірілген адамдар, 1 және 2 
топтағы мүгедектер, мүгедек балалары бар немесе олар-
ды тәрбиелеушi отбасылары, ел Үкіметі бекiтетiн ауру-
лар тiзiмiнде аталған кейбiр созылмалы аурулардың ауыр 
түрлерiмен ауыратын адамдар, жасына қарай зейнет дема-
лысына шыққан зейнеткерлер, кәмелетке толғанға дейiн 
ата-аналарынан айырылған 29 жасқа толмаған жетім ба-
лалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
лар жатады, оралмандар, экологиялық зiлзалалар, табиғи 
және техногендi сипаттағы төтенше жағдайлар салдары-
нан тұрғын үйiнен айырылған адамдар, көпбалалы отба-
сылар, мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттерiн, әскери 
қызметiн орындау кезiнде, ғарыш кеңістігіне ұшуды дай-
ындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмiрiн құтқару 
кезiнде, құқық тәртiбiн қорғау кезiнде қаза тапқан (қайтыс 
болған) адамдардың отбасылары, толық емес отбасылар 

жатады).
4) мемлекеттiк қызметшiлерге, бюджеттiк 

ұйымдардың қызметкерлерiне, әскери қызметшiлерге, 
ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, арнау-
лы мемлекеттік орган қызметкерлеріне және мемлекеттiк 
сайланбалы қызмет атқаратын адамдар;

5) жалғыз тұрғын үйі ҚР заңнамасында белгіленген 
тәртіппен авариялық жағдайда деп танылған ел азаматта-
ры.

Жоғарыда аталған мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі 
– Мемлекеттік корпорация) мен «электрондық үкіметтің» 
www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметтің көрсетілу тәртібі ҚР Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі №319 
бұйрығының 2-қосымшасы Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандартына сәйкес жүгізіледі. 

1) Мемлекеттік корпорацияға тапсырылатын 
құжаттар тізбесі:

– тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу тура-
лы  өтініш;

– жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын 
сәйкестендіру үшін түпнұсқасы талап етіледі);

– республикалық маңызы бар қалаларда, астана-
да кемінде үш жыл тұрғанын растайтын құжаттарды 
ұсынады (тек республикалық маңызы бар қалаларда, аста-

нада тұратын азаматтары үшін);
– некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс бо-

луы, балалардың тууы туралы куәліктерді;
– жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп 

танылған азаматтар жергілікті атқарушы органның тиісті 
анықтамасын ұсынады;

• халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жа-
татын көрсетілетін қызметті алушылар (жетім балаларды, 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды және 
мүгедек балаларды қоспағанда) өтініш жасаған кезде:

– өтініш жасаудың алдында соңғы он екі ай ішінде 
отбасының әрбір мүшесіне шаққандағы табысы туралы 
мәліметтерді қосымша ұсынады;

• мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйым дардың 
қызметкерлерi, әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлері және мемлекеттiк сайлан-
балы қызмет атқаратын адамдар санаттарына жататын 
көрсетілетін қызметті алушылар өтініш жасаған кезде:

– жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы қосымша 
ұсынады;

• ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер:
– ҚР Үкіметі берген, олардың мәртебесін растайтын 

құжаттарды ұсынады;
• отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық 

және техникалық талаптарға сай келмеген немесе жапсар-
лас, оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда екi және одан 
да көп отбасы тұрып жатқан немесе отбасы құрамында 
кейбiр созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын 
науқастар болып, бiр үй-жайда (пәтерде) олармен бiрге 

тұру мүмкiн болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы:

– тиісті уәкілетті органның анықтамасын қосымша 
ұсынады.

2) Порталға жүктелетін құжаттар тізбесі:
– көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен 

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы 
сұрату;

– республикалық маңызы бар қалаларда, астана-
да есепке қою үшін кемінде үш жыл тұрақты тұруы та-
лап етіледі электрондық құжаттарды ұсынады (тек ҚР 
республикалық маңызы бар қалаларда, астанада тұратын 
азаматтары үшін);

– некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс бо-
луы, балалардың тууы туралы куәліктің көшірмесі;

• жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп таныл-
са, тиісті жергілікті атқарушы органның анықтамасының 
электрондық көшермесі ұсынылады; халықтың 
әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын көрсетілетін 
қызметті алушылар (жетім балаларды, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды және мүгедек бала-
ларды қоспағанда) өтініш жасаған кезде:

– өтініш жасаудың алдында соңғы он екі ай ішінде 
отбасының әрбір мүшесіне шаққандағы табысы тура-
лы анықтаманың электрондық көшермесі қосымша 
ұсынылады;

• мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың 
қызметкерлерi, әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлері және мемлекеттiк сайлан-

балы қызмет атқаратын адамдар санаттарына жататын 
көрсетілетін қызметті алушылар өтініш жасаған кезде:

– жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманың 
электрондық көшермесі қосымша ұсынылады;

• ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер:
– ҚР Үкіметі берген, олардың мәртебесін растайтын 

құжаттарды ұсынады;
• отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық 

және техникалық талаптарға сай келмеген немесе жапсар-
лас, оқшауланбаған тұрғын үй-жайларда екi және одан 
да көп отбасы тұрып жатқан немесе отбасы құрамында 
кейбiр созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын 
науқастар болып, бiр үй-жайда (пәтерде) олармен бiрге 
тұру мүмкiн болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы:

– тиісті уәкілетті органдар анықтамасының электрон-
дық көшірмесін қосымша ұсынады.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап, сондай-ақ, порталға өтініш бер-
ген кезде – күнтізбелік 30 (отыз) күн.

Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз 
түрінде жүргізіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – кезектің 
реттік нөмірін көрсете отырып, есепке қою туралы хабар-
лама жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру нысаны: 
электрондық түрде.

З.Қожахметова,
облыстық энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасының
бас маманы.

Елде қыруар шаруаны, оңды 
өзгерістерді бір сәтте көзге 
көрінетіндей етіп еңсеріп та-
стау мүмкін емес. Бұл тіпті 
қажет десеңіз экономиканың 
даму заңдылығына қайшы 
келетін құбылыс. Бірақ аудан-
да бюджеттің жергілікті кіріс 
көзінің мүмкіндіктерін тиімді 
пайдалануға деген ұмтылыстың 
алғашқы тың нышаны байқалады. 
Осыған дейін республикалық, 
облыстық деңгейде едәуір 
тәжірибе жинақтаған ауданның 
жаңа басшысымен болған 
әңгімеде экономиканың қатпар-
қатпар құпияға толы осал буында-
ры туралы пікір алмасуымыздың 
сыры да тегін емес еді.

Кезінде Ресейдің белгілі 
қаржыгері, экономист Алексей 
Кудрин: «Инвестиция нәзік құс 
сияқты, үркітіп жіберсең, өзіне 
қолайлы өңіріне ұшып кетеді» 
деген мағынасы астарлы ойлы 
теңеулі сөздерді айтыпты.  Сол 
сияқты қарт Қаратау өңірінде ин-
вестиция тартып, ел қазынасын 
игеруге деген алғашқы 
қадамдардың жасалғанына едәуір 
уақыт өтті.  Мұнда келгендерді 
ешкім үркіткен жоқ, олар сол себептен де 
игілікті іске құлшына кірісті. Нәтиже жақсы. 
Алайда бұл бағытта әлі түрен тимеген, кезегін 
күткен шаруалар қаншама!

– Аудан экономикасында өнеркәсіптің 
сипаты басым болғандықтан келешегі ке-
мел екенін жақсы білеміз. Орайы келген істі 
мемлекеттік бағдарламалар арқылы, сондай-ақ 
жеке инвесторлар арқылы жүзеге асырудың  
мүмкіндіктері ретімен атқарылып жатыр, – деді 
Ғалым Махмутбайұлы әңгімесін ширата түсіп. 
– Тізбектелген цифрлардан қанша айналып 
өткіңіз келгенімен, оның өмір болмысымыздың 
шынайы көрсеткіші екенін мойындамасқа 
болмайды. Айталық, Жаңақорған ауданын-
да 2016 жылы 112,4 млрд теңгенің өнеркәсіп 
өнімі өндіріліп, 2015 жылмен салыстырғанда 
өсім 28,6 пайыз құрады. Бұл облыс деңгейінде 
алғанда бірінші көрсеткіш. Әлбетте, бұл орайда 
Елбасының бірінші кезекте мән беріп отырған 
өңдеу өнеркәсібінің жағдайы да көңіл көншітеді. 
Өңдеу өнеркәсібінің өнімдерін өндіру көлемі 
2016 жылы 59,4 млрд. теңгені құрады. Түйіндеп 
айтқанда, өсім 24,1 пайыз болып, облыста 
бірінші орынға жайғасқан жағдайымыз бар.

Ауданның бүгінгі хал-ахуалын нақты 
көрсеткіштерімен талдау сүзгісінен өткізу 
үшін экономика және бюджеттік жоспарлау 
бөліміне ат басын бұрдық. Барлығы осы жер-
де сұрыпталады, алдағы күннің бағыт-бағдары, 
аудан әкімінің басшылығымен айқындалатын 
негізгі буынның тіршілігі, бейнелеп айтқанда, 
тынымсыз механизм секілді жүрек соғысындай 
сарт-сұрт етеді.

Алғашқы деректі қанағат сезімімен 
қабылдадық. Ауданның келешегі кемел 
дейтініміз ауызбен айта салынған құрғақ 
сөз емес, өңірде өнеркәсіп саласында тұтас 
нәтижелерді қалыптастыруға өңдеу өнеркәсібі 
мен кен өндірісі саласы елеулі ықпал етіп отыр. 
Қараңыз: олардың аудан өндіріс көлеміндегі 
үлесі тиісінше 52,8 және 46,2 пайыз құрайды! 
Бұл таяу болашақта аудан сырттан келетін 
қыруар субвенциядан біртіндеп арыла бастай-
ды деген сөз.

2016 жылы мемлекеттік бюджеттің кіріс 
болжамы 118,2 пайызға асыра орындалды, яғни 
бюджет кірісі болжамы 14,7 млрд мың теңге ор-
нына 17,4 млрд  теңге салық төлемдері түсті.

Жергілікті жерде бізге бұрын-соңды 
болмаған жаңалықты назарға салды. Аудандағы 
автокөлік жолдарының қанағаттанарлық 
деңгейі 83 пайызға жетіпті. Аудан бюджетін 
жүйелі жоспарлау нәтижесінде өткен жылы ау-
дан көлеміндегі инфрақұрылым объектілерін, 
әлеуметтік нысандарды жөндеуге мүмкіндік 
туды. Аудандық маңыздағы 158,9 шақырым 
автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу 
және күтіп ұстау жұмыстарына 39,5 млн 

теңге, Жаңақорған кентіндегі 7 көшені орташа 
жөндеу жұмыстарына 18,8 млн теңге, аудан-
дық маңыздағы «Самара-Шымкент-Талап 
бекеті» автомобиль жолына орташа жөндеу 
жұмыстарына 69 млн теңге, Байкенже ауылдық 
округі Билібай елді мекеніне кіреберісіндегі 
Үржанов көшесін орташа жөндеу жұмыстарына 
27,6 млн теңге қаржы бөлініп, орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

Жаңақорған кентіндегі «Саяжай» шағын 
ауданынан 3 қабатты 15 тұрғын үй және 
1 коммерциялық ғимарат салу бағытында 
жеке инвестор қаржысы есебінен Қазақстан 
тұрғын үй жинақ банкі және аудан әкімдігінің 
үшжақты келісіміне сәйкес жаңадан, алғаш 
рет орталықтандырылған инфрақұрылымы 
тартылған үшінші сыныпты тұрғын үй кешені 
салынуда.

Өңірде жаңа жұмыс орындарын ашып, 
халықты жұмыспен қамту, салық базасын 

ұлғайту, аудан бюджетіндегі субвенция көлемін 
азайту бағытында ауданда кәсіпкерлікті бірнеше 
бағытта дамыту жоспарланып, жүзеге асы-
ру көзделіп отыр. Бұл жұмыстар 2016 жылдың 
төртінші тоқсанынан басталып кетті.

Жаңақорған ауданының 2016-2018 
жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту карта-
сы бекітіліп, атқарылар шаралар белгіленді.

Кәсіпкерлер «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында 2016 жылы 3,5 млн теңге 
құрайтын 3 жоба грант қаржысын жеңіп алды. 
Сол жобалардың бірі отандық өнім шығаратын 
жеке кәсіпкер Мұсылманқұлов Сарсеннің (ДК 
«МСК») «Аяқ киім тігу цехы» болып табыла-
ды. Қазіргі уақытта кәсіпкерге қолдау көрсету, 

ісін алға жылжытуға көмек ретінде аудан 
көлеміндегі өндіріс орындарымен жұмыстар 
жүргізіліп, өндірістегі жұмысшыларының аяқ 
киімдеріне тапсырыс беріп, әріптестік орнатыл-
ды.

Сонымен қатар ауданның табиғат берген 
сыйы – шипасы мол қара лайы арқылы емдеу-
сауықтыру орын салу мақсатында жеке ин-
вестор «Байқоңыр» СПК-мен қаржыландыру 

мақсатында жұмыстар жүргізуде. 
Біздің байқағанымыздай, ауданда 
жергілікті бюджеттің мүмкіндіктері 
барынша тиімді пайдаланылуда. 
Аудандық бюджеттен 2017 жылы 
жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 
тұңғыш рет инновациялық жобаларға 
гранттар мен несиелер беру үшін 
30 млн теңге қаржы бөлінді. Кент, 
ауылдық округ әкімінің аппаратта-
рына жергілікті мемлекеттік басқару, 
әкімдіктің құзыретін кеңейтуге, 
жоғары өнімділікке қол жеткізу, ауыл 
шаруашылығы саласының әлеуетін 
арттыру мақсатында жергілікті бюд-
жет қаржысы есебінен шаруашылыққа 
пайдалануға 5 дана «Беларус» трак-
торы, 7 дана лазерлі жер тегістегіші, 
1 дана жүк тиегіш-экскаватор, 
5 соқа және 5 дана тыңайтқыш 
сепкіштері алынды. Бұл техникаларды 
пайдаланудың алғышарттары жасалып 
әкімдік, инвестор, ауылдық әкімдері 
арасында үш жақты меморандумға қол 
қойылды.

Биылғы жылдан бастап сұранысқа 
ие болып отырған күріш сортта-
рын өндіру мақсатында «Маржан» 
сортты күріштің 80 пайызы жоғары 
сұрыпты «Лидер» сортына ауысты-

рылды. Үстіміздегі жылы күріш егу көлемін 
2341 гектарға ұлғайтып, жалпы көлемін 10 мың 
гектарға жеткізу жоспарланған.

Аудандағы әрбір ауылдың әлеуетін зер-
делей келе, Қожакент ауылдық округі «50 
ауыл» бағдарламасы аясында пилоттық ауыл 
ретінде таңдалып аталған бағдарлама арқылы 
41 жеке отбасылық шаруашылық «Миялы» 
ауыл шаруашылығы кооперативіне бірігіп 
142 млн теңге несие алып, осыған 617 бас 
мүйізді ірі қара, 110 бас жылқы малы алынып 
бордақылаумен айналысуда. Бұл өз кезегінде 41 
отбасының өз кәсібін ашуына мүмкіндік берсе, 
қосымша 25 отбасы осы бағытта өз кәсібін аша-
тын болады. Сонымен бірге бір мезетте 5 бас 
ірі қара мал сою пунктін салуға несие көздері 
қарастырылуда. Осындай жолмен Аққорған, 
Сүттіқұдық, Бесарық және Келінтөбе ауылдық 
округ тұрғындары құжаттарын дайындап Ауыл 

шаруашылығын қаржылай қолдау орталығына 
өткізілді.

Жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясын-
да жұмыссыз азаматтарды кәсіпкерлікке бау-
лу мақсатында «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
халықаралық автокөлік дәлізінің бойынан 1000 
гектар жер белгіленіп, оның 152 гектар жеріне 
агроиндустриялық аймақ ашу жұмыстары 
жүргізілуде. Бұл жердің 100 гектар жеріне қант 
қызылшасын, қалған 152 гектар жерге көкөніс 
бақша дақылдарын егу жоспарланған. Соны-
мен бірге 3 гектар жеріне саялы ағаштар тұқым 
бағын орналастыру жұмыстары жүргізіліп, де-
малыс орны ашылады. Агроиндустриялық 

аймақтың инфрақұрылымын жеткізуге аудан 
әкімдігі тарапынан тиісті қолдау көрсетілуде.

Осыған байланысты «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» халықаралық автокөлік дәлізінің бой-
ынан агроиндустриялық аймақта өндірілген 
көкөніс және бақша дақылдарын сатуға 4 жер-
ден сауда павильондарын салу жоспарланып 
отыр.

Агроаймақ ашудағы негізгі мақсат – 
жұмыссыз азаматтарды белгілі бір кәсіпке 
бейімдеу, азаматтардың одан әрі өз кәсібін 
ашуға жәрдемдесу болып табылады. Аудандық 
жұмыспен қамту орталығында 1100 адам 
жұмыс іздеуші ретінде есепке алынған. Осыдан 
жұмыспен қамту үшін агроаймаққа әлеуметтік 
жұмыс орындарына тарту жұмыстары 
жүргізілуде. Жергілікті бюджеттен қосымша 
200 адамды әлеуметтік жұмыс орындарына 
тартуға 25 млн теңге қаржы қаралды.

Сондай-ақ бақша өнімдерін жаңа техноло-
гиямен өсіруге 200 адамды қайта даярлау үшін 
агроиндустриялық аймақта орналасқан демалыс 
кешенінде голландиялық мамандар тартылып, 
озық тәжірибелерін үйрететін болады.

Агроаймақ маңында «Серікбай» шаруа 
қожалығының жылыжай және жеміс-жидек 
тұқым бағы орналасты. Жоба құны 200 млн 
теңгені құрайды. Қазіргі таңда жылыжайдың 
құрылыс жұмыстары жүргізілуде және 3 гектар 
жерге жеміс-жидек дәндері себілді.

 Ең бастысы, «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
халықаралық автокөлік дәлізінің бойындағы 
сервистік жобалар іске асырылуда. Барлығы 6 
жоба, оның төртеуі бүгінгі таңда жұмыс жасап 
тұр.

– Елбасының «Алдымен – экономика, содан 
кейін – саясат» деген сөздерінің саяси ұран емес, 
әлеуметтік-саяси тұрақтылықтың қажетті шар-
ты екендігіне сан мәрте көз жеткіздік, – дейді ау-
дан әкімі. – Осы орайда демократиялық дамуға 
бағытталған мемлекеттік басқару жүйесін 
жаңғыртуға да уақыт келді. Бұл заман талабы 
және ол демократиялық дамуымыздың бүгінгі 
сипатына сай келеді. Күшті президенттік билік 
мемлекетті қалыптастыру мен тәуелсіздікті 
нығайтудағы қиындықтарға төтеп беру үшін 
қажет болды. Ол өзін ақтады. 

ХХІ ғасыр – бәсекенің ғасыры. Ал, 
бәсекеден жаңа ізденіске түсіп, уақыт ағымына 
сай бейімделе алғандардың ғана еңсесі жоғары 
болады. Сондықтан біз жаңашылдық, яғни, 
инновациялық бағытта ізденіске түстік. Де-
мек, 2017 жылы аймақ басшысы Қырымбек 
Елеуұлының қолдауымен ауылшаруашылық 
саласында жаңа бетбұрыстарды бастаймыз. 
Яғни, өнімділігі жоғары, нарықта бағасы 
қымбат жаңа тұқым сорттарын аудандастыра-
мыз.  Жаңақорған ауданы республикада тұңғыш 
рет 255 млн теңгеге ауылшаруашылық техни-
каларын алып, егін шаруашылығының даму-
ына жағдай жасады. Облыста бірінші болып 
агро-индустриялдық аймақ құрып, онда жылы-
жай кешені мен мал азығы бағытына басымдық 
беріп, бақша және көкөніс түрлерінің жаңа 
түрлерін егіп, игеру жолға қойылады. Шетелдік 
компаниялардан инвестиция тартып, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық әлеуетін арттыру 
мүмкіндігі және қолға алынады.

Аудан әкімімен әңгіме барысында «Ба-
тыс Еуропа-Батыс Қытай» автодәлізінің бой-
ынан сервистік қызмет көрсету жобаларының 
іске қосылып жатқанына көз жеткіздік. Бұл 
Елбасының осыдан бірнеше жыл бұрын Сыр 
өңіріне сапары кезінде алға қойған келелі 

міндеттерінің бірі болатын.
Қалай айтқанда да, экономика жанды ор-

ганизм секілді. Оның табиғаты әкімшіліктің 
орынсыз араласуын қаламайды. Ол өз болмы-
сына тән заңдылықпен дамиды. Аудан басшы-
сымен әңгіме түйінінде біз осы маңызды шарт-
ты байқағандай болдық. Ал бүгінгі билік үшін 
оның маңыздылығы, құндылығы бұрынғы қай 
кездегіден де арта түсетіні анық.

... Қазақтың өткен тарихының тірі куәгері 
– қарт Қаратау өңірінде жаңа дәуірдің жаңа 
жасампаздық істері жалғасып жатыр.

жолдасбек аҚСаҚаЛов.
Жаңақорған ауданы.

Өңірлер тынысы

ЖАҢАШЫЛ БАСТАМА,
ЖАРҚЫН ЖОБАЛАР ЖАРШЫСЫ
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ҚызығушылыҚ танытҚан Қауымға

ЖараМсыз деп есептелсін
Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы басқармасына тиесілі: Жалағаш ауданы, Еңбек 
а/о, Абай көшесіне (дәрігерлік амбулатория құрылысы үшін, 
кадастрлық №10-148-015-610, №0195979 20.02.2014 ж.), 
Жалағаш ауданы, Мәдениет а/о, Мәдениет ауылы, Мектеп 
көшесіне (спорт кешені құрылысы үшін, кадастрлық №10-
148-019-918, №0195869 20.02.2014 ж.)  берілген тұрақты 
жер пайдалану құқығын беретін актілерінің, Жалағаш ауда-
ны, Мәдениет а/о, Мәдениет ауылы, Қалдан батыр көшесіне 
(90 орындық балабақша құрылысы үшін, кадастрлық №10-
148-019-917, №0195767 30.12.2013 ж.), Жалағаш ауданы, 
Мәдениет а/о, Мәдениет ауылы, Қалдан батыр көшесіне (150 
орындық ауылдық клуб құрылысы үшін, кадастрлық №10-148-
019-919, №0195766 30.12.2013 ж.) уақытша өтеусіз жер пайда-
лану құқығын беретін актілерінің түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

«ҚыЗыЛорда Су жүйеСі» мКК-ның
барЛыҚ тұтынушыЛары наЗарына!

Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрінің  
2014 жылғы 18 желтоқсандағы  №150 бұйрығына сәйкес, 
ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның тұтынушыларға 
және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін 
қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі 
табиғи монополия субъектісінің қызметі туралы жылдық есеп 
беру жиналысы   2017 жылдың сәуір айының 21 жұлдызында 
сағат 11.00-де Желтоқсан көшесі №156 ШЖҚ «Қызылорда су 
жүйесі» МКК-да өткізілетінін хабарлайды.

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ 
ҚАТЫСуШЫЛАРЫН ІЗДЕСТІРЕМІЗ!

Сталинград майданының 
балалары белсендісі, «Ста-
линград» клубының мүшесі, 
Ресей Федерациясы, батыр 
қала Волгоград-Сталинград, 
Городищенский ауданының 
Орловка селосының 
тұрғыны Н.И.Оводков Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевқа өтініш 
хатын жолдаған.

Хаттың барысы мен 
мақсатын Николай Овод-
ков былай деп түсіндіреді. 
Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдары Николай Ивано-
вич небәрі 8 жастағы бала 
болған екен. Сұм-соғыс 
жылдарындағы естеліктер 
есінде қалса  керек, уақыт 
өте есейгесін туған жерінде 
жерленген қызыл әскерлер 
туралы  мәліметтер жи-
нап, ескерткіш белгілерін 
орнатудың бастамашысы 
ретінде жұмысты қолға ала-
ды.

Қазіргі таңдағы соңғы 
мәліметтер бойынша, Горо-
дищенский ауданының Ор-
ловка селосында 5 мыңға 
жуық қызыл әскер жерлен-
ген. Қазақстан елінен жер-
ленген әскерилер саны  – 
207. Олардың  35-і туралы 
ғана ақпарат  жинақталса, 
қалған ардагерлер туралы 
мәліметтер іздестірілуде. 
Сталинград майданының ба-
лалары белсендісі, «Сталин-
град» клубының мүшелері 
іздестіру жұмыстары кезінде 
үш қазақ қызыл әскерінің 
медалін тауып алады. Қазіргі 
таңда бұл құнды жәдігерлер 
Орловка селосындағы 
Г.А.Рубанова атындағы орта  
мектебінің мұражайында 
сақталып тұр. 

1. Исмаилов Серік, /1920-
1942 ж./ қызыл Әскер 115-ші 
атқыштар бригадасы;

2. Нусхаев Канур Муче-
рович /1906-1943 ж./ Қызыл 
Әскер 226- атқыштар брига-
дасы;

3. Ахмед есімді ардагер 
туралы ешқандай мәлімет 
табылмаған.

Осы көрсетілген ҰОС 
арда герлерінің туған-туыс-
тары немесе қосымша дерек 
көздер табылған жағ дайда 
Қызылорда облы сының 
қорғаныс істері жө ніндегі 
департаментіне хабар-
ласуларыңызды сұраймыз. 

Байланыс нөмірлері:
/24-73-38, 24-42-66/
  

облыстық қорғаныс істері жөніндегі
департаментінің баспасөз қызметі.

Қарт Қаратаудың қойнауы тұнған байлық. ал оның қойнауында жатқан тәңірдің 
берген құт-берекесін игеріп, елдің мүддесіне жарату бүгінгі таңдағы келелі міндеттердің 
қатарына жатады. бұл орайда мемлекет басшысы н.назарбаевтың 2014 жылы елімізде 
геологиялық барлау  жұмыстарының өрісін  кеңейтіп, салаға инвестиция тарту жөніндегі 
тапсырмасы жергілікті билік органдары үшін бүгінгі таңда барынша маңызды міндет 
болып саналады.

арнайы журналистік жолсапар барысында жаңақорған ауданының әкімі Ғалым 
махмут байұлы Әміреевпен бол ған әңгімеміздің негізгі маз мұны осы тақырып 
төңірегінде өрбіген еді.

нусхаев канур Мучерович
красноармеец 226-я стрелковая дивизия

(1906 г.-1943 г.)

ахМед
 Больше об этом солдате мы ничего не знаем. 

если кто-то из родственников или однополчане, 
друзья, узнают его, просим сообщить нам в

с. орловка Городищенского района г.волгограда 
ул.Школьная д.6 оводков николай иванович.

исМаилов серик
красноармеец 115-й отдельная

стрелковая бригада
(1920 г.-1942 г.)
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Бұл құстың шақыруын қазақ жаман ырымға балайды. Ажалдың ха-
баршысы ретінде қабылдайды. Қарғысқа ұшыраған қыз деп те айтады. 
Әйтеуір даусы ащы, жағымсыз. Көктем-жазда түн жамылып, ағашқа не-
месе бағанаға қонақтап алып, сұңқылдап, төңіректің тынышын бұзатын 
тынымсыз құс. Көнеден келе жатқан аңыздарға сенсек, Сүлеймен 
пайғамбардың әйелі құс сүйегінен сарай салып бер деген тілегіне бай-
ланысты жер бетіндегі құс екеш құстың бәрін жинаса керек. Содан  құс 
атаулының тұмсығынан тесіп, тізбектей бастайды. Бұл жерге байғыз 
ғана келмегені белгілі болды. Пайғамбар дереу шақырту жіберіп, құсты 
алдырыпты.

– О, байғыз, шақырттым, келмедің. Менің үш шартым бар, егер 
 жауап бермесең, басыңды аламын, – дейді.

– Ләппай тақсыр, сауалыңызды қойыңыз.
– Әлемде тау көп пе, жазық көп пе?
– Жазық көп. Алай-дүлей болғанда тау шағылып, тасқа айналып, 

жазық болады.
– Олай болса, тірі көп пе, өлі көп пе?
– Өлі көп. Тал түске дейін ұйқыда жатқанды өліге санаймын, – дейді 

байғыз.
– Ал, енді үшінші сауалымды тыңда. Жалғанда еркек көп пе, әйел 

көп пе?
– Әйел көп. Өйткені әйелдің сандырақ сөзін істейтіндерді еркек 

демеймін.
Сүлеймен бұған бөгеліпті. Бөгелгені сол, әйелі айтқан өтінішті 

орындаймын деген ниетінен қайтқан екен. Осылай құстың ішінде 
жалғыз байғыздың ғана тұмсығы тесілмей қалған көрінеді.

Жалпы, орнитологтардың зерттеуінше, жапа лақ тәрізділер отря-
дына жататын бұл құстың арқа беті қоңыр теңбілді, бауыры ақшыл 
тарғыл, тұмсығы сүйір, имекті келеді. Ол жартас үңгіріне ұя жасап, 
4-6  жұмыртқа салады. Мекиені жұмыртқаны бір айға жуық басады, 
балапанын 35-40 күнде ұядан ұшырады. Осы арада бір мәселе ашық 
айтылмайды. Байғыз қанша жыл өмір сүреді? Бұл орайда Нұртуған 
Кенжеғұлұлының мынадай өлең жолы бар:

Жалғанды қаламан жалғыз байғыз,
Он екі ай кетеді ұшып толғанына.
Ойласақ адамзаттың бірде-бірі
Дүниеде жетпей кеткен арманына, – дегеніне қарағанда байғыз 

небәрі бір жыл өмір кешеді. Осы уақыт аралығында бұл құс артына 
ұрпақ қалдырып үлгереді.

Қаныбек ӘБДУОВ.

Табиғат сыры

БАЙҒЫЗ

Мектеп және колледж 
бітірушілеріне

Ресей Федерациясының жоғары оқу орындары федералдық бюджет 
есебінен білім алуға ниетті талапкерлермен байқау сынақтарын өткізеді.

1. Мәскеу Ұлттық технологиялық зерттеу университеті
Байқау сынағы 30-31 наурыз күндері Қызылорда қаласындағы №198 

орта мектеп базасында өтті.

2. И.М. Губкин атындағы Мәскеу мұнай және газ университеті
Байқау сынағы 10-11 сәуір күндері Қызылорда политехникалық 

колледж базасында өтеді.
Сынақ емтихандары математика және физика пәндері бойынша 

жүргізіледі.

3. Санкт-Петербург  қаласындағы мемлекеттік өндірістік 
технология және дизайн университеті

Байқау сынағы 21-22 сәуір күндері Қызылорда инженерлік-техни-
калық колледж базасында өтеді.

Сынақ емтихандары  орыс тілі, математика, физика және химия 
пәндері бойынша жүргізіледі.

4. К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік 
аграрлық университеті

Байқау сынағы 23-24 сәуір күндері Қызылорда қаласындағы №9 
мектеп-гимназия базасында өтеді.

Сынақ емтихандары орыс тілі, математика, физика және биология 
пәндері бойынша жүргізіледі.

     
Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады:

Қызылорда қалалық білім бөлімі (30-21-72),
облыстық білім басқармасы (60-54-57) телефондары.

Талапкер-2017
Тұла бойы қайсарлық пен 

қай ратқа, намыс пен жігерге, 
ойы ақыл мен парасатқа толы 
Ғани Шығыс жастарының кемел 
келешегі үшін өмірін сарп етті. 
Қазақтың маңдайына біткен тари-
хи тұлғаларымызды насихаттау – 
ұрпақтан ұрпаққа аманат. Осыған 
орай, қала орталығындағы №171 
Ғ.Мұратбаев атындағы орта мек-
тепте «Ғани – ғасыр, Ғани – ғұмыр» 

атты облыс көлемінде пікірсайыс 
турнирі өтті. Мақсат – жас ұрпақтың 
бойына патриоттық се зімді қалып-
тастырып, туған жеріміздің біртума 

тұлғасын тиісінше кейінгі ұрпаққа 
дәріптеу.

Шараға қатысқан белсенді жас тар 
ойларын ортаға салып, тақырыпқа сай 

 баяндама оқыды. Бірі жырдан шашу шашса, 
енді бірі қара өлеңмен Ғани ғұмырын суреттеді. 

Сайыс соңында жеңімпаздарды облыстық «Жастар 
ресурстық орталығы» МКК басшылығы марапаттап, 

сый лықтар табыстады.
– Жиырма үш жыл ғана өмір сүріп, артына үлкен өшпестей 

із қалдыру кез келгеннің қолы нан келе бермейтін игі іс. Ғани 
өз заманының ғана емес, бүгінгі таңның да қай раткері, батыры 
бола білді. Сол себепті, біздің міндетіміз жастармызды Мәңгілік 
ел ұрпақтары екендігін сезіндіріп, дұрыс жолды таңдай білуге 
тәрбиелеп, олардың  рухани дүниетанымдарын дамыту бағытында 
алдағы уақытта да аталған шара жалғасын табатын болады, – дейді 
ұйымдастырушылар. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

МАМАН ҚАжЕТ
Шет елдерден келетін қонақтарға гид-экскурсовод қызметтерін 

көрсететін мамандар қажет. 
Қойылатын талаптар:
- қазақ, орыс, ағылшын, түрік, қытай, неміс және т.б. тілдерді 

жақсы меңгеруі;
- экскурсия өткізу. 
Түйіндемелер (3х4 фотосуретімен) 2017 жылдың 15 сәуіріне дейін 

expo2017kzo@mail.ru поштасы арқылы қабылданады. 
Қосымша ақпараттарды мына байланыс телефондары арқылы білуге 

болады. Байланыс телефондары: 8-775-115-93-32, 8 (7242) 40-10-97. 
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі №28 үй, 

3-қабат, №311 бөлме.

– Егер дәрігерлер, стационарда жоқ болғандықтан 
дәрілерді өзіңізге сатып алуды ұсынса, онда Қор 
жұмсалған ақшаны қай жағдайда қайтарады және 
дәрігерлер бұл туралы науқасты ақпараттандыруға 
міндетті ме?

– Қормен шарт жасаған кезде 
медициналық ұйым өзіне материал-
дық (дәрілер, азық-түлік және т.б.) 
және еңбек ресурстарының бар бо-
луын міндет қылады. Қор арқылы 
сақтандырылған стационарлық 
көмекке төлем толықтай өтеледі. 
Пациент дәрілерді өз қаражатынан 
сатып алмауға тиіс. Егер қандай 
да бір дәрі-дәрмек болмай қалса, 
дәрігер немесе медициналық ұйым 
оның алмастырушысын қамта-
масыз етуге тиіс.

 Егер, сонда да, дәрігер препараттарды өз бетінше 
сатып алуды ұсынса, онда емхананың басшылығына 
немесе Қорға түсіндірме және жағдайды шешу үшін 
жүгінуге тиіс. Қорға жүгінген кезде бұл жағдайлар 
тексеріліп, тиісті шаралар қолданылады (айыппұлдар, 
қаржыландыруды қысқарту).

– Медициналық сақтандыру қорына 
жұмыс істейтін зейнеткерлер жарналар 
төлейді ме?

– Жоқ, зейнеткерлер үшін жарналарды 
мемлекет төлейді.

Олар жұмыс істеген жағдайда, оның жұмыс берушісі 
оған жарналарды төлеуден босатылады.

– Егер мен соңғы 3 жыл ішінде медициналық 
көмекке жүгін бесем, онда салымдар сомасы жинала-
ды ма және оларды басқа мақсатқа алуға болады ма?

– Жоқ.
Медициналық сақтандыру жүйе-

сі ортақ болып табылады және қаты-
сушылардың дербестендірілген есебін 
және аурудың қатері келгенде жүйені 
қатысушылары арасында қаражатты 
қайта бөлуді қарастырады. 

– Біз ММС бойынша ЭКҰ-ға 
сүйене аламыз ба? Егер ия болса, 
онда неден бастау керек?

– Бұл процедура, МӘМС меди-
цина лық қызметтер пакетіне кіреді. Сондықтан процеду-
раны, бекітілген тәртіпте көрсеті лімдер бойынша өтуге 
болады.

– Мысалы, егер адам апатқа ұшы раса, оған шұғыл 
көмек көрсету үшін жарақаттанушыда медициналық 
сақ тан дыру бар ма екендігін анықтау керек пе?

– Жоқ, керек емес, өйткені шұғыл көмек барлық 
азаматтарға, МӘМС-ке қатысуға тәуелсіз көрсетіледі.

ҒА
НИ – ҒАСЫР, ҒАНИ – ҒҰМЫР

Биыл Қазақстан мен Орталық 
Азия жастарының жалынды жетек-
шісі, Шығыс жастарының ұйым-
дастырушысы болған бел гілі қоғам 
қайраткері Ғани Мұрат баевтың 
туылғанына биыл – 115 жыл. Ол 1902 
жылы Қазалы ауданында дүниеге 
келген. Санаулы ғана ғұмырында, 
өмірге деген құлшынысы мен білімге 
деген сүйіспеншілігі биік белеске 
шығуға жетеледі.
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Елімізде «Нархоз» университетінің «Narxoz 
Challenge» олимпиадасы өткен жылы алғаш рет 
ұйымдастырылды. Қазақстан бойынша жалпы 
105 грантты қамтитын олимпиаданың мақсаты 
– қабілетті, алайда отбасылық жағдайы төмен 
балалардың жоғары білім алуына мүмкіндік 
беру. Айта кету керек, олимпиаданың негізгі 
серіктестері Форте банк пен «Верный Капи-
тал» тобы. Яғни, 100 грантты осы екі компания 
берсе, 5 грант елімізге белгілі меценат Болат 
Өтемұратовтың бөлген шәкіртақысы. 

Шәкіртақылық бағдарламаның  басты мақ-
саты жоғарыда айтып өткеніміздей, экономи-
калық дағдарыс кезінде талантты, білімге 
құш тар жастарды қолдау болып табылады. 
Ал басты міндеті – дағдарыстан кейін елімізді 
қалпына келтіретін жас буын экономистер мен 
білікті менеджерлер легін дайындау.

Былтыр олимпиадаға облысымыздан қа-
тыс қан үміткерлер арасында жеті оқушы 
грант иегері атанған болатын. Солардың бірі – 
қаламыздағы «Мұрагер» мектебінің түлегі. 

– Бүгінде «жоғары білім алып, жақсы маман 
боламын» дейтін жастарға елімізде мүмкіндік 
мол. Жыл сайын мектепті 80-ге жуық оқушы 
бітіреді. ҰБТ тапсырған шәкірттеріміз тек ғана 
мемлекет тағайындаған гранттарға ғана арқа 
сүйемей, басқа да түрлі стипендияларды иеленіп 
жүр. Жалпы, елімізде қажет мамандарды даяр-
лау мақсатында жоғары оқу орындарының, 
онан өзге ірі компаниялардың талантты жас-
тарға бөлген арнайы стипендиялары көп. Жа-
старымыз сол байқауларға қатысып, бағын сы-
нап жатса, оларды ұтып алып, қалаған оқу ор-
нына түсіп, студент атанса, неге қуанбасқа?! 
Мысалы, өткен жылы Анжелика Шек деген 
оқушымыз «Нархоз» университетінің «Narxoz 
Challenge» олимпиадасына қатысып, студент 
атанды. Қатты қуандық. Нархоз университеті  –

еліміздегі іргелі жоғары оқу орындарының бірі. 
Онда жоғары білім алып, мамандық иесі атану 
жастар үшін зор қуаныш болары анық. Олим-
пиада туралы университет өкілдері таратқан 
ақпараттан білдік және қатысу үшін жан-
жақты дайындалдық. Жалпы, былтыр бірінші 
рет өткізілген олимпиаданың маңызы зор деп 
білемін. Ол әсіресе, қаржылық жағынан аз 
қамтылған отбасыларының талантты, білімге 
құштар балаларына мол мүмкіндік берсе, 
екіншіден, ата-аналар үшін де үлкен көмек бо-
лары сөзсіз, – дейді «Мұрагер» мектебінің ди-
ректоры Зәуре Баймағанбетова. 

Аталған стипендия бойынша оқитын сту-
денттер төрт жыл бойы тегін білім алады. 
Бірақ, тамағы, тұратын жері, оқу құралдары 
шәкірттердің өз есебінен. Студенттерге шәкірт-
ақы төленбейді. 

Ал, Б.Өтемұратов тағайындаған 5 грант 
негізінде оқитындар үшін ағылшын тілін білуі 
шарт. Оларға ай сайын 60 мың теңге көлемінде 
шәкіртақы беріледі. «Болашақ бизнес-көшбас-
шылар» деп аталатын стипендияның мақсаты 
Қазақстанды экономикалық өркендеуге жете-
лей тін бизнес көшбасшылары мен талантты 
кәсіпкерлерді дайындау болып табылады. 

Олимпиадаға қатысу үшін  мектептерге 
алдын ала хабарламалар беріліп, түсіндірме 
жұ мыстары жүргізіледі. Оған 11-сынып оқу-
шылары қатыстырылады. Жалпы  олимпиада 3 
кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде IQ  тест, яғни, 
логикалық сұрақтар беріледі. Бірінші кезеңнен 
өткендер келесі кезеңдерге қатысады. Айта 
кету қажет, 2016 жылы «Narxoz Challenge» 
олимпиадасының 1 кезеңі 15-16 сәуір де универ-
ситеттің бес қаладағы аймақтық Қашық тықтан 
оқыту орталықтарының көмегі мен өткізілген 
болатын. Ол Қызылорда, Шымкент, Аты-
рау, Семей, Павлодар және Алматы мен Тараз 

қалалары. Екінші кезеңде талапкер «Мен неге 
стипендияға лайықпын?» тақырыбында бейне-
эссе түсіріп жібереді. Үшін шісі іріктеу кезеңі. 
Яғни, екінші кезеңнен өткен талапкерлердің 
ҰБТ-дан алған балы есепке алынады. Универ-
ситеттің Қызылорда қаласындағы өкілі Жа-
нар Жаналиеваның  айтуынша, егер екі оқушы 
тең түскен жағдайда ата-анасының айлық та-
бысы туралы анықтама алынады да жылдық 
табысына байланысты ірік теледі. Яғни, қай 
талапкердің қаржылық жағдайы төмен, соған 
грант берілетін бола ды. Сонымен бірге Жанар 
Айтбазарқызы бү гін де тұрғындардың бұл олим-
пиада туралы жақ сы хабардар екенін, оған се-
беп былтырғыға қара ғанда биыл олимпиадаға 
қатысуға ниет біл діргендер қарасының көп бо-
лып отырғанын, тіп ті Қызылорда қаласы ғана 
емес, аудан ор та лықтарынан да хабарласып, 
қатысу үшін тір келіп жатқандардың баршылық 
екенін айтады. 

Олимпиадаға қатысудың мынадай талапта-
ры бар.

Ең алдымен Қазақстан Республикасының 
азаматы болуы шарт. Сонымен бірге ҰБТ-дан  
60 балдан жоғары жинауы керек. Оған қоса, 
орта мектепті  бітіргені жөнінде аттестаты, 
отбасының айлық табысы туралы анықтамасы 
және ағылшын бөліміне түсетіндер үшін 
ағылшын тілін меңгергені жөнінде сертифика-
ты ұсынылады. 

Жалпы, «Нархоз» университеті – еліміздегі 
танымал жоғары оқу орындарының бірі. 54 
жылдық тарихы бар университет  заманауи 
білім беру жолдарын меңгерген, заманауи 
құрал-жабдықтармен қамтылған білім ордасы. 
Қазіргі таңда онда 7500 студент білім алуда. 
Уақыт үнімен ілесе білім беріп келе жатқан оқу 
ордасында 400 оқытушы шәкірт тәрбиелеуде, 
білікті маман даярлау жолында аянбай еңбек 

етуде. «Нархоз» университетінің әлем бой-
ынша 50-ге жуық серіктесі бар. Оқу ордасын-
да студенттердің білімін алуына жол ашатын 
түрлі гранттар мен жеңілдіктер, стипендиялар 
қарастырылған. Мұндағы мамандықтар да за-
ман талабына сәйкес. Атап айтқанда, экономика, 
мемлекеттік және жергілікті басқару, менедж-
мент, маркетинг, еңбекті ұйымдастыру және 
нормалау, әлеуметтік жұмыс, кеден ісі, әлемдік 
экономика, ақпараттық жүйелер, стандарттау 
және сертификаттау, мейрамхана ісі және қонақ 
үй бизнесі, туризм тағы басқалары. Бүгінге дейін 
оқу орны қабырғасынан 140 мың түлек түлеп 
ұшқан. Жоғарыда айтып өткеніміздей, мұнда 
білім берудің заманауи тәсілі қолданылады. 
Атап айтқанда, университеттің 5 өңірде ай-
мақтық қашықтықтан оқыту орталықтары  
бар. Бұл облыс тұрғындары үшін өте ыңғайлы 
мүмкіндік болып отыр. Осы жерден сырттай 
қашықтықтан оқу түріне құжаттарын өткізіп, 
интернет арқылы 2-3 жыл мерзімде оқып 
шыға алады және бітіруші Алматы қаласының 
 дипломын алып шығады. Міне, осы аймақтық 
орталықтардың базасында біз жоғарыда таныс-
тырған «Narxoz Challenge» олимпиадасы ұйым-
дастырылып отыр. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей,  былтыр 
бірінші рет өткізілген олимпиадада Қызылорда 
облысынан 7 талапкер грант иегері атанып, 
бүгінде аталған университетте жоғары білім 
алуда. Олай болса, жас түлектердің қаперіне 
салайық, биыл екінші жыл ұйымдастырылғалы 
отырған олимпиаданың бірінші кезеңі Қызыл-
орда қаласында ағымдағы жылдың 15-сәуірінде 
№278 орта мектеп базасында өткізілетін бола-
ды. Бұл мектеп бітіруші түлектер үшін тағы бір 
үлкен мүмкіндік екені сөзсіз. Олай болса, өз 
мүмкіндігіңді жіберіп алма, жас дос!

Айнұр БАТТАЛОВА.

Хабарландыру 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Қызыл-

орда облысы кәсіпкерлер палатасы директорының құқықтық 
мәселелер жөніндегі орынбасары» бос лауазымына конкурс 
жариялайды.

Аталған қызметке үміткерлерге келесі талаптар қойылады:
Білімі: қызмет бағытына сәйкес келетін жоғары кәсіби 

(заңгер);
Талап етілетін кәсіби тәжірибесі: мамандығы  бойынша 

немесе лауазымның қызметтік бағыттарына сәйкес келетін 
салалардағы 8 жылдан кем болмайтын еңбек өтілі, жеке неме-
се мемлекеттік құрылымдарда басқарушылық жұмыс бойынша 
тәжірибесінің болуы;

Талап етілетін кәсіби білімі: лауазымы бойынша маманда-
нуына сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін ҚР 
нормативтік-құқықтық актілерін білу, оның ішінде:

-ҚР Конституциясы;
- «ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Заңы;
- «ҚР Нормативтік-құқықтық актілер туралы» Заңы;
- «ҚР Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңы;
- «ҚР Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі 

туралы» Заңы;
- ҚР Кәсіпкерлік кодексі;
- осы санаттағы нақты лауазым бойынша  мамандануына 

сәйкес келетін салалардағы қатынастарды реттейтін ҚР норма-
тивтік-құқықтық актілер;

- осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді атқару 
үшін қажетті өзге де міндетті білімі.

Лауазымдық міндеттермен байланысты белгілі бір саладағы 
арнайы дағдылары: мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу 
тәжірибесі, кәсіпкерлікті дамытумен байланысты мәселелер 
бойынша коммерциялық емес ұйымдардың қызметіне қатысу, 
әртүрлі мекемелерде ӨКП мүдделерін білдіру, ұйым мүдделерін 
салықтық, құқық қорғау және өзге де мемлекеттік органдарда 
білдіру тәжірибесінің болуы.

Жеке сипаттамалары: дамыған логикасы және сараптама жа-
сай отырып ойлау қабілетінің болуы. Ақпараттың кең ауқымын 
талдау және жүйелеуге қабілетінің болуы және қысқа мерзімдерде 
білікті сараптама қорытындысын жасай алуы. Қойылған міндет-
терді шешуге креативті және жүйелі көзқарасының болуы. 

Қосымша ақпаратты www.kyzylorda.palata.kz сайтынан 
көре аласыздар.

«NARXOZ CHALLENGE» ОлИМПИадаСы – 
СЕнІҢ МҮМКІндІГІҢ, ЖаС ТҮлЕК

Құрметті қала тұрғындары!
Бас әскери прокурор азаматтардың сенімін мемлекеттік органдарға 

нығайтумен жергілікті және орталық ақпараттық қызметтерді 
жетілдіру мақсатында азаматтарды қабылдау осы жылдың 21 сәуірі 
күні сағат 15:00-де өткізіледі.

Егер Сіздің конституциялық немесе өзге де құқықтарыныз 
бұзылса немесе әскери басқару органдарымен қылмыстық қудалау 
органдарының лауазымды тұлғаларының тарапынан занның бұзыл-
ғаны жөнінде ақпаратыңыз болса, аталған қабылдауға қатысуыңызға 
болатындығын хабарлаймыз. Ол үшін Сізге Қызылорда гарнизонының 
әскери прокуратурасына алдын ала 15 сәуріне  дейін ескертуіңіз қажет 
(мекен-жайымыз Қызылорда қаласы Нұрмақов көшесі, 2 «А» үй, тел. 
27-77-37, электронды пошта 7247503@prokuror.kz). 

Қызылорда гарнизонының 
әскери прокуратурасы. 

Қызылорда облысының кәсіпкер лік және туризм басқар-
масы хабарлайды.

Қазіргі уақытта «tickets.expo2017astana.com» ресми сай-
тында  «ЭКСПО-2017» Халық аралық мамандандырылған 
көрме сіне онлайн түрде билет тер сатылымы жалғасуда.  

• Құны 4000 теңге – күні белгіленген билет;
• Құны 6000 теңге – жұмыс күнге арналған билет;
• Құны 8000 теңге – демалыс күнге арналған билет;
• Құны 20000 теңге – Көрменің ашылуы, жабылуы және 

Астана мен Конституция күндеріне арналған билет.
Сонымен қатар, билеттерді Қызылорда қаласындағы 

«Жібек жолы» сауда-ойын сауық орталығында орналасқан 
ресми билет кассасы мен  «Қазпошта» АҚ филиалының кез-
келген бөлімшелерінен сатып алуға болады.              

Сату орындарының толық тізімімен билет түрлерін 
«tickets.expo2017astana.com» сайтынан толығырақ  танысуға 
болады.

Билет алуға асығыңыздар!

ОБЛЫС 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

ДАБыЛДы ЕСКЕРТУ
Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті 

ҚР Энергетика министрлігі «Қазгидромет» РМК 2017 жылғы 4 
сәуірдегі хатына сәйкес, ағымдағы жылғы 4-7 сәуір аралығында 
Өзбекстан Республикасы аумағынан Сырдария өзені арқылы «Шар-
дара» су қоймасына 1300-1500 м3/с су түсетіні туралы дабылды 
ескерте отырып, сақтық шараларын қамтамасыз етуге шақырады. 


