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Рухани жаңғыРу

Кездесуде көрмеге дайындық және өткізу 
мәсе лелері бойынша «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» 
АҚ Басқармасының төрағасы А.Есімов «ЭКС-
ПО-2017» көр месіне дайындықтың ақырғы кезеңі 
тура лы хабардар етті. Бүгінде көрмеге 115 ел және 
21 ха лықаралық ұйым өзінің қатысатынын рас-
тады. Қазірде Ұлттық күндерін өткізуге ресми 
қатысушылардың 113 өтінімі келісілді. Қазіргі кез-
де қатысушы елдер өздерінің ұлттық павильонда-
рын контенттік толтыру жұмыстарын белсенді 
жүргізуде. 

«Неміс павильоны ең үлкені болып табыла-
ды және ауданы 1252 шаршы метрді құрайды, ол 
Мона комен, Нидерландымен және Испаниямен 
көр шілес орналасқан. Неміс компанияларының 
24 жо басының 3-і бірден өз жетістіктерін «Үздік 
тәжірибелер аймағы» павильонында көрсеткенін, 
оларды іріктеумен ғалымдардың және Нобель 
сыйлығы лауреаттарының қатысуымен арнайы 
халықаралық комиссия айналысқанын атап айтқан 
жөн. Біз Германияның жаңартылатын қуат көздері 
сала сындағы бай тәжірибесін білеміз және бұл 
тәжірибе көрмеге қатысушылар үшін танымдық 
және қызықты болады», – деп атап көрсетті 
А.Есімов.

Өз кезегінде Бундестаг депутаты Германияның 
жаңартылатын қуат көздерін пайдалануды 
қолдайтын ел ретінде ЭКСПО-2017 көрмесіне 
қатысудың маңыздылығын көрсетті. «Герма-
нияда ЭКСПО-ны өткізу тәжірибесі бар және 
біз өзімізге Астанада осындай тамаша алаңның 
ұсынылатынына қуаныштымыз. Мұнда жа-
сыл энергия саласындағы жетістіктерімізбен 
бөлісе аламыз. Германияда тек үлкен павильон 
ғана болып қоймайды, әдетте, біз үлкен мәдени 
бағдарлама да дайындап жатырмыз. Біз неміс 
мәдениеті көрсетілетін 3 ауқымды шара өткізгіміз 
келеді, соның ішінде 12 маусымда Германияның 
ұлттық күнін өткізу де бар», – деп хабарлады Ман-
фред Грунд.

Әрі қарай Бундестаг депутаттары логистикаға, 
келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге және медициналық көмекке қатысты өздерін 
қызықтырған сұрақтарын қойып, оларға толық жа-
уаптар мен түсініктемелер алды.

Кездесуден кейін ЭСКПО объектілеріне саяхат 
өткізілді. Сондай-ақ, экспозицияның тақырыптық 
безендірілуі жөніндегі монтаждау жұмыстары 
жүргізіліп жатқан неміс павильоны көрсетілді.

Кездесуге Армения, Беларусь, 
Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан прези-
денттері – Серж Саргсян, Александр 
Лукашенко, Алмазбек Атамбаев, Вла-
димир Путин, Эмомали Рахмон, сондай-
ақ, ҰҚШҰ-ның бас хатшысы міндетін 
атқарушы Валерий Семириков қатысты.

Бейресми кездесу барысында 
ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттер басшы-
лары ұйымды одан әрі дамыту және 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
ынтымақтастықты нығайту мәселелерін 
талқылады.  

Нұрсұлтан Назарбаев Ұжымдық 
қауіпсіздік шарт ұйымына қатысушы ел-
дер үшін биыл мерейтойлық жыл екенін 
атап өтті.  

Осыған орай Қазақстан Президенті 
кездесуге қатысушыларды Шартқа қол 
қойылғанына 25 жыл толуымен құттықтап, 
оның ұлттық және өңірлік қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі, сондай-ақ ұйымға 
мүше мемлекеттердің тұтастығын 
нығайтудағы маңыздылығын ерекше атап 
өтті.

Сонымен бірге, Мемлекет басшысы 
ҰҚШҰ-ның қауіпсіздік саласындағы басқа 
да халықаралық институттармен және 
ұйымдармен өзара іс-қимылының аясын 
кеңейту мәселесіне қатысушылар назарын 
аударды.

Бұдан бөлек, ұйым мүшелері қа-
зіргі заманғы өңірлік және жаһандық 
қатерлермен күрес жолында күш жұмыл-
дыру мүмкіндіктерін қарастырды.

Кездесу соңында ұйымға мүше 
мемлекеттердің басшылары Юрий Григо-
рьевич Хачатуровты ҰҚШҰ-ның бас хат-
шысы етіп тағайындады.  

***
Қазақстан Президенті Жоғары 

Еуразиялық экономикалық кеңестің 
оты  рысына қатысты.
Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз Рес-

публикасына сапары аясында Жоғары 
Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын 
және кеңейтілген құрамдағы отырыстары-
на қатысты.

Сондай-ақ, Кеңес жұмысына Армения, 
Беларусь, Қырғызстан, Ресей президенттері 
– Серж Саргсян, Александр Лукашен-
ко, Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин 
және Еуразиялық экономикалық комис-

сия алқасының төрағасы Тигран Саркисян 
қатысты.

Шағын құраммен өткен отырыс-
та Еуразиялық экономикалық одақтың 
(ЕАЭО) 2015-2016 жылдардағы ха-
лықаралық қызметінің негізгі бағыт-
тарының іске асырылуы туралы баян дама 
тыңдалды.

Отырыс барысында тараптар Одақ 
аясындағы экономикалық өзара іс-
қимылдың өзекті жайттарын, халықаралық 
ынтымақтастық пен Еуразия кеңістігіндегі 
одан әрі интеграциялану мәселелерін 
талқылады.

Мемлекет басшысы Кеңестің 
кеңейтілген құрамдағы отырысында осы-
дан үш жыл бұрын Астанада қол қойылған 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шарттың орындалуына байланысты негізгі 
тұстарға тоқталды, бұл жиынға  Молдова 
Президенті И.Додон да қатысты.

– Ұйымның шарттық-құқықтық базасы 
жасалып, оның аясы жүйелі түрде кеңейіп 
келеді, ұзақмерзімді және ортамерзімді 
басымдықтары да айқындалды. Тауардың, 
қызмет көрсетудің, капитал мен жұмыс 
күшінің еркін қозғалысы нақты жүзеге асу-
да. Біз экономика саласында бір-бірімізбен 
келісе жұмыс жүргізіп, экономиканың 
маңызды деген бөліктерінде үйлесімді 
сая сат ұстанып отырмыз. Әртүрлі елдер-
мен және халықаралық ұйымдармен бай-
ланыс орнығып келеді, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев қалыптасу 
кезеңінде Еуразиялық экономикалық 
одақтың жаһандық экономикадағы 
дағдарыстық құбылыстарды және күрделі 
геосаяси жағдай қатерлерін еңсере білгенін 
атап өтті.

– Осының барлығы ұйымымыздың 
соңғы уақытта айтарлықтай төмендеп кет-
кен көрсеткіштеріне әсерін тигізді. Алай-
да дағдарыс мәңгілік емес, құлдыраудың 
соңы өсімге ұласатыны белгілі, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті Одаққа 
қатысушы елдердің көпшілігі был-
тыр күрделі жағдайға қарамастан, 
экономикалық көрсеткіштер өсіміне қол 
жеткізгенін атап өтті.  

– 2017 жылдың басындағы статис-
тикалық мәліметтер көңілге үміт ұялатады. 
Осы жылдың алғашқы айларының 
нәтижесі бойынша, ЕАЭО-ның сыртқы са-
уда көлемі 37%-ға ұлғайды, ал өзара сау-
да– 38%-ға өсті, – деді Нұрсұлтан Назар-
баев.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы аталған 
оң үрдісті орнықтыру қажеттігін айта 
келіп, осы бағыттағы басты қадамдарды 
атап көрсетті.

– Біріншіден, ЕАЭО-ны дамытуға 
кедергі келтіретін барлық шектеулерді 
жою қажет. Екіншіден, тауарды өткізетін 
нарықтарды кеңейтіп, инвестиция өсімі 
үшін халықаралық әріптестермен жаңа 
сауда-экономикалық келісімдер жасалу-

ын қамтамасыз ету керек. Үшіншіден, 
елдеріміздің экономикасы үшін осын-
дай күрделі кезеңде өзара көмек қолын 
созған жөн. Төртіншіден, дағдарыстық 
құбылыстарды еңсеруге Дағдарысқа қарсы 
күрес кеңесі жақсы жәрдемші бола алады, 
– деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Экономика және 
қаржы министрлері кеңесінің, сондай-
ақ ЕАЭО елдерінің орталық банктері 
жетекшілерінің құрамын жасақтау 
жөніндегі Қазақстанның ұсыныстарын 
ерекше атап өтті.    

– Кеңес ұйымға мүше мемлекеттердің 
қаржы-экономикалық саясатының мәсе-
лелері және дағдарыстық құбы лыстардың 
алдын алу үшін өзара келісілген ша-
ралар қабылдау жөнінде ЕАЭО ор-
гандарына ұсынымдар береді. Оның 
жұмысы экономикалық өсім мен қаржы 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
бірлескен іс-шараларды іске асыруға 
бағытталады. Кеңестің жұмысы G-20-
ның жанындағы Қаржы тұрақтылығы 
жөніндегі кеңестің және Еуропалық комис-
сия жанындағы ЭКОФИН-нің қызметіне 
ұқсас болады, – деді Мемлекет басшысы.

Тараптар Одақтың бақылаушысы 
мәртебесін беру мәселесін де қарастырды, 
үшінші елдерде оған зор мүдделілік бар.

Кеңейтілген құраммен өткен оты -
рыста ЕАЭО елдерінің 2017-2018 жыл-
дарға арналған макроэкономикалық 
саясатының негізгі бағдары бекітілді. 
Құжатта макроэкономикалық ахуалды 
жақсарту, корпоративтік секторды инвес-
тиция көлемін арттыруға ынталанды-
ру, шикізаттық емес экспортты ілгерілету 
бағытындағы елеулі шаралар көзделген.     

Сонымен қатар, отырыс қоры-
тындысында ЕАЭО мен оған мүше мем-
лекеттер және Иран арасында еркін сауда 
аймағын құру жөніндегі уақытша келісім 
туралы құжат қабылданды.

Бұдан бөлек, мемлекеттер басшыла-
ры Еуразиялық экономикалық одақ жа-
нынан бақылаушы мемлекет мәртебесінің 
берілуі туралы Молдова Республикасының 
өтінішін қарастырды.

Соңында Қазақстан Президенті Қыр-
ғыз тарапына ЕАЭО органдарындағы 
төрағалық қызметі барысында табысты 
жұмыс жүргізуіне тілектестік білдірді.

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Бішкекте 

Ұжымдық қауіпсіздік 
шарт ұйымына 

мүше мемлекеттер 
басшыларының бейресми 

кездесуіне қатысты

Қазақта «Егіншіні кетпеннің жүзі асырайды» деген тәмсіл бар. Көктемгі қарекетке кіріскен 
елдегілер тіршілігі осыны еске түсіреді. Сыр диқандары көктемгі дала жұмыстарына кірісті. Қазір 
жер жырту, топырақ тегістеу және тұқым дайындау жұмыстары қызу жүргізілуде. Қызылордалық 
шаруалар биыл 160 мың гектар алқапқа егін екпек. Оның 78 мың гектары өңірдің басты дақылы 
– күрішке тиесілі. Диқандар негізінен ресейлік сұрыптарды таңдап отыр. Биыл жергілікті 
ғалымдар өндірістік сынақтан өткізген «Айсәуле» тұқымы да егіледі. Жаңа күріш тұқымының 
шығымдылығы мен дәмдік қасиеті көңілден шықса, жаппай қолданысқа енгізіледі. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Омархан Пәшкеновтің 
айтуынша, бақша, картоп дақылдарына биыл субсидия төленбейді. «Облыста басымдыққа ие 
дақылдарға келетін болсақ, мысалы, күріш, сол сияқты биыл егілген жоңышқа, жүгері, содан 
кейін майлы дақылдардың барлығына, жылыжайда өсірілген, қорғалған топырақта өсірілген 
ауыл шаруашылығы дақылдарына ғана субсидия төленеді», - деді. 

Бүгінде көктемгі дала жұмыстарына жеңілдетілген 16 мың тонна жанар-жағармай бөлінді. 
Аймақтағы арық-атыз, су арналары аршылып, гидроқұрылғылар қалпына келтірілді. Соқа-
кетпені сайлаулы Сыр диқандары сәуірдің ортасынан ауа дән себуді бастайды.

Қызылорда қаласына қарасты ауылдар мен кенттерде егін саласына басымдық берілуде. 
Биыл қала іргесіндегі Белкөл 
қыстағында 100 гектар жер-
ге ауыл шаруашылық дақыл-
дарын орналастыру жос-
парланған. Онда тамшылатып 
суару технологиясы кәдеге жа-
ратылады. Жалпы, қала бой-
ынша 16 ауыл шаруашылығы 
кооперативі құрылған. Оған 
75 майда шаруа қожалығы 
біріктірілген. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

Бундестаг депутаттары көрме 
нысандарымен танысты

Германия Бундестагының депутаттары ХДС/ХСС 
фракциясының атқарушы хатшысы Манфред Грундтың бастауымен 
«ЭКСПО-2017» көрмесіне келді. Ұйымдастырушының кеңсесінде 
«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы Басқармасының 
төрағасы Ахметжан Есімов неміс парламентшілерімен кездесті.

суБсидия кімгЕ тиЕсілі?

Ел Президентінің мақаласына қатысты баян-
дама жасаған Қ.Ысқақов  оны «Мәңгілік еліміздің 
мақсат-мұратын жүзеге асырудың түп негіздерін, 
рухани жаңғыруымыздың негізгі бағыттарын 
айқындап берген ұлт жадының тұғырнамасы» 
деп атап көрсетті. Тәуелсіздік жылдарын-
да бірнеше рет іске асырылған рухани жаңғыру 
бағдарламаларының нәтижелеріне тоқталды. 
«Мәдени мұра», оның ішінде Сыр өңіріндегі 
ескерткіштердің жаңғыртылуы, ЮНЕСКО-ның 
Дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне 
облыс аумағындағы 9 ескерткіштің енгізілуі 
үлкен жеңіс болды. «Халық – тарих толқынында» 
бағдарламасы әлемнің әр қиырындағы архивтер-
ден төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелеп 
жинауға жол ашты. Бұл ауқымды істер еліміздің 
экономикалық тұрғыдан ғана емес, рухани-мәдени 
жағынан да қатар дамуын қамтамасыз етті.

Ұлттық кодты сақтап, замана сынына төтеп 
беру, озық дәстүрлерімізді табысты жаңғыртуда 
Сыр өңірінің орны ерек. Баяндамашы өлкеміздегі 
өнер көшінің  даму қарқыны, тарихи жәдігерлердің 
жаңартылуы тұрғысындағы бастамаларды атап өтті. 

Әлемдік кеңістікте табысты болу үшін тұтас 
ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы ке-
рек. Бұл ұрпаққа білім берумен, тәрбиелеумен аста-
сып жатыр. Осы ретте аймақ басшысының тікелей 
бас тамасымен 400-ге жуық түлек Ресейдің беделді 
жоғары оқу орындарында, 500-ге жуық тұрмысы 
төмен, әлжуаз отбасыларынан шыққан, талапты да 

талантты мектеп түлектері облыс әкімінің гранты-
мен білім алып жатқанын айтуға болады. 

Елбасы өткен дәуір қатпарларынан қалған тап-
таурын қағидаларды өзгертіп, орындалмайтын 
«елес идеологиялардан» бойымызды арылтып, жаңа 
прагматикалық сипаттағы деңгейге қол жеткізуіміз 
қажеттігін айтты. Жаһандану үрдісінің басты та-
лабы – әлемдік тілдерді меңгеру, латын әліпбиіне 
көшу, қоғамдық, гуманитарлық ғылымдар бойынша 
«Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы рухани 
жаңғыруға тірек болатыны сөзсіз. Ұлт көшбасшысы 
ұсынған «Қазақстандағы 100 жаңа есім», «Туған 
жер» бағдарламасы бізді өркениетті әлемнің ажы-
рамас бөлігіне айналдырмақ. 

Облыс әкімінің міндетін атқарушы Қ.Ысқақов 
Елбасы мақаласында қойылған міндеттерге сәйкес 
тиісті атқарушы органдар мен басқармаларға 
жүктелген тапсырмаларға тоқталды. Құзырлы орын-
дар ұлттық салт-дәстүрлерді, тіл мен музыканы, 
әдебиет пен мәдениетті жаңғыртуға, өңірдің тарихи 
киелі жерлерін кеңінен насихаттауға бағытталған 
іс-шаралар жоспарын аз уақытта жасауы тиіс. 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жо-
басына ұсыныстар енгізіп, облыс тұрғындары мен 
жастар арасында туған жердің табиғатын сақтау 
тұрғысында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, 
танымдық іс-шаралар ұйымдастырады. 

Ұлттық кодты, ұлттық мәдениетті сақтауға 
шақыратын материалдарды ұйымдастыру, тұрғын-
дар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуді 
қолға алу керек.  Алдағы уақытта «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасының өңірлік нұсқасы 
әзірленеді. Келесі жылдан бастап жаңа әліпбиді 
үйрететін мамандар даярланып, тұрғындар ара-
сында латын әліпбиін үйрету оқулары, ар-
найы сабақтар, «Туған жерге тағзым» акцияла-

ры ұйымдастырылады. Бұл ретте өлкетану, туған 
жердің тарихын оқыту, мәдени жетістіктерді 
әлемге таныту, мәдени өнімдерді тек кітап түрінде 
емес, әртүрлі мультимедиалық тәсілдермен шығару 
бағытында ұсыныс енгізілуі керек.

Жиында сөз алған облыстық мәслихат депу-
таты, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі 
Ш.Әбдікәрімов Елбасы мақаласын тарихи 
құжат деп атады. Тоқсаныншы жылдардың орта 
шеніндегі кітапханалардың, мәдени ошақтардың, 
әлеуметтік нысандардың, балабақшалардың жабы-
луы рухани бағдарымыздың бағытын адастырды. 
Елбасымыздың сындарлы саясатының арқасында 
өмірімізді рухани жаңғыртып, ұлттық болмысы-
мызды сақтап қалдық. «Мәдени мұра», «Халық 
тарих толқынында», «Ұлы дала ұлағаттары», 
«Мәңгілік ел» арқылы әлемдік технократияның, 
жаһанданудың толқынына далалық демократия -
мызды қарсы қоя алдық. Ақын  ұлттық кодты 
сақтау, рухани құндылықтарды жаңғырту, латын 
әліпбиіне көшу туралы ойларымен бөлісті. 

Қорқыт ата атындағы мемлекеттік универ си-
теттің «Қазақстан халқы ассамблеясы» кафедра-
сының меңгерушісі Н.Мыңжасов рухани жаңғыруда 
әлемдік тәжірибелерден сабақ алып, өз жолымыз-
ды айқындаудың маңызына тоқталды. Елбасы 
айтқан сананың ашықтығы осындайда аса қажет. 
Таяудағы 10 жылда біздің өмір салтымыз түбегейлі 
өзгеріске ұшырайды. Біз бұған дайын болуы-
мыз керек. Керітартпалықтан қашық болу, өзгенің 
артықшылықтарын алу, ең озық жетістіктерді 
қабылдау – табыс кілті. Ұлттық мәдениеттің кемел-
денуі оның өзге мәдениеттерді қабылдауымен анық-
талады. Қазақтың мәдени қалпында біз ұялатындай 
ештеңе жоқ. Салт-дәстүр, ырымдар, тыйым-
дар тарих сынынан өткен, екшелген. 

ҰЛТ ЖАДЫНЫҢ ТҰҒЫРНАМАСЫ

ынтымақтастықты нығайтудағы ықпалды ұйым
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2 рухани жаңғыру

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ 
ТІЛІМІЗДІҢ ТАБИҒАТЫН 
САҚТАЙДЫ
Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында «2025 жылға қарай іс 
қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, 
бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға 
тиіспіз. Ол кезең де таяп қалды, сондықтан 
біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан 
қолға алуымыз керек» деп атап көрсетті. Қай 
қоғамда, қай елде болмасын әліпби жасау неме-
се оны ауыс тыру – бұл жалпыхалықтық, оның 
ішінде алдымен ұлттық мәселе. Сондықтан ол 
– саяси, мәдени, лингвистикалық, әлеуметтік-
лингвистикалық, әлеуметтік, экономикалық, т.б. 
жақтан ойланып, толғанып шешетін маңызды әрі 
күрделі проблема. 

Олай дейтін себебіміз ол, біріншіден, мемлекеттің тіл саясатының бағытын та-
нытса, екіншіден, төл әліпби, төл жазу қандай да бір ұлттың мәдени құндылығын, 
бет-бейнесін көрсетеді. Үшіншіден, тілдің табиғатына, даму заңдарына, 
фонетикалық жүйесі мен грамматикалық құрылысына лайықталып таңдалған, 
соған сәйкес орфографиялық, орфоэпиялық ережелерін жасауға икемді әліпби 
жасау лингвистикалық біліктілікті көрсетеді. Төртіншіден, таңдалып алынған 
әліпбиді қоғам санасы дұрыс қабылдап, тілдің қоғамдағы қызмет етуін 
толыққанды өтей алуы, тіл тұтынушылардың сол тілді еркін меңгеруіне ықпал 
етуі, тілдік бөгетті жеңе алуы мәселенің әлеуметтік-лингвистикалық қырын та-
нытады. Бесіншіден, әліпби ауыстыру – бұл әрі тілдік реформа жүргізу де-
ген сөз. Ал тілдік реформаның басқа реформалардан айырмашылығы – ол сол 
тілді тұтынушы халықтың әрбір мүшесіне дейін қамтитындығында. Сондықтан 
әліпби ауыстыру әлеуметтік мәселе болып табылады. Бұл үшін алдымен халық 
арасында мәселенің мәнін ашып түсіндіру, ұғындыру, насихаттау, т.б. жұмыстар 
жүргізілуі керек. Алтыншыдан, әліпби ауыстыру көп қаражатты қажет етеді. Де-
мек, ол экономикалық жақтан нақтылы әрі тиімді шешілуі керек. Олай болса, 
осындай және бұдан да басқа мәселелерді жинақтап қорытындылайтын, бағыт-
бағдар көрсететін Үкімет тарапынан арнайы тұжырымдама қабылдануы тиіс.

Бізге неге әліпби ауыстыру қажет дегенге келсек, оның көптеген себептері 
бар. Біріншіден, тіліміздің табиғи заңдылықтары бұзылып барады. Өзге тілдің 
дыбысы, өзге тілдің сөзі, өзге тілдің ережесі өз тілімізді өгейсітіп айтқанымыз, 
жазғанымызға сәйкес келмей, өз сөзіміз  өзіміздікі болмай  отыр. Бұл әсіресе 
тіліміздің фонетикалық жүйесіне қатты әсер етті. Үндестік заңы тұншықты. 
Тіліміз әуезділігінен айырылды. Екіншіден, тіліміз осы заманғы ғылыми-
техникалық прогреске икемді болмады, терминологиямыз жетіспейді деумен 
өзге тілдің сөзін аударамыз деп өзегіміз талды. Үшіншіден, өзге тілден сөз ауысу 
тоқтады. Кірме сөздер қазақтың айтылуына негізделмей, сол тілдің нұсқасында 
енді. Тіліміз «импортталған» сөздерге толды. Өзге тілден сөз алғанда оны басып, 
жаншып ұлттық дәстүрде алу керек деген  принцип далада қалды. Міне, осындай 
және тағы басқа да  факторлар тілімізді дамытуға кедергі келтіріп отыр.

Жалпы, әліпби – адамдар ақылдаса отырып жасайтын, тіл дамытудағы са-
налы әрекеттердің бірі. Қазіргі таңда елімізде әліпби таңдау, оның ішінде ла-
тын графикасына негізделген қазақ жазуын жасау мәселесі өткір күн тәртібіне 
қойылды. Мұны мен қолдаймын. Өйткені орыс жазуына негізделген қазіргі қазақ 
жазуы ұлттық сипатынан ауытқып, басқа жаққа бет алып бара жатыр. Мұны 
күнделікті газет, журнал, ғылыми кітап, оқулықтардың кез келгенін алып, ондағы 
мәтіндердегі сөздерді орфографиясына қарай топтастырып, саралап көрсек, 
таразының бір басында қазақ тілінің заңдылығымен жазылған, екінші басында 
бөтен тілдің тәртібіне түскен алабөтен сөз үйірін байқаймыз. Жыл өткен сайын 
мұндай «импортталған» сөздердің саны еселеп өсіп, көбейіп бара жатыр. Мұның 
өзі қазақ тілінің ежелден келе жатқан дәстүрлі нормасының бұзылу қаупін 
күшейте түседі, ал дәстүрлі нормасынан айырылған тіл қанатынан айырылған 
құстай дәрменсіз болып, қоғамдық қызметін ойдағыдай атқара алмайды. 

Сондықтан тіліміздің төл табиғатын бұзбай сақтап қалу үшін қазіргі қазақ ор-
фографиясын қалай болғанда да өзгертпей, реформаламай болмайды. Ал ол үшін 
қазақ тілінің фонетикалық жүйесін дәл бейнелеу тұрғысынан келгенде бізге орыс 
графикасынан гөрі латын алфавиті қолайлы. 

Латын графикасына көшу арқылы біз тіліміздің табиғатын сақтаймыз, даму 
заңдылығының бұзылуына жол бермейміз, фонети калық жүйесін қалпына 
келтіреміз, орфографиямызды түзеп аламыз, қысқасы,  өз сөзіміз өзіміздікі бо-
лады.  

Аман АБАСИЛОВ, 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ профессоры.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласын Жолдауда қозғалған бағыттарды кеңінен 
тарқатып, мемлекеттік идеологияны анықтайтын, 
көпке түсінікті, рухани жаңғыртуға бағытталған саяси-
идеологиялық құжат деп білемін. 

Тәлім мен тәрбие мәселесі – қоғамымыздың келешегі. 
Бүгінгі күннің өзегі – жас ұрпақтың рухани кемелі. Бала-
ларды ұлттық құндылықтарға бай, тіліне, діліне, тарихына, 
әдебиеті мен мәдениетіне, салт-дәстүріне берік, рухы мықты, 
танымы мен тағылымы кең тұлға ретінде қалыптастыру ба-
рысында ең негізгі сын да, салмақ та ұстаздарға артылаты-
ны түсінікті. 

Мақалада айтылған маңызды дүниелердің бірі – білімнің 
салтанат құруы. Елбасы рухани ой-толғау мақаласының 
білімнің салтанат құруы бөлімінде білім көкжиегін 
кеңейтуде атқарылған жұмыстарға кеңінен тоқталып, 
жемісті жетістіктерді жалпақ жұртқа жария етіп, барша ел 
тұрғындарының арманын айқындап бергендей. 

«Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, 
жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін 
неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар 
адамдар ғана табысқа жетеді. Осыны бек түсінгендіктен, 
біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен 
әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып 
отырмыз. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім 
екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орын-
да тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді» деген жолдар 
әр ұлт болашағына ой салары анық, бұл жолдар еліміздің 

ұлтжанды жастарының жастанып жа-
тар құндылығы болуы тиіс. 

Ұлт көшбасшысы тұтас қоғамның 
және әрбір қазақстандықтың санасын 
жаңғыртудың бірнеше бағытын, яғни әр 
адам бойында ұстамдылық, қанағат ету 
мен қарапайымдылық, өз болашағыңды 
жоспарлай білу секілді қасиеттерді ата-
ды. Бұл – бүгінгі заманның нақты тала-
бы, дамудың табысты үлгісі. Сонымен 
қатар, бәсекеге қабілетті болу тек қана 
экономикаға байланысты емес екенін, 
рухани құндылықтардың барлығы 
біздің бойымызда болуы керектігін 
атап өтті. 

Мақаланы оқи отырып, оның әрбір 
сөйлемінде бүгініміз бен болашағы 
жарқын Қазақстанға апаратын нақты 
жоспар, мақсат көрсетілгендігін тү-
сіндім. Елімізде әлеуметтік-эконо-
микалық, сая си реформалар жақсы жүзеге асуда. Ал бұл 
мақаладағы рухани өрлеу, рухани жаңғыруды біздің 
дамуымыздың ең бас ты тұғырларының бірі деп есептеймін. 

Әр халық, әр мемлекет ғасырлар бедерінде руха-
ни жаңғырып, жаңарып отырады. Ал рухани жаңғыру 
мен жаңаруда білім берудің рөлі зор.  Біз өзіміздің ұлттық 
ерекшеліктерімізді сақтай, ескере отырып, әлемде болып 
жатқан жаңалықтарды қабылдай білуіміз керек. Бірнеше 
тілді білген адам ештеңеден ұтылмайды. Облыста үш тілді, 
тіпті оданда көп тілді меңгерген балалар бар. Олардың 

қатары күн санап көбейіп келеді. Олар 
өз туған тілін, тарихын, салт дәстүрін 
жақсы біледі, өте білімді балалар. Олар 
– біздің қуанышымыз.

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» 
дейді ұлы Мұхтар Әуезов. Әрбір 
білімгер өз жері мен оның байлығының 
иесі болу үшін жаңа технологияларды 
меңгеріп, жаңаша өмір сүруге үйренудің 
жолдарын білуге тиіс. Егер қоғамның 
даму кілті білімді адамдардың жаңаша 
қызмет атқаруын керек ететін болса, сол 
жаңашыл адамдарды, болашақ қоғам 
мүшелеріне білім мен тәрбие беруді 
жүзеге асыратын мамандар дайындай-
тын біздің білім беру ұйымдары Елба-
сы көздеген бағыттарға лайықты болуы 
тиіс. Ең бастысы, білім беруге қойылып 
отырған жаңа талаптарды орындау-
да көптеген жұмыстар жүргізіліп, 

жастардың үш тілде білім алуына, жаңа технологияларды 
білім беру жүйесіне енгізуде өңірімізде келелі жұмыстар 
атқарылуда. Ұлт жоспарын орындауда әр саланың өзіндік 
үлесі болса, ұстаздар қауымы қосатын үлес – жас ұрпақты 
жаңа қоғам мүшесі етіп білім мен тәрбие беруді жаңаша 
құру, оны осы Елбасымыз көрсетіп отырған талаптарға сай 
орындау деп білемін.

Бақытжан САЙЛЫБАЕВ,
облыстық білім басқармасының басшысы.

АЙҚЫН МІНДЕТ, жАҢА БАҒЫТ
Күн шұғылалы Қазақстанның бүгінгі келбетіне әлем назар аудара бастады. Қазір 

әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу қадамы серпіліс туғызды.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласының негізгі 

түйіні – сананы оятудан бастау алады. Ұлттың болашағын ойлаудан туған латын 
әліпбиіне көшу өркениетке жеткізетін бірден-бір жол болып отырғаны баршаға аян.

Дүниеде байлық таусылады, ал білім – таусылмайтын қазына екені ақиқат. 
Тәуелсіздік бастау алған жылдары мыңдаған жас маңдайалды университеттерде 
оқуға аттанды. Бізде жоғары деңгейдегі университеттер, зияткерлік мектептер бізде 
кең қанат жайды.

Білімнің салтанаты жалпыға ортақ. Сондықтан болар білімге бөлінетін бюд-
жет шығыстарының үлесі жөнінен ең алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылып 
отырғанымыздың  өзі қуанышты. Елбасы білімінің әрдайым бірінші орында тұруын 
мақалада қадап айтты.

Ауыл мектебінің базасы жылма-жыл ұлғая түсуде. Білікті мамандарды тарту 
бас талды. Сондықтан болар, әр жыл сайын мектеп бітірген түлектеріміздің қалаған 
оқу орындарына түсуі жақсарды.

Елбасы рухани жаңғыру жолындағы таяу жылдардағы міндеттерді тағы да 
айқындап берді. Міндет – ой-сананы  одан әрі түлетуге шақырған бастаманы қызу 
қуаттаймыз. Іргелі мақсатты насихаттауға мектеп мұғалімдері белсене атсалысады.

Сламбек ҚАЮПОВ,
№44 орта мектептің директоры.

Сырдария ауданы.

БІЛІМДІ БәрІНЕН БИІк ҚояТЫН ұЛТ ТАБЫСҚА жЕТЕДІ

– Биылғы жылдың 1 тоқсанында жиі 
қолданылған қызметтердің 67 пайызы 
денсаулық сақтау ұйымдарының үлесінде. 
Мәселен, дәрігерге жазылу – 60542, емханаға 
тіркелу – 339, дәрігерді үйге шақыру үшін 
2568 қызмет түрі пайдаланылған. Сондай-
ақ, Е-қызмет арқылы 11981 адам бала-
бақшаға кезекке тұрса, 3521 адам мұрағат 
анықтамалығын алған, ал 2445 азамат жеке 
қосалқы шаруашылығы туралы анықтама алу 
қызметін пайдаланған, – деді ол.

Мемлекеттік қызметтердің сапасын арт-
тыру мемлекеттік секторды реформалаудағы 
негізгі бағыт тардың бірі болып табыла-
ды. Бұл өз кезегінде мемлекеттік органдарға 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасын одан әрі 
арттыру және мемлекеттік қызметтерді тиімді 

көрсетуге септігін тигізетін процестерді 
жетілдіруді жүктейді. Осыған байланысты 
биыл жоспарға сәйкес 50 бақылау шарасы 
жүргізілді. 

– Мемлекеттік қызмет көрсету бағытында 
қол жеткізген қандай да бір көрсеткіштерге 
қарамастан, бұл салада шешілуі қажет 
жүйелілік, құқықтық және техникалық түрдегі 
мәселелер жетерлік. Себебі, мемлекеттік 
қызмет көрсету процесі үнемі арттыру мен 
жетілдіруді талап етеді, – деді И.Ақжігітова.

Сонымен қатар, облыс әкімі аппаратының 
ұйымдастыруымен 2014 жылдан бері об-
лыс тұрғындарын қызметтерді «электронды 
үкімет» порталы арқылы алуға ынталандыруға 
бағытталған «Барлығына бірдей, әркімге қол- 
жетімді» науқаны өткізіліп келеді. Бүгінге 

дейін 5 акция ұйымдастырылып, 10774 адам 
қатысты. Нәтижесінде 213 ақпарат тасығыш, 
64 ұялы телефон, 10 планшет, 2 ноутбук, 
1 теледидар, 19 смартфон және 8 роутер 
сыйлықтары табыс етілді. 

Айта кету керек, Елбасы Жолдауын-
да мемлекеттік қызметтердің көрсетілу 
процестерін барынша оңтайландыру, 
қызмет көр сету мерзімі мен құжаттар тізімін 
қысқартып, қайталанатын процестерді 
жою және оларды толығымен электронды 
форматқа ауыстыруды тапсырды. 

– Ақпараттық технологиялардың 
қарқынды даму заманында қазіргі күні 
мемлекеттік корпорация арқылы көрсетіліп 
отырған мемлекеттік қызметтердің 90 пай-
ызы болашақта электронды форматқа ау-
ысады. Электронды қызметтерді алудың 
ыңғайлылығы әрі жылдамдығы, дәлдігі ту-
ралы бәріміз білеміз. Бұл ретте, биыл біз 
тұрғындарды электронды қызметтерді 
үйден шықпай алуды үйрету мақсатында 
тұрғындардың компьютерлік сауаттылығын 
арттыру мәселесін алға қойып отырмыз, – 
деді Индира Сансызбайқызы.

Қоғамдық мониторинг нәтижелері бой-
ынша өткен жылға арналған облыстың 
өңірлік даму жоспарына сәйкес ҚР Премьер - 
министрі мен облыс әкімінің арасындағы ме-
морандумда «Жергілікті атқарушы органдар 
(ЖАО) көрсететін мемлекеттік қызметтердің 
көрсетілу сапасына қанағаттанушылық 
деңгейін арттыру» көрсеткішінің жоспарлы 
мәні 82 пайыз деп жоспарланып, орындалу 
мәні 89 пайызды құраған. Нәтижесінде ЖАО-
ның жалпы рейтингісімен Қызылорда облысы 
4-орынға ие болды.

Шынар БЕКБАН.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ САНЫ АРТТЫ«БәЙТЕрЕк» ШАҒЫН АУДАНЫ кЕҢЕЙЕ ТҮСЕДІ 

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық 
жер қатынастары басқармасының басшысы Шахмардан 
Қойшыбаев және облыстық жерді пайдалану мен қорғалуын 
бақылау басқармасының басшысы Қайрат Тоғызбаев Елба-
сы Жолдауынан туындайтын негізгі басымдықтар бойынша 
баспасөз конференциясын өткізді.

Жиын барысында Шахмардан Қойшыбаев басқар-
мада атқарылып жатқан жұмыстар барысымен таны-
стырды. 

– Жолдаудағы бес негізгі басым дықтың бірі – 
«Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасының іске асы-
рылуы. Бұл бағдарлама алдағы 15 жылда 1,5 млн отба-
сын тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған, – деді 
Ш.Қойшыбаев.

Облыс бойынша 2005 жылдан бастап 108734 
азаматтың өтініші тіркелген. Оның 26958-не жер берілді. 
Бүгінде 82 мыңға жуық азамат кезекте тұр. Соңғы үш 
жылда, оның ішінде 2014 жылы қалыптасқан 67397 
өтініш бойынша 709 жер, 2015 жылы 71648 өтініш бой-
ынша 455 жер берілсе, 2016 жылға қалыптасқан 85466 

өтінішке 3690 жер учаскесі табысталып отыр. 
Айта кету керек, «Қызылорда-Жезқазған» автожолы 

бойынан «Бәйтерек» шағын ауданы бой көтергені белгілі. 
Ш.АЛтЫНБЕКҚЫзЫ.

Қазіргі әлемнің даму бағытын алдын 
ала болжауға болмайтын бұлыңғыр кезеңде 
Мемлекет басшысы жариялаған «Болшаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының та-
рихи маңызы ерекше. Елбасы бұған дейін 
алдағы экономикалық, саяси жаңғыруға 
арналған нақты бағыттарды өзінің Қазақстан 
халқына арнаған  Жолдауында айқындап 
беріп, енді осы мақала арқылы ұлтымыздың 
рухани болмысын түгендеп, тарихи тағылым 
арқылы болашаққа деген даму тетігін 
көрсетіп отыр. 

Тағылымы мол тарихы мен ерте за-
маннан арқауы үзілмеген ұлттық салт-
дәстүрлерін алдағы өркендеудің берікөзегі 
ете отырып, ұлттық сана мен ұшқыр ой, 
білім мен бәсеке, прагматизм мен ұлттық 
біре гейлікті сақтау қағидаттарын айқындап, 
әрбір қадамды  нық басуға жөн сілтеді. 
Әри не, бұл біздің қоғамға аса қажет дүние. 
Яғни,технологиялық жаңарумен шектеліп 
қой май, алдағы уақытта адамның сана-сезі-
мін қатар жетілдіруге мән берілетін болды. 

Бұрын техника, экономика бәрін шешеді 
деп ойлаушы едік. Қазір бәрі өзгеріп жат-

қан заманда, ұлттық санаға ерекше мән 
берілуде. Егер халық өте білімді болса, ол 
кез келген нәрсеге тез бейімделетін болады. 
Сондықтан, біздің санамыз ісімізден бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс.

Таяудағы он жылда өмір салты түбегейлі 
өзгереді. Табысымызды еселеп, сұранысты 
арттыруда өзгелердің ең озық тәжірибелерін  
қабылдауға дайын болуымыз керек. Ал 
қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
– бұл ғылым мен білімнің алға қарай даму 
ерекшеліктеріне негізделіп отыр. Үкімет 
жасаған кестеге сәйкес, қазақ тілін латын 
әліпбиіне көшіру жұмыстары атқарылатын 
болады. Бұл – өркениетті шешім. Ағылшын 
тілін оқып жатқан өскелең ұрпаққа латын 
қаріптері жақсы таныс. Әлемнің басым бөлігі 
пайдаланатын латын әліпбиі арқылы біз өз 
тарихымызды, мәдени құндылықтарымызды 
оралға жеткізе аламыз.

Елбасы мақаласындағы ұлтты ұйыс-
тыратын тағы бір ұсыныс ол – «Туған жер» 

бағдарламасы. Мұнда нағыз патриоттық 
тәрбиенің рухы сезілуде. Президенттің ай-
туынша, жаңғырған қоғамның  өзінің рухани 
коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғыртудың 
ең басты шарты – сол ұлттық кодты сақтай 
білу. Ол Қазақстанның ұлан-ғайыр жерімен, 
аса бай рухани тарихы, мәдениеті мен салт-
дәстүрлері.

Елбасының «Өмір сүру үшін өзгере білу 
керек. Оған көнбегендер, тарихтың шаңына 
көміліп қала береді» деген қорытынды 
сөзі еліміздің әрбір азаматына жаңа міндет 
жүктеп, ұлттық сананы жаңғыртуды, 
қоғамға рухани серпіліс беріп, заман көшіне 
ілесуге жетелейді.

Ибадулла ҚұттЫҚОжАЕВ,
«Нұр Отан» партиясы

облыстық
филиалы төрағасының

бірінші орынбасары.

Кеше өңірлік коммуникация-
лар қызметінде облыстық білім 
басқармасында көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер туралы 
брифинг өтті. 
Басқарма басшысының орынба-

сары Құралай Ерташова өткен жылы 
барлығы 10 922 қызмет көрсетілгенін 
жеткізді. Оның ішінде техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымдарына 

құжаттар қабылдау, осындағы білім 
алушыларға жатақхана беру, негізгі 
орта, жалпы орта білім беру туралы 
құжаттардың телнұсқаларын беру және 
басқа да түрлері бар. 

– Сайтымызда әрбір қызмет бой-
ынша толық ақпарат қамтылған. Олар 
тұрақты түрде жаңартылып отырады, – 
деді Қ.Ерташова. 

Былтыр ведомство өкілдері ау-

дандарды аралап, жауапты қызмет-
керлерге басқармаға қарасты кол-
ледждерде көрсетілетін қызметтер 
жөнін түсіндірді. Брифингте, сондай-
ақ, Шиелі және Жалағаш аудандық 
білім бөлімінің басшылары Нұржан 
Жақыпов пен Гүлзат Құрманбаева осы 
бағытта атқарылған жұмыстарды баян-
дады. 

Н.ҚАзЫБАЙҚЫзЫ.

БОЛАШАҚҚА БАЙЫПТЫ БАСТАМА

Өткен жылы облыста бір жылда 87749 электронды қызмет көрсетілсе, 
биыл 1 сәуірге дейінгі, яғни небәрі үш айда қызметтің саны 83218 болды. Демек, 
электрондық түрде көрсетілетін мемлекеттік қызмет саны артқан. Бұл туралы об-
лыс әкімі аппараты электронды әкімдікті дамыту және мемлекеттік қызметтің 
мониторингі бөлімінің басшысы Индира Ақжігітова өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте хабарлады. 

11 МЫҢҒА ЖУЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛГЕН

Уақыт сынынан өтпей қалғандары ұмытылды. Осындай 
ауқымды мәселерді қозғаған Елбасы мақаласы бөлінгенді 
бүтіндейтін рухани тірек ретінде қабылданып отыр. 

 Білімнің салтанат құруы – бүгінгі заманның сұранысы. 
Облыстық білім басқармасы басшысының орынбаса-
ры Б.Бердәулетов білім саласының жас ұрпақтың руха-
ни кемелденуіне жауапты екенін атап өтті. Білімді болуға 
ұмтылу жастардың басымдық беретін бағыттарының 

алғашқы сатысында тұруы тиіс. Құндылықтар 
жүйесінде білімді барлығынан биік қоятын ұлт қана 
табысқа жетпек. 

Қазіргідей білім берудің мазмұны өзгерген 

кезеңде Сыр елінің түлектері де үлкен жетістіктерге же-
туде. Баяндамашы облыс көлеміндегі инновациялық 
мектептердің, жаңа бағыттағы педагогтарды даярлаудың 
табыстарына тоқталды. Соңғы жылдары, яғни, 2014 жылы 
мектеп түлектерінің 88,3 пайызы, 2015 жылы 93 пайызы, 
2016 жылы 95 пайызы мемлекеттік грант және ақылы негізде 
ЖОО-лар мен колледждерге түскен. Түлектердің оқу грант-
тарын жеңіп алу көрсеткіштері де артып келеді.     

Латын әліпбиіне оралудың артықшылықтарына 
тоқталған Қорқыт ата атындағы мемлекеттік университеттің 
профессоры А.Абасилов бұл қадам арқылы тіліміздің 
табиғи заңдылықтары сақталатынын айтты. Латын әліпбиі 

ана тілімізді осы заманғы ғылыми-техникалық үдеріске 
икемді етеді. Тілімізді дамытуға кедергі келтіретін фактор-
лар жойы  лады. Профессор әліпби ауыстыру арқылы осы 
уақытқа дейін кеткен кемшіліктер жойылатынына тоқталды.  

 Кирилл жазуына негізделген қазіргі қазақ жазуы ұлттық 
сипатынан ауытқып, басқа жаққа бет алып бара жатыр. Қазақ 
тілінің ежелден келе жатқан дәстүрлі нормасының бұзылу 
қаупі бар, ал дәстүрлі нормасынан айырылған тіл қанатынан 
айырылған құстай дәрменсіз болып, қоғамдық қызметін 
ойдағыдай атқара алмайды. Тіліміздің төл табиғатын 
бұзбай сақтап қалу үшін қазіргі қазақ орфография сын 
қалай болғанда да өзгертпей, реформаламай болмайды. Ал 
ол үшін қазақ тілінің фонетикалық жүйесін дәл бейнелеу 
тұрғысынан келгенде бізге орыс графикасынан гөрі латын 
алфавиті қолайлы. 

Жиында «Қоғамдық келісім» орталығының басшы-
сы У.Ибраев Мемлекет басшысы көрсеткен жаңа тұрпатты 
жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық кодымызды айқындау 
мен оны сақтай білудің маңызына тоқталды.  Мейлінше 
көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар 
мен әдеттерден арылатын уақыт келді. Жершілдік пен 
рушылдықтың зардаптары болашақ ұрпаққа тимеуі керек. 

Актив жиынында Елбасы мақаласындағы «Ұлттық 
сана», «Туған жер», «Қазақ тіліндегі 100 оқулық», «100 жаңа 
есім» тақырыптары талқыға түсіп, түрлі пікірлер айтылды.  

Гүлжазира жАЛҒАСОВА.

ҰЛТ ЖАДЫНЫҢ ТҰҒЫРНАМАСЫ
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мәслихат

– Наурызбай Сейтқалиұлы, жергілікті 
мәслихат тардың құрылып, жұмыс істей баста
ғанына биыл 23 жыл толып отыр. Алдымен, ел 
сенімін арқалаған мәслихатттың мерейі құтты 
болсын, енді  жергілікті  мәслихаттың тарихына 
қысқаша тоқталып, сонымен бірге, мәслихаттың 
жұмыс регламентін айта кетсеңіз...

– 1993 жылы 10 желтоқсанда Республиканың 
Жоғарғы Кеңесі жергілікті басқару жүйесін, 
жергілікті өкілді және атқарушы органдардың 
құзыретін, оларды ұйымдастыру тәртібі мен қызметін 
айқындайтын «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті өкілді және атқарушы органдар туралы» 
Заң қабылданды. Жергілікті өкілді органдар әуелі 
«мәслихаттар-депутаттар жиналысы» деп, кейінірек 
«депутаттар жиналысы» деген сөздер алынып таста-
лып, «мәслихаттар» деп аталды.

1994 жылы 7-наурызда Қазақстан Республи-
касында бірінші өкілді органдар – мәслихаттар-
депутаттар жиналысының (1994-1999жж) сайлауы 
өтті. Бұл еліміздегі шын мәнінде алғашқы белсенді 
сайлау болды. Қызылорда облыстық мәслихаты-
депутаттар жиналысына басында – 35, кейінірек, 
1997 жылы оған Байқоңыр қаласынан құрылған 4 
сайлау округі қосылып, барлығы 39 сайлау округі 
құрылып, сонша депутат сайланды.

Қазіргі таңда, Қазақстан  Республикасы Консти-
туциясының 86-бабының, жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару саласындағы 
қоғамдық қатынастардың реттелуі, жергілікті өкілді 
және атқарушы органдардың құзыреті, қызметінің 
ұйымдастырылуы, тәртібін, сондай-ақ мәслихаттар 
депутаттарының құқықтық жағдайы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес 
айқындалады. 

Бүгінгі күні мәслихат жұмысы ҚР «Жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» ту-
ралы  және республикадағы қолданыстағы өзге 
заңдармен құқықтық актілер және  облыстық 
мәслихаттың регламенті арқылы реттеледі. 
Мәслихат жұмысының негізгі нысаны сессия бо-
лып табылады. Кезекті сессиясы кемінде жылы-
на төрт рет  өтеді. Шұғыл шешілуі тиіс мәселелер 
туындаған жағдайда мәслихатқа сайланған депутат-
тар санының кемінде үштен бірінің, немесе әкімнің 
ұсынысы бойынша мәслихаттың кезектен тыс сес-
сиясы шақырылады.

Сессияда қаралатын жоспарлы мәселе бойын-
ша облыс әкімдігі тиісті шешім жобасын әзірлеп, 
облыстық мәслихатқа тапсырады және осы шешім 
жобасы сессияға дейін уақытша комиссия оты-
рысында алдын ала талқыланады. Облыс әкімі 
белгілеген тұлға сессияда баяндама, ал пысықталып 
жинақталған анықтамалар негізінде  уақытша ко-
миссия төрағасы қосымша баяндама жасайды.

 Одан кейін, сессияның күн тәртібіне ұсынылған 
мәселелер бойынша шешім жобалары тұрақты 
комиссияның отырыстарында, бірлескен отырыс-
та алдын ала талқылаудан өткізіледі. Талқылау 
қорытындысында мақұлданған мәселелер ғана 
сессияның күн тәртібінің жобасына енгізіліп, сес-
сия қарауына ұсынылады. Сессияда қабылданған 
шешімдер атқарушы органдарға жолданып, 
олардың орындалуы қадағаланып отырады. Кейбір 
шешімдердің орындалу барысына байланысты 
мәслихат сессияларында, сондай-ақ тиісті тұрақты 
комиссия отырыстарында қайта қаралуы мүмкін. 

– Алтыншы шақырылымдағы облыстық мәсли 
хат  депутаттарының құрамы жергілікті атқа

рушы және өзінөзі басқару  органдарымен  ара 
қатынасы  жөнінде тоқталып өтсеңіз?

– Қазақстан Республикасының Конституция-
сы ның 85-бабында жергілікті мемлекеттік  бас-
қаруды тиісті аумақтағы істің жай-күйіне жау-
апты жергілікті өкілді және атқарушы органдар 
жүзеге асырады делінген. Соның негізінде 2016  
жылдың   24-наурызында 6-шақырылған Қызылорда 
облыстық мәслихатының жаңа депутаттық кор-
пусы жасақталып, облыстың 29 сайлау округінен 
сайланған мәслихаттың  29  депутаты  өз  қызметіне  
кірісті.  Қазір 29 депутаттың жеке құрамында 
2 әйел, 27 ер адам бар, олардың 27 – «Нұр Отан» 
партиясына мүше, 1 – «Ақжол» партиясы, 1 – 
«Ауыл» партиясының мүшесі. Сала бойынша ауыл 
шаруашылығы саласынан – 6, өндірістен – 14, 
әлеуметтік саладан – 4, өзге салалар бойынша – 5, 
осылардың ішінде16-сы жеке кәсіпкер. Облыстық   
мәслихат депутаттарының   65 пайызы жаңадан сай-
ланды. Олардың құрамында 1 ғылым докторы, 2 
ғылым кандидаты, 1 магистр бар.

Депутаттық құрамда Парламенттегі депутаттық 
тәжірибесі бар Қылышбай Бисенов 1, 2, 3, 5, 6 шақы-
рылымында, Ибадулла Тілеп 3, 4, 5, 6 және Райкүл 
Байназарова 3, 5, 6 шақырылымында, Тілеу берген 
Шаутай 4, 5, 6 шақырылымда депутат болып сайла-
нып, ұзақ жылдар бойы халыққа қызмет етіп келеді. 
Облыс әкімінің  орынбасары, қала әкімі қызметін 
атқарған Имамадин Оңғарбаев, облыс әкімінің 
бірінші орынбасары, аудан әкімі болған Темірхан 
Кенжебаев, екі шақырылым қалалық  мәслихат хат-
шысы  болған  Ибадулла Құттықожаев, ірі мекеме 
басшылары Жорабек Нұрымбетов, Аманкелді Арыс-
баев, Райхан Ысқақова, Әбдімәжит Жансақалов, 
Шәкизада Әбдікәрімовтің, т.б басшылық қызметтегі 
тәжірибесі мәслихат жұмысы на  көп  көмегін жа-
сауда.  Бір сөзбен айтқанда, барлық депутат әріп-
тесіміз  сессия мен тұрақты, уақытша комиссия от-
ырыстарында,  өз істерін  жетік меңгерген, білікті, 
депутаттық міндеті мен жауапкершілігін  сергек  
сезінетін, белсенді  азамат  екендерін  танытып 
келеді.   

Жергілікті басқару органдарымен жұмыстар 
нормативтік реттікпен жүзеге асуда. Алдымен ар-
найы айтып өтуге тиісті жағдай,  бірінші сессиядан 
бастап,  облысқа қатысты жоспарларды іске асыруда 
облыс әкімі Қырымбек  Көшербаевтың қолдауымен 
жергілікті мемлекеттік басқару органдары арасын-
да тығыз байланыс орнатылып, бірлескен жұмыс  
атқарылуда. Бұл мәслихаттың  белсенді де, жүйелі 
жұмыс жасауына мол мүмкіндік беріп келеді. 
Оның нақты көрінісі – республикада алғаш рет 
облыстық мәслихаттағы фракциялардың қызметін 
12 критерий бойынша бағалау өтті. Нәтижесінде, 
біздің депутаттар корпусы алдыңғы қатарда тұр. 
Облыстық мәслихат депутаттары өз сайлау округі-
нің және аймақтың ортақ мәселелерімен атқарушы 
органдарға тұрақты түрде депутаттық өтініш жол-
дап, олардың орындалуы қадағаланады. Жыл 
көлемінде тұрақты комиссияларда облыстық 
ішкі саясат, жер қатынастары, құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы, экономика және бюджеттік 
жос парлау, жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар, энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы басқармалары, 
жергі лікті полиция қызметі, транспорттық  бақылау  
инспекциясы өз  есебін беріп, тұрғындар тарапынан 
түскен өзекті мәселелер талқыланды. Тиісті мекеме-
лерге ұсыныс жолданды.

 Кейбір мәселелердің шешілуіне қаржының 

тапшылығы немесе заңдық негізінің жетіспеушілігі 
кедергі болып жатады. Сондықтан іске асыры-
латын жоспарлар бірнеше кезеңге, нақтылап 
жеткізсек, жақын кезекте, ұзақ мерзімді кезеңде 
орындалатын болып белгіленген. Соның бір 
көрінісі,  мәслихаттың жұмыс құрамы қалыптаса 
салысымен, өңір басшысының ұсынысымен, 
депу таттардың сайлауалды бағдарламалары мен 
депутаттық сауалдары негізінде 54 тақырыптық 
өзекті мәселе төңірегінде 214  сұрақ  жинақталды. 
Бұл мәселелер, «Нұр Отан» партиясы облыстық фи-
лиалы төрағасының қатысуымен, депутаттық фрак-
ция отырысында жан-жақты талқыланып, ол бойын-
ша арнайы іс-шара жоспары әзірленді. Жоспардың 
көп бөлігі облыс әкімінің іс-қимыл жоспарына еніп, 
жүзеге асуда.  Қалғаны   әкімдік пен мәслихаттың, 
«Нұр Отан» партиясы фракциясының үнемі наза-
рында. Мәслихат сессиясында қаралатын бюджет 
және басқа да өзекті мәселелер облыстық қоғамдық 
кеңестің отырысында алдын ала талқылаудан өтеді. 
Оның үстіне мәслихат хатшысы қоғамдық кеңес ал-
дында облыс әкімімен бірге қосымша баяндама жа-
сайды. Қоғамдық кеңес алаңында   ашық, жария 
түрінде депутаттар мен үкіметтік емес ұйымдардың 
қатысуымен  қоғамдық тыңдаулар  үздіксіз 
өткізіледі.

– Бүгінгі қоғамда жергілікті мәслихаттардың 
рөлі қандай және  алтыншы шақырылымның бір 
жылы қалай   қорытындыланды?

– Мәслихаттарды  жергілікті өзін-өзі басқарудың  
негізі деп айта аламыз. Депутат болу ол тек халық 
қалаулысы деген атақ емес, ол елге деген құрмет, 
білім мен тәжірибе, іскерлік қабілетпен келетін 
абырой. Біздің күнделікті өмірімізде жетістіктермен 
қатар, толық шешімін таба алмай жатқан мәселе аз 
емес. Сондықтан әлеуметтік мәселелер, кәсіпкер-
лікті дамыту, жұмыссыздықты жою  жайы халық 
қалаулыларының үнемі басты назарында. Бұл 
міндеттерді абыроймен атқару – депутаттың пары-
зы. Билік тармақтарының алдында тұрған ең басты 
мақсат мемлекетімізді одан әрі нығайту болып та-
былады.    

Елдің дамуымен халықтың әлеуметтік-эконо-
микалық жағдайы да өзгеріп отырады, сондықтан 
әрбір шақырылымдағы мәслихаттар экономика мен 
қоғамдағы маңызды рөлге ие болып қала береді. 
Арада өткен жылдары мәслихат құрамына өндіріс, 
ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру 
және мәдениет салаларындағы бірқатар таңдаулы 
өкілдер сайланды. Олардың көпшілігі өздерін 
қайраткер, іскер басшы, ұйымдастырушы ретінде 
көрсетіп, халық қалаулысы ретінде тұрғындардың 
мұң-мұқтажы, талап-тілектерімен көп жұмыс жа-
сап, қалың бұқара мен билік органдары арасын-
да алтын көпір болып, қазіргі күні де аймақтың 
қоғамдық-саяси және экономикалық, әлеуметтік са-
лаларына белсенді араласуда.

Қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан  алтыншы 
шақырылымның бүгінге дейін 12 (6-ы кезекті, 
6-ы  кезектен тыс) сессиясы өтті. Мәслихаттың 
алғашқы сессиясында мәслихат хатшысы сайланып, 
4 тұрақты комиссия нақтыланды, олардың төрағасы 
мен мүшелері анықталды және «Нұр Отан» 
партиясының облыстық мәслихаттағы депутаттық 
фракциясы тіркелді.  

Облыс бойынша  мектеп  алдындағы  даярлық 
пен балабақшалардың   жағдайы бойынша мәслихат 
шешімінің орындалу барысы қаралды. Сессия 
қорытындысы бойынша 3 пен 6 жас аралығындағы 
балалардың қамтылуы 2012 жылдан бері 24,8 

пайызға өсіп, бүгінде 100 пайызға жеткендігі атап 
көрсетілді. Сонымен бірге, білім мен тәрбие беру 
ұйымдары жұмыстарының  сапасын көтеру және 
оны үнемі жетілдіріп отыру мәселесі  нақтыланды. 
Кейінгі сессияларда 2015 жылға арналған облыстық  
бюджеттің  орындалуын  бекіту және облыс әкімінің 
өзіне жүктелген функция мен міндеттердің  орында-
луы  туралы  есебі,  2017 жылдың бюджетін қалып-
тастырып, бекіту, ауылшаруашылық өнеркәсі-
бінің жағдайы мен перспективалары туралы, т.б 
мәселелер   сессияда  қаралып,  жалпы саны 114 ше-
шім қабылданды. 

Облыстық мәслихаттың жалпыға міндетті 
маңызы бар шешімдері әділет органында уақытылы 
тіркеліп, бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
ланды.  Ал, шешімдердің заңдылығына сәйкес про-
куратура органынан наразылықтар болған жоқ.  

Сессияда қаралатын негізгі мәселелерге қатысты 
комиссия құрылып, алдын ала зерттеліп,талдау 
жасалынады, қала-аудандарда тиісті мамандар 
мен жұмысшы топ мүшелерімен қатар саяси пар-
тия, үкіметтік емес ұйым өкілдерінің қатысуымен 
көпшілік тыңдаулар ұйымдастырылып, сессияда 
талқыланған соң шешім қабылданады. 

– Ашықтық,  жариялылық,  есеп беретін мемле
кет қалыптастыруда  мәслихат  депутаттарының 
белсенділігі  қандай? 

– Депутаттардың сайлаушылармен өзара бай-
ланысы және бірлесе атқаратын жұмыстарының 
тәртібі қалыптастырылған. Мысалы, «ҚР Жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» заңына сәйкес депутаттар өздері сайланған 
сайлау округтері бойынша кестеге сәйкес кезде-
сулер жасап, есеп береді. Сонымен бірге, барлық 
депутат облыстық ақпараттық-насихат тобының 
мүшелері ретінде де ел арасында жиі болып тұрады. 
Олардың  қабылдау  жасау орны мен уақыты туралы 
ақпарат облыстық БАҚ-та және мәслихат сайтында 
жарияланған.

Халыққа мәслихаттың қоғамдағы рөлі мен 
депутаттардың атқарып жатқан жұмыстарын терең 
түсіндіру мақсатында медиа-жоспар әзірленіп,  
облыстық телеарнадағы «Мәслихат» бағдарламасы 
арқылы 15 депутат  сұхбат берсе, облыстық  газет-
терге депутаттың сайлауалды бағдарламасының   
орындалу барысы мен депутаттық қызметі жайлы 
22  мақала  жарияланды. Сонымен қатар,  қазіргі 
таңда жұмыс жасап тұрған облыс мәслихатының  
жеке сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшада 
қажетті  барлық  мәлімет  орналасқан.  Өткен 
жылы облыстық мәслихат депутаттары «Нұр Отан» 
партиясының қоғамдық қабылдау бөлімінде 114 аза-
матпен жеке қабылдау өткізіп, оның 71,3 пайызы оң 
шешімін тапса, депутаттардың өз жұмыс орнындағы 
жеке қабылдауда барлығы 783 сайлаушыдан өтініш 
түсіп, оның 72,8 пайызы шешімін тапты. 

Депутаттардың өз қаражатынан әлеуметтік 
жағдайы төмен  азаматтарға үнемі қайырылымдылық 
қолдауын БАҚ арқылы көріп-біліп жүрсіздер деп 
ойлаймын. Өткен жылы депутаттар тарапынан 
тек қана қаржылай 20 млн теңгеге жуық көмек 
көрсетілді. Бұдан басқа, материалдық-техникалық 
қолдау, азық-түлікпен қамтамасыз ету, жұмыспен 
қамту, құрылыс, жөндеу, т.б көмектер көрсетіліп 
келеді. Бұның барлығы депутаттардың тұрғындар 
алдындағы жеке бас жауапкершіліктерінен, аза мат-
тық қасиеттерінен туындап жатқан шапағатты іс.

– Бүгінде барлық тірліктің басы қаржыға 
келіп тірелетіні белгілі. Облыс  бюджеті және 
бюджеттің орындалуы жайкүйі қалай?

– Мәслихаттар құзыретіне Заңмен жүктелген 
мәселелердің бірі  жергілікті бюджетті және оның 
атқарылуы туралы есептерді бекіту болып табыла-
ды. 

2016 жылдың ішінде облыстық  бюджетке 7 рет (1 
рет - кезекті, 6 рет - кезектен тыс сессия да) өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Нақтылау нәтижесінде 
2016 жылға арналған облыстық бекітілген бюд-
жет 151,0 млрд  теңгеден жыл соңында 209,7 млрд  
тең геге дейін, яғни, 58,7 млрд теңгеге немесе 38,8 
пайызға өсті. Депутаттар бюджетті үнемі жан-жақты 
қарап, өздерінің ұсынысы мен ескертпелерін енгізіп 
отырады. Ол алдын ала тұрақты комиссиялардың от-
ырысында талқыланады. Сонан соң кезекті сессияға 
негізгі мәселе ретінде шығарылады. Ал, облыстық 
бюджеттің атқарылуы облыстық мәслихатта  бекі-

тіледі. Оған дейін,  Қызылорда облысы бойынша 
тексеру комиссиясы, жергілікті атқарушы органның 
бюджет туралы жылдық есебіне қорытынды есеп  
әзірлеп, мәслихатқа ұсынады.

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюд-
жет және жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі 
туралы»  мәселеге қатысты арнайы уақытша ко-
миссия құрылып, барлық бюджет әкімшілерінің 
есебі тыңдалып, ұсыныстары талқыланып, сессияда 
шешім қабылданды. Соның нәтижесінде Қызылорда 
облыстық мәслихатының Бюджет жөніндегі тұрақ-
ты комиссиясы  отырысында депутаттар тарапы-
нан  болған ұсыныстарға сәйкес 5,2 млрд теңгені 
құрайтын 121  сұраныс облыс әкімдігіне жолданды. 

Осы сұраныстың  60 пайыздан астам бөлігі (3,2 
млрд теңге) бюджетке енгізілді.  

– Мәслихат хатшысы мен мәслихат аппа
ратының жұмысы туралы қысқаша айтып 
өтсеңіз?

– Облыстық мәслихат пен оның органдарының 
жұмысын ұйымдастырушылық, құқықтық, мате-
риалдық-техникалық және өзге де қажеттілікпен 
қамтамасыз етуді «Қызылорда облыстық мәсли-
хатының аппараты» мемлекеттік мекемесі жүзеге 
асырады.  Мәслихат аппаратында,    тұрақты негізде 
қызмет атқаратын 1 депутат, штаттағы 6 мемлекеттік 
қызметші және штаттан тыс 8 қызметкер бар.

Мәслихат хатшысы мен мәслихат аппараты та-
рапынан  депутаттардың өз өкілеттіктерін тиімді 
атқаруға ықпал ететін мүмкіндіктің барлығын 
қарастырып, оларға тиісті көмек уақытылы бері-
луде. Депутаттар жұмысына қажетті ақпараттар 
оларға қағаздай және электронды нұсқада дер 
кезінде жеткізіліп тұрады.  

Мәслихат жұмысының тағы бір маңызды бөлігі – 
оның жанындағы тұрақты комиссиялар. Бізде,  эко-
номика, қаржы және жергілікті басқару,   әлеуметтік 
және мәдени мәселелер,  өндіріс және шаруашылық 
салалары, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ре-
сурстарды тиімді пайдалану,  кәсіпкерлікті дамыту, 
жастар ісі және құқықтық мәселелер жөніндегі төрт 
комиссия жұмыс жасайды.

Барлығына дерлік маңызды мәселелер осында 
қаралады, келелі кеңестер осында өтеді. Облыстық 
мәслихаттың 4 тұрақты комиссиясы жұмыстарын 
тиісті жоспарға сәйкес жүргізіп, өз қызметі жөнінде 
мәслихат сессияларында  кезекпен есеп береді.

Депутаттардың  әлеуетін арттыру мақсатында 
арнайы іс-шаралар, оның ішінде, 4 рет құқықтық 
оқыту, 3  кездесу  өткізілді.  Оған әр саланың білікті 
мамандары шақырылды. Сессияда қаралатын 
мәсе лелерге қатысты және басқа да жоспардағы 
жұмыстардың тиімділігін арттыру барысын-
да түрлі рейд үнемі ұйымдастырылады. Мысалы, 
облыстық мәслихат депутаттарының индустриялық 
аймақтардың жай-күйімен және Қызылорда 
қаласындағы автобус паркінің жұмысымен танысу 
мақсатында бағдарлама әзірленіп, рейдке шығып, 
бөлінген қаржының игерілу барысын білді. Сондай-
ақ, денсаулық сақтау, ауылшаруашылық, бұқаралық 
спортты дамыту,  жылу, су,  энергетика, жол 
салу, құрылыс барысы мен жөндеу салаларының  
жағдайымен танысып,   өзара пікір алмасты.   

– Алдағы сессияларда қаралатын негізгі мәселе
лер туралы айта кетсеңіз, оқырманға тілегіңіз...

– Мәслихаттың жылдық жоспарына сәйкес, 
келесі сессияларда, 2016 жылғы бюджеттің орын-
далу есебі, жергілікті полиция қызметінің жағдайы, 
бірінші жартыжылдық бойынша облыс әкімінің  
есебі, алдағы үш жылдық бюджетті қалыптастыру  
сияқты, т.б  ірі  мәселелер  депутаттар талқысына са-
лынатын болады. 

Өткен жылы тәуелсіздігіміздің ширек ғасыр-
лық мерейтойын атап өттік. Келелі де жемісті 
істеріміздің қорытындысына куә болдық. Бұл жыл-
дары демократия мүмкіндігінше қанатын жай-
ды. Көппікірлік пікір сайысы өрістеді. Халыққа 
тарихтың ақтаңдақтары ашылды. Отарлықтың 
ұзақ мерзімінен  кейін халық  ұлттық салт-сананы 
қалпына келтіріп, рухани жаңару жолына түсті. 
Осындай мәртебелі істерді жүзеге асыруда «Сыр 
бойы» газетінің орны әрбір оқырман үшін маңызды.  
Ендігі жерде, «әркімнің толық бақытты болуы үшін 
– оған жүрегін мейірлендіретін отаны болуы ке-
рек» дегендей, отанымыздың бағын асыра беру 
жолындағы еңбектеріңіз жана берсін дегім келеді.

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан 
Қаныбек Әбдуов.

ДЕПУТАТТЫҢ ДАРА БАҒАСЫ –
ЕЛ СЕНІМІ

Тарих – тамаша таразы, өткеннің өнегесін бүгінге өзектейтін уақыт 
жемісі. Биыл жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 23 жыл толып 
отыр. Осынау атаулы күн дидарымен облыстық мәслихат хатшы-
сы Н.Байқадамовқа жолығып, жауапты жергілікті өкілдік орган туралы 
сұхбат жасаған едік.   

Табиғатынан елгезек, кішіпейіл де 
ағеден мінездің иесі болып жаратылған 
жандар бар. Әрі ондай адамдар биікті 
бағындырып, алқалы топтан дара 
шықса да, сол қарапайым дағдысынан 
жаңылмайды. Керісінше, таны мал дығы 
артқан сайын бойын жасыра түседі. 
Осындайда «Жақсылар жақсымын деп 
айта алмайды, осалдар мықтымын деп 
айғайлайды» деген халық даналығына 
еріксіз мойын ұсынасың. Егер сіз 
облыстық мәслихат депутаты, 
«Сыр маржаны» ЖШС директоры 
Мнажадин Өтеев жайлы осылай 
ой түйсеңіз шындықтан жырақ 
кетпейсіз.

Мен Мәкеңді көп жылдан бері тани-
мын. Кезінде біршама уақыт бірге қызмет те 
атқардық. Нақтысы, Өтеев – басшым, мен 
оған  бағынышты болдым. Сол тұста есімі 
жалпақ жұртқа танымал Шынтас Жалғасбаев ағамыз басқаратын 
кеңшардың күллі есеп-қисабының тізгінін ұстаған қазіргі 
кейіпкерім бойынан жігер-күші алаулаған аса сауатты жігіт бо-
латын. Турасына көшсек, ел ішінде «Қазалының  Бауыржан 
Момышұлы» атанып кеткен Шәкең сынды темір тәртіпті ұнататын 
директордың сенімінен табылу екінің біріне бұйырмайтын бақыт. 
Ал  Өтеев сондай сенімге қол жеткізді. Оны айтасыз анау-мынау 
адам бетіне тіке қарауға жасқанатын ағамыз Мнажадиннің орын-
ды ұсынысын қолдап та жүрді. Көңілде күмән қалмауы үшін 
нақты дерекке жүгінсек. Мыңғырған малы, қыруар техникасы бар 
шаруашылықтың жұмысы таусылған ба? Бірін аяқтасаң, екіншісі 
кезегін күтіп тұратыны белгілі. Құрылыс материалдарына да 
сұраныс өте жоғары. Кеңшарда басы артық қаражат тағы жоқ. 
Не істеу керек? Директор осы түйткілді ортаға салғанда М.Өтеев 
көршілес облыстан баргерлік тәсіл арқылы қажетті құрылыс зат-
тарын алуға ой қосты. Ұсыныс қабылданды. Арнайы жасақталған 
топты басқарып барып, мәселені реттеуді Шәкең кеңшардың бас 
есепшісі Мнажадинге тапсырды. Тапсырма орындалуымен құнды. 
М.Өтеевтің жетекшілігімен Түркістанға аттанған ауыл адамдары 
киелі шаһардан мол олжамен оралды. Сондай-ақ, Мнажадиннің 
ұсынысымен Сібір өлкесінен құрылыс материалдарын алуға 
келісім жасау үшін өкіл жіберу жайы да нәтижесін берді.

Кеңшардан соң аудандағы салық инспекциясының бөлім 
бастығы, ҚР Ұлттық Банкінің Ленинск бөлімшесінің бас 
есепшісі болып қызмет атқарған Мнажадин Сражадинұлы 
кейін кәсіпкерлік бағытқа дендеп бет бұрды. Еңбегі тек-
ке кеткен жоқ. Мнажадин қолымен құрып, өзі басшылық 
жасайтын «Сыр маржаны» ЖШС нарық ағымы, замана 
көшіне құр ілесіп ғана қоймай өзгелерге үлгі бола білді. 

Азғана уақыттың ішінде шаруашылықтың бұғанасы бекіп, 
тынысы кеңейді. Өзгелер мойындап қана қоймай, қызыға 

әрі сүйсіне қарайтын іргелі ұжымға айналды. Өйтпегенде 
ше? Қалыптасу жолына ең алдымен Тәңірі қолдап та-

лабы жүруі себепкер болды. Ал талапты ерге нұр 
жауатыны тағы мәлім. Сонан кейін ұзақ жылдар 
бойы іргелі шаруашылықтарда еңбек етіп мол 
тәжірибе жинақтауы септігін тигізді. Бұл күндері 
бақилық болған Шынтас Жалғасбаев, Ұзақ Орал-
баев тәрізді ел басқарған нар тұлғалы ағаларының 
бойындағы асыл қасиеттерді санасына сіңіруі 
де үлесін қосты. «Болмасаң да ұқсап бақ» деген 
қанатты қағиданы естуіңіз бар шығар. Бейнелері 

көпшілік жадында сақтаулы сол азаматтардың үлгі-өне гесі 
М.Өтеевтің бойынан табылса несіне таңда намыз. Мнажадин 
Сражадинұлының Қазалы аудан дық мәслихатының қатарынан ІІІ, 
ІV,V шақырылымдарының депутаты болып сайлануы, облыстық 
мәслихат депутаты атанып, «Қазалы ауданының құрметті азама-
ты» атағын иеленуі, «Еңбектегі ерен еңбегі үшін» медалімен ма-
рапатталуы  бойдағы тектілігі қалаберді қара ормандай халқының 
сенімін ақтай білгені деп ұққан абзал. «Халық – Құдайдың бір 
аты» екені тағы даусыз.

Енді облыстық мәслихат депутаты Мнажадин Өтеев 
жетекшілік жасайтын «Сыр маржаны» ЖШС-ның тыныс-
тіршілігін оқырмандар назарына ұсынсақ. 

Халық батыры Ақтан Ақайұлының есімін иеленген 
іргелі ауылда ашылған аталған серіктестік халықаралық сапа 
менеджементі жүйесімен жұмыс істейді. Шаруашылық негізінен 
күріштің «Ақмаржан», «Новатор», «Янтарь» және тағы басқа 
түрлерін өсірумен айналысады. Алғаш қадамын бастаған жылы 
350 гектар жерге күріш егіліп, небәрі 35 жұмысшы-қызметкер 
жұмыс жасады. Сонан бергі уақытта «Сыр маржаны» өзінің 
қабілет-қарымын соны серпінге көтерді. Нақты кезеңде ұжымда 
144 адам жұмыс жасайды. Егін науқандары кезінде бұл көрсеткіш 

ұлғая түседі. Техникалардың түгелге жуығы 
жаңаланған. Солардың арасындағы  компью-
термен басқарылатын «Класс Тукано-440» ком-
байны еңбек өнімділігі тұрғысындағы өзінің 
ерекшелігімен көпшіліктің аузына ілікті. 
Өткен жылғы күріш егу, жинау маусымда-
рын ұйымшылдықпен жүргізген «Сыр мар-
жаны» серіктестігі  2100 гектар жерге егілген 

күріштің  әр гектарынан 54,8 центнер өнім алды. Мұндағы «Нова-
тор», «Янтарь» деп аталатын өте сапалы күріш түрлері Өзбекстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Ресейге экспортталуда. 

Күрішті Оңтүстік Корея технологиясы бойынша өңдейді. За-
уытта дәнді дақыл қабылданып, өңделіп, крахмал мен басқа да 
пайдалы заттарды бойында сақтай отырып, ақтаудың барлық 
кезеңінен өткізіледі. Серіктестік  тұқым шаруашылығы ста-
тусын иеленді. Бұл дайын тұқымды облыс көлемінде  сатуға 
мүмкіндігі бар дегенді пайымдатады. Сондай-ақ, серіктестік мал 
шаруашылығымен де шұғылданады. Әдепкіде 500 басқа арналған  
мал бордақылау алаңының қуаты енді 3000 басқа  жеткізілді. 
Мұнда ірі қара малы үш ай семіртіліп, бордақыланады. Алдағы 
уақытта консервідегі бұқтырылған ет, шұжық, сүбе шығару ком-
бинатын іске қосу ел қамын жеген азаматтың жоспарында жүр. 
«Сыр маржаны»  Астана қаласында өткен «Алтын сапа» сыйлығы 

және «Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрме-
конкурсына қатысып, топ жарды. Облыстық мәслихат депутаты 
Мнажадин Сражадинұлы жыл сайын халықтың әлеуметтік әлсіз 
тобына қаржы бөліп, ардагерлер мен балалардың лагерьлерде 
демалуына демеушілік жасаудан тартынған емес. «Бай болсаң 
халқыңа пайдаң тисін» деген осы. 

«Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» дейді халық 
даналығы. Өтеевтер әулеті бұрыннан көпшілікке жақсы таны-
мал, өсіп-өнген жандар.  Балиұлы Өте ақсақал туралы айтылар 
әңгіме аз емес. Атамыз заманында ауыл-аймаққа аса сыйлы адам 
болған. Ал, әкесі Сражадин ұзақ жылдар бойы бала тәрбиесімен 
айналысқан ұстаз, анасы Нәзира – нағыз қазақ әйеліне тән дархан 
пейілді адам болатын. Сәкең мен Нәзира апай 6 перзентті өмірге 
әкелді. Баршасы жоғары білімді, түрлі салады еңбек жасайды.

Бүгінде Мнажадин мен Айгүл жеңгеміз 8 немеренің бал 
қызығына кенеліп отырған бақытты ата-әже. Ұлы Жамаладин – 
ҚР Бас Прокуратура басқармасының аға прокуроры. Қалған екі 
ұлы – студент, қыздары бір-бір шаңырақтың отанасы. 

Міне, көктем күні жарқырап маңайға нұрын шашып тұр. Осы-
нау сәтте Өтеевтер  үлкен тойға қызу дайындықты пысықтап та 
үлгерді. Береке қонған әулет Мнажадиннің  60 жасқа толған ке-
мел тойын кең көлемде атап өтпекші. Той тойға ұлассын, еліңіздің 
мейіріне бөленіп, алшаң басып жеткен асқаралы асуыңыз ұзағы-
нан сүйіндірсін, абзал азамат!

Ж.АЙдАРбЕКҰЛЫ. 
 Қазалы ауданы.

абыройы аСқаН азаМат
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– Әңгімемізді аудандағы мектеп ғи ма
рат  тарының жайкүйі, оқулықпен, оқу әдіс
те мелік кешенмен қамтылуы қандай дең гейде 
деген сауалдан бастасақ.

– Бүгінгі таңда ауданда 39 орта, 5 
негізгі, 6 бастауыш мектеп жұмыс жасайды. 
Шәкірттерге терең білім, тағылымды тәрбие 
беру ұстаздарымыздың басты міндеті сана-
лады. Бұған қоса, мектепке дейінгі 85 білім 
беру ұйымы бар. Білім ошақтарының ішінен  
№18 (Ерімбетжаға), №76 (Аққұлақ), №77 
(Құланды), №227 (Көктем), №265 (Үкілісай) 
мектептері апатты жағдайда деп танылған.  
Қазіргі таңда жоғарыда аталған мектептер 
мен Ескіұрадағы бастауыш мектепті жаңарту 
мақсатында 50 орындық мектеп пен 20 
орындық балабақша құрылысы жүргізілуде. 
Яғни бұл мәселе шешімін табар күн алыс емес. 
Тағы бір жағымды жаңалықпен бөліссем. 
Облыстық бюджет есебінен 300 орындық № 14 
мектеп-лицей ғимаратының негізі қаланбақ. 
Білім беру мекемелерінің ғимараттарының 
басым бөлігі бу қазандықтарынан жылу ала-
ды. Сексеуіл кентіндегі № 87 орта мектебі 
орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылса, 
қатты және сұйық отын  пайдаланатын мек-
тептерде кездеседі. Аудан мектептерінде 
үйлері жырақ оқушыларды тасымалдауға 
мүмкіндік жасалған. Білім сапасын жақсарту 
мақсатында мектептердің материалдық-
техникалық базасының қазіргі заман тала-
бына сай жабдықталуы басты назарда. Білім 
ошақтарының мультимедиялық, физика, хи-
мия, биология кабинеттерімен, интерактивті 
тақталармен жабдықталуы, интернет желісіне 
қосылуы күн тәртібіне тұрақты түрде 
қойылған. Типтік спортзалдар жұмыс жа-
сайды. Оларға жергілікті бюджет есебінен 
спорттық құралдар берілген. Оқулықпен және 
оқу-әдістемелік кешенмен қамтылу да тиісті 
деңгейде жүргізілуде. 2017-2018 оқу жы-
лында жаңартылған білім беру мазмұнына 
көшетін  сыныптардың оқулықтары алынады 
деп жоспарлануда. 

– Келесі кезекте 12 жылдық білім бе
руге көшу, көптілділік, инклюзивті  оқыту, 
жалпы әдістемелік қызмет бағыты бойын
ша атқарылуға тиісті шараларды шолып 
өтсеңіз.

– Он екі жылдық білім беруге көшу 
бағытындағы жаңаша мазмұндағы оқыту 
бағдарламасы бойынша өткен жылы 298 
мұғалім курстан өтсе, ағымдағы жылы 478 
мұғалім, 19 мектеп директоры, 49 оқу-тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасарын курстан өткізу 

жос парланып отыр. Деңгейлік бағдарлама 
бойынша да бірқатар шаралар атқарылды. 
Бұл жұмыс жалғасын табады. Аудан бойын-
ша оқытудың жаңашыл әдістемелерін мек-
теп практикасына енгізу барысында №14, 62, 
262  (тірек мектебі) мектептері жұмыс жасап, 
белгіленген магниттік мектептермен тәжірибе 
алмасуда .

Енді көптілділікке тоқталсам. Бұл бағытта 
іс-шара жоспары бойынша негізгі және 
орта білім беретін 37 мектепте ағылшын 
тілін үйретіп, дайындайтын арнайы курс-
тар ашылған еді. Биыл қыркүйектен бас-
тап облыстық білім басқармасы аудан-
дарда еріктілер тобының көшпелі семи-
нар, курстарын ұйымдастырмақ. Мектеп-
терде тұрғындарға, өзге пән мұғалімдеріне 
ағылшын тілін тегін оқып-үйрету үшін пән 
мұғалімдерінен еріктілер тобы құрылып, 
дәріс сабақтар арқылы қатысушылардың 
қалыптастырушы деңгейдегі тілдік қарым-
қатынасын, сөйлей білу дағдыларын дамытуға 
аса мән беріліп отырғаны құптарлық 
жайт. Үштілділікті насихаттау, ілгерілету 
мақсатында Аралда шетелдік мұғалімдер 
жұмыс істеп жатыр. Мәселен, Бозкая Муте-
бер өткен оқу жылынан бастап №14 мектеп-
лицейге ағылшын тілі пәні мұғалімі болып 
қабылданды. Оны облыстық білім басқармасы 
мен «КАТЕV» халықаралық қоғамдық қоры 
арасындағы ынтымастықтық негізінде бізге 
жіберген. Сабақты ойын түрінде өткізіп, бала-
ларды лезде баурап алды. Өзі – түрік азаматы. 
Жоғары білімді математика пәнінің мұғалімі. 
Ол да жоғарыдағыдай негізде дарынды 

балаларға арналған №9 облыстық қазақ-түрік 
лицей-интернатынан келген.

Арал ауданы бойынша 2016-2017 оқу 
жылында Қазалы аудандық педагогикалық-
медициналық-психологиялық кеңесінің ше-
шіміне сәйкес 417 бала мүмкіндігі шектеулі 
болып танылған болатын. Олардың арасында 
мектеп партасында отыратын, үйден оқитын, 
түзету кабинетінен қосымша тү зе ту көмегін, 
әлеуметтік қызмет  алушы, логопедиялық 
пункт те есептегі  балалар бар. Бүгінде 
қаладағы «Алтын балық» бала бақшасында ло-
гопед жұмыс істейді. № 262 мектеп-гимназия 
жанынан логопедиялық пункт ашылды. 
Инклюзивті білім  беруге байланысты № 
220 орта мектептен ойлау қабілеті бұзылған 
балаларға екі сынып қызмет көрсетсе, биыл 
тағы бір сынып ашылады. № 83 орта мектепте 
мүмкіндігі шектеулі бала санының көбеюіне 
байланысты сапалы инклюзивті жұмыс істеу 
үшін қосымша дефектолог штаты берілді. 
Үйден оқытылатын балалардың барлығы 
мектеп тарапынан материалдық-техникалық 
құралдармен қам тыл ған. Балаларға денсаулы-

ғына байланысты дер кезінде немесе ал-
дын ала көмек беру жұмыстарын түсіндіру 
мақсатында аудандық психологиялық-педа-
гогикалық тү зе ту кабинетінің  мамандары 
ай сайын семинарлар мен кеңес беруді 
ұйымдастырып келеді. Жетістіктердің жа-
лық пай іздену, талмай талаптанудың арқа-
сында келетіні белгілі. Бұл бағытта да қол 
жеткен жетістіктер аз емес. Жалпы білім 
беретін пәндер бойынша республикалық 
олимпиаданың аудандық кезеңіне өткен 
жылдың  желтоқсанында  807 оқушы 
қатысты. Қорытындысы бойынша 11 оқушы 
республикалық олимпиаданың ІІІ кезеңіне 
(облыстық олимпиадаға) қатысуға жолда-
ма алса, бірнеше шәкіртіміз  жүлдегер атан-
ды. Сондай-ақ, мектеп жасына дейінгі және 
мектеп жасынан кіші балалардың зияткерлік 
қабілетін анықтау, шығармашылық әлеуетін 
дамыту, жан-жақты логикалық мәдениетін 
қалыптастыру үшін «Үркер» зияткерлік 
орталығы (Халықаралық турнирінің аймақтық 
ұйымдастыру комитеті) және Ресейдегі 
«Перс пектива» білім орталығымен бірлесіп, 
«Дарын» республикалық ғылыми тәжірибелік 
орталығының қолдауымен Қазақстанда жыл 
сайын зияткерлік «ПОНИ» турнирі өткізілетіні 
мәлім. Оған 2015-2016 оқу жылдары мектепке 
дейінгі және орта білім беру мекемелерінен 
600-дей бүлдіршін мен 1-7-сынып оқушылары 
қатысқан еді. Мектепке дейінгі мекемелер 
арасынан «Қарлығаш», «Ақбұлақ», «Ме-
рей», «Сартай», «Балдырған», «Толқын», 
«Шағала», «Алтын балық», «Жауқазын», 

«Жазира», «Ақбота», «Айдын», «Рауан», 
«Қызғалдақ» балабақшалары жеңімпаз атан-
са, №№62, 83, 64, 177, 87, 13, 14, 57, 262 мек-
тептер білім беру мекемелері арасынан ең көп 
оқушы қатыстырумен бірге, топты да жар-
ды. Оқу жылы аяғында төрт тур бойы үзбей 
қатысқан оқушылар арасында жұмыстары 
үздік боп танылған №83 орта мектебі «Үркер» 
зияткерлік орталығының арнайы кубогын 
жеңіп алды. Мектепке дейінгі мекемелер ара-
сынан кубокқа «Қарлығаш» балабақшасы ие 
болды. Тәуелсіздігіміздің торқалы тойына 
арнап өзге ұлт өкілдері арасында өткізілген 
«Мың бала» атты республикалық мәдени-
ағарту жобасының облыстық кезеңіне қа-
тысқан №14 мектеп-лицей оқушысы  Ринат 
Чумаш бірінші, №19 мектеп оқушысы 
Азат Замилов екінші орын алды. Астанада 
өткен халықаралық «Жарық жұлдыз» теле-
визиялық байқауында «Эстрадалық вокал» 
номинациясы бойынша Ақылбек Қасым бас 
жүлдені, Шаттық Жолдас жүлделі екінші 
орынды иеленді. Өткен жылы облыс әкімі 
тағайындаған 150 000 теңгенің сертифика-
ты мен «Сыр үміті» аталымын Жаннұр Аман-
баева жеңіп алды. Ал облыстық «Бала би» 
шешендік өнер сайысында үш оқушымыз бас 
жүлдені қанжығасына байлады. 

– Мұғалімдер арасындағы пән олимпиа
дасының жеңімпаздарына автокөлік тарту 
ету, ҰБТға дайындықты жоғары деңгейде 
ұйымдастыру аралдықтардың соны ерекше
лігі тәрізді...

– Ауданымызда мұндай ерекше жүлде 
тігілген мұғалімдер арасындағы пән олим-
пиадасы үшінші мәрте өткізіліп отыр. Осы 
жолы биология пәнінен өткізілді. Оған ау-
дан көлеміндегі барлық мектептегі био-
логия пәнінен сабақ беретін 81 мұғалім 
қатысты. Қорытындысында олимпиаданың 
бас жүлдесін еншілеген №74 Жаңақұрылыс 
мектебінің мұғалімі Темірбек Сүйеубаевқа 
су жаңа «Lada Granta» автокөлігінің кілті та-
бысталса, жүлдегерлерге қомақты ақшалай 
сыйлық берілді. Биыл елімізде үлкен са-
яси және тарихи маңызы бар реформалар 
жүргізілуде. Соның бірі – 2016-2017 оқу жы-
лында 12 жылдық білім беру жүйесі және 
ҰБТ форматына өзгерістер енгізілуі. Жаңа 
формат бойынша білім бөлімінің арнайы іс-
шара жоспарына сәйкес мектеп басшылары-
на, мұғалімдерге, оқушылар мен ата-аналарға 
толыққанды түсінік берілді. Оқушыларды 
ҰБТ-ға дайындау үшін «Қамбаш» балалар-
ды сауықтыру және қосымша білім беру 
орталығы кеңінен пайдаланылуда. Білім 
бөлімі ҰБТ-ның жаңа форматы бойын-
ша дайындық жұмыстарын жүргізуді өткен 
жылдың   қарашасынан бастап қолға алған 
еді. Аудан әкімінің қолдауымен сынақ кітап-
шаларын алуға 1 500 мың теңге, 400 оқу-
шының ҰБТ дайындығын өткізу үшін 10 
000 теңге, орталыққа оқушыларды тасымал-
дау үшін жанармай алуға 218,4 мың теңге 
бөлінді. Қазіргі таңда аудандық бюджет 
қаржысы есебінен 138 оқушы дайындықтан 
өтуде. Айта кетерлігі, бұған дейін ақылы 
түрдегі  дайындық жұмыстары енді аудан 
әкімінің қолдауымен бөлінген қаржының 
арқасында тегін жүргізілуде. №262 мектеп-
гимназия базасында орналасқан ҰБТ 
пунктінің материалдық-техникалық базасын 
ойдағыдай жабдықталған. Сонымен қатар 
№№21, 63, 67, 81, 66, 263 мектептер базасын-
да ұйымдастырылған аудандық семинарлар-
да озық тәжірибелі ұстаздардың жұмыстары 
көрсетілді. Мобильді топтар мектептер-
ге барып десант сабақтар өткізуде. № 237 
негізгі, № 68 орта мектеп базасында 9-11 сы-
нып оқушыларына ҰБТ тапсырмаларында 
кездесетін сұрақтар төңірегінде кеңес берілді.

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

болашақты баҒыНДыРу
мектептеН басталаДы

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік уни
вер ситетінің Студенттер сарайында аталған жоғары оқу 
орнының ұйымдастыруымен 12 сәуір – Қазақстан Республи
касының Ғылыми қызметкерлер күніне орай «Аймақ эконо
микасын индустриялықинновациялық дамы тудың мәселе
лері мен келешегі» атты «дөңгелек үстел» отырысы өтті. 
Шараны университеттің оқу ісі жөніндегі проректоры Абай
бек Жүнісов ашып, жүргізіп отырды. 

Конференция барысында аймақтың дамуына оң ықпалын тигізе-
тін жобалар бойынша ғалымдар мазмұнды баяндамалар  жасады. Атап 
айтқанда, «Қызылорда облысы жағдайында энергиямен тұтынушы-
лардың жабдықтау жүйелерінде жаңартылатын және дәстүрлі энер-
гия көздерін тиімді үйлестіру» тақырыбында «Электр энергетикасы 
және өміртіршілік қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушысы, техни-
ка ғылымдарының кандидаты Смайл Тайманның, «Ұлттық нақыштағы 
элементтері бар сыртқы киімдерді өндіру» туралы кәсіптік оқыту 
кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты Ләззат 
Шілдебаеваның баяндамалары тыңдалса, Агробиологиялық және 
қолданбалы зерттеулер ғылыми орталығының директоры Серік Бекжа-
нов Арал өңірінің күріш жүйелерінде малазықтық қорын қамтамасыз 
ету мақсатында қант құмайын өсіру ерекшеліктеріне тоқталды. Ал 
университеттің академиялық мәселелер жөніндегі департаменті ди-
ректоры, техника ғылымдарының кандидаты Қуаныш Дауренбе-
ков «Жалпы ортамектеп түлектеріне оқытудың мобильдік жүйесін 
 дайындау» тақырыбындағы баяндамасы барысында шәкіртімен бірге 
жүзеге асырған жоба – ENTapp мобильді қосымшасын таныстыр-
ды. Бұл мобильді қосымшаның көмегімен мектеп бітіруші түлектер 
Ұлттық бірыңғай тестке дайындалуына болады. Бүгінге дейін аталған 
қосымшаны 100 мыңнан аса қолданушы жүктеп үлгерген.

Шара соңында бірқатар ғалымдар мен қызметкерлер ғылымды 
дамытуға қосқан үлесі үшін «Қорқыт Ата атындағы Алтын медальмен» 
марапатталса,  ғылыми-зерттеу қызметінде қол жеткізген жетістіктері 
үшін жас ғалымдар мен қызметкерлерге, білім алушыларға  университет 
ректорының Алғыс хаты табысталды.

Барлыбек БАТЫР.

ғылым – 
өндірістің өзегі

Қызылорда облыстық прокура
турасы мен қалалық ішкі істер бас
қармасы бірлескен тергеуді оңтай
ландыру пилоттық жобасы іске 
қосылды. 
Елбасы Жолдауында және Ұлт жоспа-

рында құқық қорғау органдарының алдына 
қойылған тапсырманың бірі – қылмыстық 
процесті оңтайландыру болатын. Осыған 
орай Қызылорда ҚІІБ «Азаматтар мүддесіне 
қылмыстық процесті оңтайландыру» пилот-
тық жобасының таныстырылымы өтті. 

Соңғы уақыттарда құқық қорғау орган-
дарының жұмысында қылмыстық процестің 

күрделілігі, тергеп-тексерулердің және қылмыстық істерді 
қарау  дың ұзаққа созылатындығы жөнінде Мемлекет басшысы 
сынға алған болатын. Осы сынға орай қолға алынған пилоттық 
жоба жақсы нәтиже көрсетсе, алдағы уақытта барлық ішкі істер 
бөлімдеріне жаппай қолданысқа енгізуді бекітпекші. «Бұл жоба-
да қылмыстық процеске тартылған – жәбірленушілер, куәлар жа-
уап алуға, тергеу органдарының дәліздерінде күтуге енді айлап 
уақыттарын кетіруге мәжбүр болмайды. Жалпы бұл жобаның 
мақсаты – қылмыстық процесті жеңілдету және қысқарту, жаңа 
технологияларды енгізу жолымен азаматтардың қорғалуын артты-
ру», – дейді облыс прокурорының орынбасары Қайрат Бөрібаев. 

Осы жобаны іске асыруда кем дегенде екі маңызды нәтижеге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Біріншіден, адам мүддесіне 
бағдарланған қылмыстық процестің оңтайландырылған моделін 
қалыптастырады. Екіншіден, қылмыстық процесті сандық фор-
матқа ауыстыру, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің па-
радигмасын өзгертеді. Тергеп-тексеру сапасы артып, мерзімі 
қысқаратын болады. Бұл жұмыстар азаматтардың уақытын 
үнемдеп, талаптарын тергеу барысында түпкілікті шешетін бола-
ды.

Азаматтардың қорғалуын арттыру үшін қалалық ҚІІБ-де жауап 
алуға арнайы шыны кабинеттер құрастырылған. Жоба шеңберінде 
кезекші екі прокурордың жұмысы түбегейлі өзгертілген. Ол 
ҚІІБ ғимаратында отырып, онлайн бейнекамералар арқылы 
қыл мыстық істі зерделейді және сотқа жібереді. Азаматтар-
ды қабылдау, олардың жеткізілуін, заңдылығын сол жерде же-
дел түрде тексереді. Бұл қызмет полиция қызметкерінің әрекетіне 

прокуратураға жүгінулерді жартылай 
азайтуға мүмкіндік берді.

Жоба жүзеге асырылғалы қыл-
мыс   тық теріс қылықтар  бойынша 2 
күнде, ауырлығы орташа және онша 
ауыр емес қылмыстар 10 күн ішінде 
сотқа жолданған. Бұрындары мұндай 
санаттағы қылмыстық істер 2 айға 
дейін созылған. Бұл өз кезегінде 
сот қарауының мерзімінде 2 есеге 
қысқартқан. 

Бұл жоба қылмыстық процестің 
ашық, заң шеңберінде жүргізіліп, қайшы 
әрекеттердің орын алмауына кепіл бола 
алады. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЖҰМЫЛА КҮРЕССЕ, 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
ЖОЛЫ КЕСіЛЕді
 

Облыстық әділет департаменті 
өткізген «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес – баршаға ортақ мін
дет» атты дөңгелек үстелі қаты
сушыларды Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ Студенттер сарайына жинады. 
Оған ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігінің Қызылорда 
облысы бойынша департаменті, 
кәсіпкерлер палатасы өкілдері мен 
бірқатар мемлекеттік қызметшілер 
қатысты. 
Алдымен облыстық әділет департа-

ментінің басшысы Қалдыбек Сапаров сы-
байлас жемқорлықпен күрес – ел дамуының 
басты алғы шартының бірі екенін білдіріп: 

– Конституциялық тәртіпті қорғау, сы-
байлас жемқорлықпен күрес аясында мем-
лекет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
көріністері деңгейін төмендету, қоғамның 
мемлекетке және оның институттары-
на сенімін нығайту – бүгінгі күннің басты 
мақсаты, – деп жеткізді. 

Өз кезегінде ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша 
департаменті басшысы, Әдеп жөніндегі 
кеңес төрағасы Абзал Мұхимов: 

– Сыбайлас жемқорлық проблемасы 
кешенді проблема болғандықтан оны шешу 
үшін кешенді шаралар қабылдауымыз 
қажет. Бүгінде ондай ауқымды шаралар 
басталып кетті. Алдымызда «Сыбайлас 
жемқорлықсыз мемлекет – гүлденген мем-
лекет» идеологиясына сай мемлекеттік 
қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы төзбеушілік сезімін ояту мәселесі 
тұр. Тіпті жастар арасында да ұлттық 
дәстүріміз, мәдениетіміз арқылы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы иммунитет 
қалыптастыру мақсатында түрлі бастама 
жүзеге асырылуда, – деді. 

Дөңгелек үстелде көптің талқысы 
ортаға салынды, ұсыныс-пікірлер назарға 
алынды. 

А.СӘРСЕНБАйҚЫзЫ.

ЕМХАНАҒА ТІРКЕЛ ДЕ, 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 

САҚТАНДЫРУ ЖҮйЕСІНДЕГІ 
МӘРТЕБЕҢДІ АНЫҚТА

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасына сәйкес 
республика көлемінде, оның ішінде біздің өңірімізде де ағымдағы 
жылдың 5 сәуірі мен 31 маусымы аралығында «Емханаға тіркел де 
– әлеуметтікмедициналық сақтандыру жүйесіндегі өз мәртебеңді 
анықта!» ұранымен тұрғындарды емханаға тіркеудің науқаны 
жүргізілуде. Шараның қалай өтіп жатқанын білу мақсатында 
қаладағы іргелі емдеу, алдын алу мекемесінің бірі – №3 емханаға 
барған едік.
Емхананың бас дәрігері Гүлстан Мақсұтова үшайлық шараның белсенді 

жүргізіліп жатқанын айтты. Емхана қызметкерлері келген тұрғындарды 
тіркеп ғана қоймай, өздері де үйлерді аралап, міндетті әлеуметтік-
медициналық сақтандыру жүйесі туралы ақпарат беретін брошюраларды 
таратып, ауызша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде екен.

– Елімізде 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік- 
медициналық сақтандыру жүйесі енгізілетіні белгілі. Ал, үстіміздегі 
жылдың 1 шілдесінен бастап әрбір азамат сақтандыру қорына  жарна 
төлеуге міндетті. Егер жарна төленбеген жағдайда азаматқа мемлекет 
тегін медициналық көмектің  белгіленген түріне ғана кепілдік береді. Олар 
жедел жәрдем және санитарлық авиация, әлеуметтік маңызы бар ауру-
лар кезінде,яғни, онкологиялық аурулар, туберкулез, қант диабеті және 
басқалары, сонымен бірге профилактикалық егулер мен 2020 жылға дейін 
амбулаториялық-емханалық және амбулаториялық дәрімен қамтамасыз 
ету. Қалған жағдайларда азамат ақылы қызмет түрін ғана ала алатын бола-
ды. Сондықтан қазірден бастап барлық отбасы әрбір мүшесінің қай санатқа 
жататынын және ол үшін жарна қалай төленетінін анықтауы маңызды. 
Жүргізіліп жатқан науқан осыған байланысты ұйымдастырылып отыр. 
Бүгінде емханаға келген тұрғындардың барлығына жаңа жүйе жайын-
да ақпарат беріліп жатыр. Тіпті тұрғындармен арнайы кездесулер өткізіп, 
жалпыға ортақ жүйенің жай-жапсарын түсіндірдік. Қалған уақытта емхана 
қызметкерлері үйлерді аралап, ақпараттық парақшаларды таратуда,– дейді 
бас дәрігер Гүлстан Әубәкірқызы.

Сондай-ақ, емханадан арнайы міндетті әлеуметтік-медициналық сақ-
тандыру жүйесін енгізуде әлеуметтік мәртебесін анықтау бөлмесі ашылған. 
Бұл бөлмеде келген тұрғындарға мәртебесін анықтауға байланысты 
кеңестер беріледі. 

– Жалпы, №3 қалалық емханасы 60 мыңға жуық тұрғынға медициналық 
қызмет көрсетеді. Келген кісі бізде тіркеуде бар ма, жоқ па соны ЖСН 
арқылы тексереміз. Егер тіркелген болса, жүйеден оның жұмыс істейтіні, 
істемейтіні бірден көрсетіледі. Егер жұмыссыз болса, келген тұрғынға 
жұмыссыздығы жайлы тиісті орынға тіркелуге кеңес беріп, бағыт сілтеп 
жібереміз. Егер бұрын жұмыссыз болып, қазір жұмыспен қамтылса, 
қай жерде жұмыс істейтінін тіркеу жүйесіне енгіземіз, зейнеткерлер-
ге, мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекеттен төленетінін айтып жатыр-
мыз, – дейді емхананың тіркеу орнының медициналық тіркеушісі Әсел 
Нұрмаханова. 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ТЕРГЕУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
ТИІМДІЛІГІН КӨРСЕТТІ

     пилоттық жоба

әлеумет
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Қаладағы «Жаңа базарға» жақын Қ.Баймаған
бетов көшесінде, жер үйде тұрамыз. Шағын ғана 
тұйық көше. Жұмыстан ертерек келсем, апам (ана
мыз Төлеу Төремұратқызы 19252014) өзінің шағын 
бөлмесінде дастархан жасап күтіп отыр екен.

– Айналайын, келе ғой, шай ішіп ал, – деп жатыр. 
Жуыныпшайынып, дастархан басына жайғастым. 
Дастарханда күнделікті асауқатымыздан бөлек 
көлемі жұдырық басына жақын төрт шабдалы тұр. 
Өте әдемі, көздің жауын алады. Алыстан келген 
дәм болса керек. Қалай ғана соғылмай, бұзылмай 
жеткенін?! Бақтан жаңа ғана үзгендей, қызылсары 
реңі көзді  еріксіз арбайды. Апам ақ шәй негін әкеліп, 
дастархан басына жайғасты. Бұл кісі зей нет ақысы 
келсе, базар ды бір ай налып, не мерелеріне ке рек
жарағын алып шығады. Оның 
жартысын тиын 
күйінде май
д а л а п , 

м ә с і с і н і ң 
қонышында 
б ы л ғ а р ы д а н 
тіккен қара әмия
нына сақтап, Ал ла
ның берген оншақты немересіне бөліп беріп, айдың 
аяғына дейін жеткізеді. Тұрақты алымшылары – 
Қазбек жиен мен Зейнолла. Бастауыш сыныптағы 
Ғайнолла деген баламыз: «Біздің әжемнің ақшасы 
өмірі таусылмайдыау», – деп тамсанып қояды.

Апам қаймақтап шай құя бастады. Әңгімені өзім 
бастадым.

– Апа, дастарханыңыз түрленіп кетіпті, мына 
жемісіңіздің аты не? – деп жатырмын. Апам өзіне 
тән әдемі күлкісімен:

– Ал, енді бала, осы шабдалының әңгімесін ай
тайын деп өзіңді күтіп отырмын. Бұл бір жатқан 
ікая, – деп көңілденіп әңгімесін бастап кетті. 

– Базарды аралап, жемісжидек сататын жағын 
жағалап жүргенде біздің ізімізді қуып жүрген 
бір келісті әйелдің үнемі осы шабдалыны сатып 
тұратынын көруші едім. Бүгін де орнында екен. 
«Алмасжан аузының дәмін алсын» деген оймен 
әлгі сатушы әйелге сөзбасы болсын деп: «Ау, за
мандас, өзбекке тиіп алғаннан саумысың?! Шабда
лы қаншадан? – демеймін бе. Сатушы әйел: «Оның 
жайын білмек болсаңыз бері келіп шай ішіңіз, ай
тып берейін», – деді.

Екеуміздің сәлемсаулығымыз екі ауыз сөз 
болды. Хан базардың ортасы. Менің де асығыс 
жұмысым шамалы, айтқанына көніп, ықыласын 
қайтармадым. Орнына қасындағы қызды қойды да, 
барын алдыма жайып, шайды қоюлап құйып: «Ал, 
енді тыңдай беріңіз», – деп әңгімесін бастады.

– Құдай басыма бір қыз беріп, соны оқытамын 
деп Алматыға тасымаймын ба? Ол КазГУдың юр
фагіне түсті. Әкесі заңгер еді, қайтыс болып кеткен. 
Әкемнің жолын жалғаймын деп жүргені. «Ал, бол
сын» деп қатарынан қалдырмай, кешегі 90жылдың 
қиынқыстауында жинаған бар қорымды сол қыздың 
оқуына, жүруінетұруына жұмсап болдым. Өзі ерке 
шолжаңдау, не кием, не ішем демей өскен қыз мені 
аяған жоқ. Мен де тартынбадым. Әкесі болса өлді. 
Осы қыздан басқа кімім бар? Тәуекел! Қатарынан 
қалмасын, «әкем болғанда ғой» деп көңіліне ал
масын. Қолына дипломын алып, қызметіне тұрып, 
теңін тауып, ел болып кетсе болар» деп жүрмін. 

Әкесінің заң орындарындағы достары да 
қуанып, практикасын өздерінде өткеріп, болашақ 
орнын да дайындап, көмектесіп жатыр. Көз көрген 
жандар. Әйелдер жағы «Динара сұлу болып бой 
жетті. Өзі ақылды. Оқыдытоқыды, бізде де ұл бар, 
құда түсеміз» – деп жатыр. Оларға:

«Тапқаным жалғыз қыз, қай бұйырғаның 
алыңдар», – деп күліп қоямын. Айтып жүрген ба
лалары да алтын асықтай. Оқыған, қызметтері бар, 
өзіміздің қолымызда өскен жастар. Келген сайын ол 
жаңалықты да айтып, құлағына құйып отырамын. 

Сонымен қыз оқуын бітіріп, иығымнан ауыр 
жүк түскендей күй кештім. Оқуды «қызыл диплом
мен» бітірді. Алматыдан келетін мезгілі жақындаған 
сайын бұрынғы шаршағаным бір күнгідей болмай, 
қуанғанымнан «келгесін ағайынның басын қосып, 
әке сіне құран оқытып, үлкендердің батасын алып 
берейін» деп, сойыс малыма дейін дайындап күтіп 
отырмын. Қыздың келетін уақыты өтті. Хат жоқ, 
хабар жоқ. «Бұл қызға не болды? Өлі ме, тірі ме?» 
– деп отырғанда почтамен хат келді. Бір сұмдықты 
се зіп, хатты жалмажан ашып оқысам, қыз байға 
кетіпті. 

«Біз Саид екеуміз Тәшкен...» соныақ оқыдым, 
құлағым гүңгірлеп, басым айналды. Есімді жисам, 
қасымда ақ халатты жедел жәрдемнің қыздары отыр. 
Үйде оқып жатқан ағайынның екі қызы бар еді, со
лар шақыртып, жаным қалған екен. Олар:«Апа, 
қатты уайымнан болған. Тынығыңыз. Укол салдық. 
Қан қысымыңыз көтерілген», – деп жатыр. «Рахмет, 
айналайындар, мен бір қыздың күйігінен өртеніп 
жатырмын. Ол бетпақты ма?! Осыдан тұрайын, со
сын болсын жұмысым». Есімді жинап, әлгі хатты 
қайта оқыдым. «Мама, сіздің келісім бермейтініңізді 

білдім. Ол өзбек жігіті...» Одан әрі тағы да оқи ал
май көзімнен жас кете берді. «Алда ғана, бетпақай! 
Айдалада өзбекке тигені несі? Ағайынтумаға не 
бетімді айтамын?» 

Қызымның шынымен де басында торғайдың ми
ындай ақыл жоқ, сорлы қыз екенін енді түсіндім. 
Екі көзім төрт болып жолына қарап отырғандағы 
сыйы осы ма?! Ашуым келгеннен үйдегі қыздың 
біреуін қасыма ертіп, сол күні поезға мініп, ертеңіне 
таңертең Тәшкеннен бірақ шықтым. «Шашынан 
сүйреп алып келейін. Байсыз кетсе де...», – деп белді 
будым. Қолымда әдірісі бар, қоямын ба? Бостандық 
ауданына қарасты бір колхоздың бөлімшесі екен. 
Күйік пен ашудан көзіме ештеңе көрініп келе жатқан 
жоқ. Ол қызды дуалаған, болмаса қорқытып алып 
кеткен. Таксимен бөлімшеге келдім. Бөлімшенің 
басшысы отыратын жерді тауып, ішіне кірсем жас 
жігіт отыр екен. 

Ұшып тұрып сәлем беріп жатыр. Сәлемін не қы
лайын. Қолымдағы хатты көрсетіп: «Саид деген 
өзбек осы бөлімшеде тұра ма? Тұрса, үйі қайда, 
көрсет?!» – дедім. Ол бала дереу телефонға жарма
сып: «Мехмандар келді», – деп, біреуді шақырды. 
Кешікпей машинамен жігіт ағасы болған өзбек 
келіп, сәлемдесіп столға жайғасты. Сол бөлімшенің 
бастығы екен. Оған да келген шаруамды айттым. Ол 
жігіт өзбекшелеп әңгімеге тартты. 

– Сіз Қазақстаннан келдіңіз бе? Сіз, Ишон 
бобоның құдағайы боларсыз, – деп келе жатыр еді...

– Әй, ишаншиқаныңда шаруам жоқ. Мен 
қызымды іздеп келе жатырмын. Қызымды дуалап 
алып кеткен. Мен де прокурордың қатынымын. 
Ертең бәрің де заң алдында жауап бересіндер! – 
деп тепсініп тұрмын. Одан әрі әңгімеден ештеңе 
шықпайтынын білген ол далаға шығып, мініп кел
ген көне машинасының шопырына тапсырма беріп, 
бізді мінгізіп жіберді. Шопыр жолдыжолсызбен 
ауыл аралатып, елдің шетіне шыға келді. «Әй, бара
тын үй қайда?» десем, «болады, болады» деп ауыл
дан шығып, қара жолмен біраз жүріп, бір жарманың 
(канал) басына келіп тоқтады. Айнала мақта егіп 
тастаған. Шопыр түсіп, қолымен сілтеп:

– Анау, бір шақырым жердегі бауды көрдіңіз бе? 
Сіз іздеп келе жатқан Ишон бабаның үйі сол. Саид 
– сол атаның баласы. Ол жерге машын бармайды. 
Мына жарманың басымен жаяу барасыздар, – деп 
түсіндіріп, машинасына мініп кетіп қалды. Аспан 
айналып жерге түскендей, күннің аптап ыстығы 
болса мынау.

– Алда ғана қатынай... Мына қыздың берген 
азабынай. Осыдан тірі болсаң, көрермін! Каналды 
жағалап келе жатсақ, алдымыздан 1011 жасар бала 
қарсы жүгіріп келе жатыр. Ол бізге:

– Пахтаға су кетіп жатыр, бұл жолмен өте алмай
сыздар, – деп орта жолдан кері қайырып, бағанағы 
жерімізден каналдың екінші бетіне шығарды. «Бір 
қатынның қырсығы қырық қашырға жүк болды» 
деген. Қырсыққан қыздың жолы қайдан болсын... 
Бала алдымызға түсіп алып, жүгіре басып келеді. 
Үйінің тұсына жеткенімізде каналға екі бөренеден 
көпір салып қойыпты. Өлетін жерге енді келдік. 
Мына қыз бізді каналдың суына ағызып құртайын 
деген шығар. Қасымдағы қызға өт десем, зар илеп 
өтпейді. Бала әрібері өтіп, «өтіңөтің» де жүр. 
Зорға өтіп, үйіне қарай бұрылдық. Теректің орта
сында жалғыз үй. Үйдің үсті шипырланбаған. Там
ды соқтан құйған. Қорасы бар. Оның ішінде үш 
баспақ тұр. Үйдің айналасы арық, атыз, көлкіген 
су... Есікке жақындағанда іштен қызым шықты. 
Үстінде өзбек көйлек, басында маңдайынан тартып 
желкесіне түйіп байлаған орамал, бұтында дамбалы.

– Ойүбөөй, сорлыай! Таза сорлаған екенсің! 
Мына қызды таза дуалаған. 

Қызым мені көріп, жақын келіп:– Мама! – де
гені сол еді, көктікті қойсай, басындағы орамалын 
жұлып алып, жағынан салыпсалып жібердім. Қы
зым кейін шегініп тұрып қалды. Одан әрі бар ашуым 
ақтарылып, айтпаған сөзім қалмады. «Неден кемдік 
көрдің? Алты жыл Алматыға арқаланып оқыт
қандағы сыйың осы ма?! Қазақтан бай табылмады 
ма? Жинал, менімен кетесің!» – дегенімде, қызым:

– Мені алып кетемін деп әуре болмаңыз. Біз 
Саид екеуміз осылай шештік. Саид – осы үйдің үл
кені. Ол осы колхоздың жолдамасымен СХИдың 
агро фагын бітірді. Қазір бұл үйдің барлық адамы 
мақтада жұмыста. Кешке келеді. Енді ашуыңызды 
басып, жолдан келдіңіз, жуыныпшайынып үйге 
кіріп демалыңыз, – демесі бар ма?! Белге соққан 
жы лан дай дәрменім кетіп, көлденең жатқан ағаш
тың кеспегіне отыра кеттім. «Ойбүйй қатынай! 
Барлығын өзі өлшеппішіп қойған екен ғой. Қап, 
бұ ныңды білгенде Қызылордаға ғана оқытып, сол 
жерге байға беретін едім. Сенен прокурор, сот 
шығады деп жүрген мен ақымақ». Мақтаның ор
тасындағы жалғыз үйде жалғыз өзім бүлініп жа
тырмын. «Қой» дейтін, қызымнан басқа пенде жоқ. 

Бағанағы бізді әкелген он жасар бала есіктен ауық
ауық сығалап қарап қояды. Топыраққа от қояйын 
ба, орнымнан тұрып қыздың ізіне еріп, үйге кірдім. 
Төрт бөлмелі үйдің кіреберіс оң жақ бөлмесінде 
тапшанға қойылған ас ішетін жайына орналастық. 
Қыз сол үймен біте қайнасқандай қарамақарсы 
ас бөлмесінде қолықолына жұқпай өз жұмысына 
кірісті. Ой, Аллаай! Үйде еңкейіп жұмыс істемеген 
мына қыздың тірлігінің түрін қара. Оған да қарап 
отыруға шыдамай:

– Әй, қыз! Бұл үйде сенен басқа тірі жан бар 
ма?– дедім. 

– Бар, атам мен алты қайным бар.
– О, қасқа  маңдай! Не дейді?
– Иә, солай. Атам сыртта баудың ішінде жүр.
– Ол атаң саңырау ма? Осыншама айқайшуды 

естімейтін? Жоқ, ешегі судан өткесін не қылсаң, ол 
қыл деп жүр ме?

– Оны барып сөйлесіңіз. – Өзім зорға отырғанда 
бұл сөзі отқа май құйып жіберді.

– Барсам, барамын! – деп қайта тұрдым. 
Қызым маған бұрылып:
– Ол кісі сыйлы адам. Сәл екпініңізді басып 

сөйлеңіз, – демесі бар ма?!
– Әй, мен сен құсап сол өзбекке тиейін деп келді 

дейсің бе? Қане, көрейін, қызымды алып қашып, он 
бес күн үнсіз жатқан өзбекті, – деп далаға шықтым. 

Қораның сыртында әу дейтін жерде дарақ 
ағаштың түбінде бір кісі отыр. Солай жүрдім. Ол 
кісі қырыннан қарап отыр. Жақындағанда көрдім, 
басында өзбек тақиясы бар, сыртынан ақ орамал 
ораған, ақ сақалды кісі екен. Үстінде ақ көйлегі, 
ызып тіккен, ескі көк шапаны бар. Тасфих тар
тып отырғанын байқадым. Ол кісі мені көріп, 
орнынан тұрып, екі қолын көкірегіне қойып: 
«Ассалаумағалейкум!» – деп сәлем берді. «Саламат
сыз!» – деп сүйей салдым. Өзінің астындағы тозығы 
жеткен төсенішті, қағыпсілкіп менің астыма төсеп, 
отыруымды өтінді. Басқа отыратын жер жоқ, 
аяғымды созып жіберіп отырдым. Өзі жерге отыр
ды. Таза өзбек. Отырған бойда әңгімені қоя бердім. 
«Ал, кәне кешірімге неге адам жібермедің? Сұрауы 
жоқ дедің ба? Пәленбай жыл оқыттым, жағдайыңа 
қарамайсың ба? Біздің елде кешірімге, құдалыққа, 
ананың сүт ақысына қанша ақша кететінін білесің 
бе? Онда былай», – деп түгел тізіп бердім. Ал, ала 
қой қызды... Әрі айтып бері айтып, басылдымау 
әйтеуір. Қорасында үш баспағы бар сорлы, не істер 
екен деп тоқтадым. Ол кісі екі қолын қусырып, 
жүресінен үнсіз тыңдап отыр. Сәлден соң:

– Құдағай, адам мен адамды әуелден Алла 
қосады. Сіз бен біздің еркімізден тыс. Атаана 
мехнатын шегіп ұл мен қызды өсіреміз, ырзық
несібесін, бақдәрежесін Алла пешенесіне жаза
ды. Қай жерден ырзықнесібе бұйырса, пенде соны 
теріп жейді. Сіздің айтқан сөзіңіздің бәрі мақұл. 
Келіннің анасысыз. Ананың орны екі дүнияда – 
ұлық. Бұл балалардың анасы алдыңыздан шыққан 
он жасар баланың үстінде қайтыс болды. Он жыл
дан бері жесір шалмын. Жасым жетпіс алты
да. Баламның үлкені Саидқа: «Балам, сен оқы. 
Соңыңда алты інің бар. Оларды жеткізу екеумізге 
оңай болмайды... Біз пахташылық қылайық», – деп 
күнітүні мехнатшылық жасап жүріп, бір бала
ны оқыттық. Алланың жазуы, балам қолұстасып 
келінді ерте келді. Сіз айтқан пұл бізден қазір та
былмайды. Иншалла, қарыз да болмаспыз. Біз 
диқаншылықпен айналысамыз. Пахтаның айлығын 
соңыра қысқа жақын береді. Одан қолымызға не 
тиеді, оны тағы Алла біледі. Қорадағы үш тананың 
екеуін балаларымның айлығы есебінен, біреуін 
Саидқа үй болғанына көмекке колхоз беріп отыр. 
Күзге дейін осыны пахтаның паясына семіртіп пұл 
қылсақ дейміз. Той беру Алла қаласа, пахтаны жи
нап алғаннан соң болады, – деп тоқтады.

– Ойбүй, құдайай! Жесір қатын, жетім шал 
құда болсақ, жетіскен екенбіз. Қоралы жетімге кел
ген мына қыздың маңдайының соры бес елі екен! 
Енді ашудың орнына бойымды дәрменсіздік билеп, 
көзімнен жас кете берді. Ақылыма сыймайды. 

Бір кездері ол кісі:
– Құдағай, көп қапа болмаңыз. Біздің де Ал

ладан үмітіміз бар. Жастар бақытты болсын деп 
тілейік. Сіздің аналық ақыңызға мына дарақты сый
лап отырмын, – деп түбінде отырған талды көрсетті. 
Шошып кеттім. Сөзінің аяғын күтпей:

– Не дейді? Оны не істеймін? Отын қыламын ба? 
Орнымнан атып түрегелдім. Елде адам естімеген 
бәлені мен естідімау. Үйге қарай тұра жөнелдім. 
«Ағашың өзіңе табыт болсын. Ағаш сыйладымы 
несіай, а... Атабабам талдың басынан тамақ жеп 
көрген жоқ. Қызынан ағаш мініп келіпті дей ме 
жұрт, ағаш атқа мінгізді», деген осы шығар. Ашуым 
қайта қаптады. Келе қызды қайтадан түтіп жедім. 
«Оңбаған, ертеңақ өзің қайтып келерсің. Бұл жер
ден не ішіп, не киемін деп жүрсің? Не мақсатың 
бар?» – деп, бар ашуымды алып жатырмын. Қызым:

– Мама, не болды, соншама даурығып? Жалғыз 

қызы күйеуге тиген тек сіз бе? Ұят емес пе? Болды 
енді, үйге кіріп, шай ішіп демалыңыз, – деп жатыр. 
Амалым жоқ, бетіқолымды жуып үйге қайта кірдім. 
Дастархан басына отырып бірекі кесе шай іштім. 
Шөлдегенімді сонда білдім. Маңдайым жіпсіп, «уһ» 
дедімау. Содан соң айналама қайта қарадым. Ақыл 
келгендей болды. «Қой, қыз тиетін байына тиді. 
Аман екенін көзім көрді. Қалғанын бақталайынан 
көріп алсын» деп, есімді жинай бастадым. Қызым да 
қабағымды аңдып отыр екен:

–  Мама, мені кешіріңіз! Сіздің қиналатыныңызды 
білдім. Саид екеуміз бірінші курстан бастап та
нысып, достастық. Отбасының жағдайымен де 
бұрыннан хабардармын. Бізді бұл жерде жас маман
дар деп жақсы қабылдап жатыр. Мен де ауылдық 
кеңестің маманы болып орталыққа жұмысқа орна
ластым. Сіздің келе жатқаныңызды үйге телефон 
шалып білдім. Бәрі жақсы болады, – деп жұбатып 
қояды.

Сонымен кешке қараңғы түскенде күйеу 

бала Саид та келді. Сырттан жуыныпшайынып, 
«Ассалаумағалейкум» деп, екі қолын кеудесіне 
қойып ішке кірді. Үстінде жаңа тігілген ала шапан, 
басында ала тақиясы. Белін орамалмен байлаған. 
Ұзын бойлы, шыпта кірпік қараторы жігіт алдыма 
келіп жүресінен отырып, таза қазақша сөйледі:

– Құрметті Бибінұр ана, біздің қателігімізді 
кешіріңіз?! «Иә» десеңіз, анамыздың орнына бізге 
ана болыңыз, – деп еңсесін көтеріп, көзіме тіке 
қарағанда жанарындағы көлкіген жасты көріп, 
өксіктен жүрегім аузыма тығылды. Сонау заман
да ауылдағы әкешешеден қыстауда отырғанда иіс 
тиіп бірдей айырылып, ауданда мектепинтернатта 
жатқан ініміз бен екеуміз қол ұстасып, жылап жүріп 
жетілген күндерім есіме түсіп, көзімнен жас са
улай берді. Өзім – он екіде, інім – онда. Әркімнің 
қабағынан атаанаңның жылуын іздеп жалтақтап, 
сағыныштан «айналайын» деген дыбысын жүрегіме 
тұмар қылып, талмаусыратып жүріп құдай бізді де 
жеткерді ғой. Жетімдік пен жесірлік, жоқшылықтан 
баршылыққа жеткізген құдайға шүкірлік қылып, 
тәубама түстім. Саидтың жанарындағы жас 
жүрегімнің түкпірінде жатқан шерімді қозғап, 
санамның саңлауын ашып жіберді. Саидты 
құшағыма алап, маңдайынан сүйдім. Қас қағым сәтте 
өмірім көз алдымнан көлбеп өтті. Баланың анаға де
ген сарқылмайтын сағынышы өзімен кететін өкініш 
екенін Саид екеумізден артық кім біледі?! Ананың 
мейіріміне қанбай өскен перзенттің өксігі өмір 
бойы тарқамай өтеді. Одан артық қасірет бар ма? 
Аңсайсың, іздейсің, көнесің. «Жетім қозы тасбауыр, 
маңырар да отығар» деп, өлмесең жетілесің. «Бұл 
екеуі білімді азаматтар емес пе? Бірінбірі ұнатып, 
ел болуға бекінсе, шүкірлік етейін»,– деп саба
ма түсіп, «Алланың бұйыртқаны болар» деген ой 
түйдім. Қызымды да маңдайынан сүйіп, бауырыма 
басып, көкірек сарайым кеңейіп жеңілдеп қалдым. 
Байқағаным, қызым тез жетіліп, азамат болуға бой 
ұрғандай көрінді. Әкесінің салмақты, тәуекелшіл 
мінезі болатын еді, табиғатынан соны байқадым. 
Қызым су әкеліп, бетіқолымды жуып, құдағайлық 
қалпыма түстім. Онымен қоймай қызым:

– Енді, құда балаларыңызбен танысыңыз, 
– демесі бар ма... «Ассалаумағалейкум!» – деп, 
бірінен соң бірі алты бала кіріп, қол алысып аман
дасып, қарамақарсы жүрелеп отырды. Барлығы да 
жібек шапан, ала тақиясын киіп, белін буып алған. 
Алды жігіт болған. Тойда жүргендей салтанатты. 
Саид таныстыра бастады:

– Сізге әулетімізді таныстырайын. Сіздің құ
даңыз, әкеміздің атыжөні –  Саид Ахмат. Халық 
«Ишан баба» атап кеткен. Сіздердегі Сайд Қожалар 
әулетіміз. Менің өзімнің толық атыжөнім – Саид 
Камал. Ал інілерім – Саид Калам, Саид Баттал, Саид 
Акпар, Саид Ғафур, Саид Жүсіп, Саид Иса – кіші 
ініміз, – деп таныстырып жатыр. Аты аталғанда әр
қайсысы кеудесіне қолын қойып, алдыға еңкейіп, 
ізет жасады. Мектептің шәкірттері секілді. Бір Саид
ты іздеп келіп, сегіз машайықтың үстінен түскендей 
күй кешіп отырмын. Олардың үстіне тура солай 
киін ген құда кіріп, төрге отырды. Балалары түгел 
орындарынан тұрып, ол кісі отырғаннан кейін қайта 
отырды. Саид пен Динара бәрінен төмен жайғасты. 
Динараның көйлегі мен орамалының өзіне сонша 
жарасымды екенін сонда байқадым. Барлығының 
басы қосылғанда үйдің төріне нұр құйылғандай 
жайнап кетті. 

Құда:
– Құдағи, біз он жыл көлемінде салтанат

ты киім киген жоқпыз. Мына шапандарды Дина
ра Тәшкеннен ала келіп, кигізіп отыр. Ертең тойға 
киесіздер деп, – дегені сол, көзімнен тағы да жас 
кете берді. Қызыма қарап жүрегім уылжып кетті. 
Қызым да әкесін қатты сағынған екенау! – деп 
өзімдіөзім зорға тежедім. Құда одан әрі:

– Бұл перзенттерімде менің аталық ақым бол
са, әуелі сізді қапа қылмауын сұраймын. Сіздің 
Динараға берген аналық ақ сүтіңіздің өтеуіне 

өзіммен бірге Алланың берген бұл жеті перзентім 
де қарыздар. Себебі, анасының ошағына, он жылдан 
соң жылылық алып келген Динара келінге Алланың 
нұры жаусын, деп қолын көтеріп дұға оқып, бата 
берді. Елден бұрын атып тұрып, қолымды жай
дым. Жүрегімді толғаныс пен қуаныш бірдей би
леп, «Әумин!» деп бетімді сипадым. «Ойпыр
май, Алланың тағдырлас жандарға жолықтырып, 
тәубама түсіруінай», – деп басымды шайқадым. 
Қой басыңды ауыртып қайтейін... Ертеңіне Саид 
пен Динара Тәшкеннен пойызға мінгізіп салды. 

Сонымен қызды өзбекке беріп өте шықтым. 
Құдағай да, құда да өзім, кешірімді де өзім беріп 
ауылға келдім. Сұрағандарға «Қыз Тәшкенге, 
өзбекке тиіп кетті», – дедім де қойдым. Ағайын аң
таң. Жаз ортасына таман қызым телефон шалып, 
амандықсаулықтан соң:

– Мама, Сіздің үйдің алдына Тәшкеннің ав
тобусы барып тұр. Құдаңыздың сізге салып 
жіберген сәлемдемесі бар, соны қабылдап алыңыз, 
– деді. Жалмажан: – Әй, қыз, ол не? – деп, терезе
ге қарасам, әйдік қызыл автобус қақпаның алдын
да көлденеңдеп тұр екен. Телефон ажырап кетті. 
Далаға шықсам жүргізуші дарбазаның алдына жи
ырма шақты қорапты түсіріп қойыпты. Қазақ екен. 
Мені көріп:

– Сәлем бердік, апа! Сіз Ишан бабаның 
құдағайысыз ба? – деп жатыр.

– Иә, сол кісімін.
– Онда сарайыңызды ашыңыз. Мына заттарды 

кіргізіп берейін. Маған құдаңыздың тапсырмасы со
лай, – деп іске кірісті. 

Сарайды ашып бердім. Сөзшең жігіт екен.
– Құдаңыз мықты адам екен, апа. Бір сағаттай 

әңгімелестім. Сіздің «сүт ақыңызға» арнап тағы 
бес тал жеміс ағашын белгілепті. Мына жемістер 
сізге атаған ағашының өнімі. Енді он күннен кейін 
басқа жемістері піседі екен. Бұл – шабдалы де
ген жеміс. Ол кісі атабабасынан бері қарай осы 
жеміс ағашын өсіреді екен. Бұл тұқым сол аймақта 
тек осы кісіде ғана бар. Айтқанына, қызығып кетіп 
құдаңызға «біреуінің дәмін татып көрейін» деп 
едім, «балам, аманатқа, қиянат жүрмейді. Келесі 
жолы, өзіңе бір қорабын дайындап қоямын», – деді. 
Апа, ол кісінің жемістерін өзім тасып тұрамын, 
– деп, ағынан жарылып әңгімесін айтып жүр. Өзі 
Жаңақорғанның жігіті екен. Үйге кіріп, нан ауыз 
тиіп кете барды. Өң мен түстей. Қызым кеткелі кел
ген бірінші сәлемдеме. Шапан емес, шыт емес, ақша 
емес, осыншама нәрсені не істеймін? Ағайынға 
таратсақ, «қызын өрікке сатқан ба?» деп, тағы күлкі 
боламызау. «Қой, не де болса көрейін» деп, қағаз 
қораптың біреуін ашсам, қызылсары түсті шабда
лы алаулап тұр. Әрбір түйірін жұмсақ ақ қағазға 
орап, ұядағы балапандай бөлеп қойыпты. «Не де
ген ұсынақтылық» деп, көргенде таңқалдым. Төрт
бесеуін алып үйге кіргенім сол, телефон қайта шы
рылдады. Алсам қызым:

– Мама, заттарыңызды қабылдап алдыңыз ба?
– Иә, алдым. Оның бәрін не істеймін?
– Қазір сізге базардан менің құрбым барады, 

соған үш қорабын ақшасына беріңіз. Бірге барып, 
қаншаға сатқанын көріңіз. Сонда сізге түсінікті бо
лады.

– Әй, қыз! Сен мені саудагер қылайын дедің бе? 
Әкең өмір бойы саудагермен алысып өтті емес пе?! 
Елдің бетіне қалай қараймыз? Әлде сен өзбекке тиді 
деп мен өзбек болайын ба? – деп бұрқытып жатыр
мын. Телефон тағы үнсіз. Ой, Аллаай! Тура әкесінің 
кәсібі. Ол да артық кетіп бара жатсам, телефонды 
қоя салатын. Ойым он сақта. «Қой, маған бұйырғаны 
осы шығар» деп, жуыпшайып әкеліп, шабдалының 
біреуінен ауыз тидім. «Тойып жейтін ас емес, тас
тап кетер тас емес» деп отырғанымда, үйге сәлем 
беріп бір келіншек келді. Қызымның құрбысы екен. 
«Күйеуім жол апатынан қайтыс болып, жылын бер
ген соң бала қамына шықтым. Базарға шыққаныма 
бір ай болды. Үш балам бар», – деді. 

– Апа, мынау үш қораптың ақшасы деп, – 
қолыма көлемді ақша ұстатты. Базардан не түседі, 
оны да тең бөлемін. Менімен бірге жүріңіз, – деп ма
шинасымен алды да кетті. Әне, сол отырғаннан осы 
жерде он бес жыл болды отырғаныма. Мына қыз – 
сол қыздың үлкені, – деп, орнына қойған қыз бала
ны көрсетті. Қазір – он төртте. «Қыз алып қашқан 
қалай болады екен?» деп, өзімнің атыма бір қыз, 
бір ұлын аудартып алдым. Екеуі де осында, қазақ 
мектебінде оқиды. Күйеу бала сол ауданның ауыл 
шаруашылығының бастығы. Қыз – сол ауылдың 
ауылдық кеңесінің төрайымы. Саид Ишан құдамның 
өмірден өткеніне екі жыл болды. Өзі барда, екі ба
ланы атыма аудартып, ескі үйімді құда балдары
ма қайта салғызып берді. Келерінде бір буда жеміс 
ағаштарының көшетін әкеліп қораға отырғызып:

– Құдағай сізге қалғанын Алла жеткереді. Мен 
Алланың құзырына бетімді түзедім, осы баланың 
барлығы сіздің балаңыз, – деп аманаттап кетті. 
Міне, келіншек, шабдалының әңгімесі...

–  Қыздың қалың малы қайтты ма?
– «Қалың мал бер жағында қалды. Жылы

на төртбес айда екі миллиондай ақша тек жеміс
жидектен түсіп отыр, – деп, еңкейіп құлағыма сы
бырлап қояды. «Ердің назын жер көтереді» деген, 
диқаншылықтың астарында даналық пен адал еңбек 
тұрады екен, соған көзім жетті»  деді әлгі әйел. 
«Алмасжанның анасы болсаңыз, ол халықтың бала
сы» деп, беріп жіберген сол апаңның сәлемдемесі, 
– деп апам да әңгімесін аяқтады.

Шабдалыдан қауындай тіліктеп алып ауыз тидік. 
Шы нында дәмі тілді үйіреді екен. Асыл анамыздың 
көп әңгімесінің бұл бір мезеті ғана естелік болып 
қалды.

Әңгіме жариялауға дайындалып жатқанда Ал-
мас Алматов ағамыз «Шабдалының» желісімен  
көркем фильм түсіруге ұсыныс түскенін хабарлады. 
Шынайлық пен мейірімге тұнып тұрған туындыны 
кино тілінде сөйлетуге талпынған шығармашылық 
топқа  табыс тілейміз.

Алмас АЛМАТОВ,
Қазақ Ұлттық өнер университетінің профессоры,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
«Парасат» орденінің иегері.

Мүлігіген тыныштықты бұза мылтық 
даусы тарс ете түсті. Қорғасын оқ 
құлағының түбінен ысқырына өтіп, окоп 
қабырғасына қадалды. Жарық ғаламнан 
татар дәмі таусылмаған екен. Сәл қиыс 
кеткенде... Ойлаудың өзі қорқынышты. 
Ілешала  жау пулеметі де шынжырла
улы тұрған қабаған итше арылдап, оқты 
бората жөнелді. Оған неміс автоматының 
тынымсыз безектеген даусы қосылғанда 
дүниенің астаңкестеңі шыққандай әсер 
қалдырды. Мергендер мылтығын салалы 
саусақтарымен құшырлана қысқан Елу
бес тыжырынған қалпы, қабағын шытты.

«Атаңа нәлет, өңшең шақшабас. Бұл 
фашис тер өздерінен басқаны есалаң са
найтындай ма, қалай? Мергендерінің 
бекінген жерін байқатпау үшін жабы
ла атыс салатын тәсілін кім білмейді?! 
Тоқтай тұр, қанішер неме. Бексұлтанның  
кегін қайтарып, әліақ қаныңды су
дай шашармын» деп бетәлпетін мүлде 
көрмеген жау мергеніне іштей тістене 
кіжінді. Сол қайғылы көрініс көз ал
дына қайта оралғанда тамағына өксік 
тығылды. Қан майданда қаншама жан 

түршіктірер оқиғаны басынан өткеріп, 
жүйкесі темірдей шыңдалған жауын
гер бұл жолы жас балаша егілді. Қайран 
Бексұлтан! Өмірдің қырмызы көктемі 
енді ғана басталғанда Герман соғыс 
ашты. Атына заты сай, сол өрімдей өрен 
енді құртқұмырсқаға жем болып жа
тыр дегенге көңілі сенгісіақ келмейді. 
Амал қанша?! Соғыстың қатал заңы кімді 
мүсіркеген дейсіз. Әкешешесінің жар де
генде жалғыз перзенті Бексұлтанның үйі 
бұлармен көрші тұрды. Өзі де аса сымбат
ты әрі өнерлі жігіт еді. Елубестен небәрі 
екі жас ғана кіші екеніне қарамастан, 
ағалап бәйек болатын. Дәулескер күйші, 
мықты жырау әрі палуан Бексұлтан 
ауылдың мақтанышытұғын. Әрқашан 
күлімдеп тұратын мейрімді жанары шы
райлы жүзіне керемет өң беруші еді. 

Жеңгелері «Сал 
жігіт» атандырған 
сол боздақтың 
қазасы тым ая
нышты болды. 

Мұның жанары 
тағы тұманданды. 
Полк командирінің 
жеке хабаршы
сы Бексұлтан дәл 
қазір өзі аңдып 
жатқан жау 
мергенінің оғынан 
қыршынынан қиылды. Елубес ауылдасы
нан гөрі туған бауырындай санайтын есіл 
боздақтың жансыз денесін торуылдан өзі 
алып шықты. Тура беттен тиген ажал оғы 
Бексұлтанның оң көзін түбірімен жұлып 
әкетіпті. Бұрынғы қарақаттай мөлдір, 

шаралы жанардың орнында 
үңірейген қанды тесік қалыпты. 
Қараудың өзі ауыр. Қалшылдай 
ызаланған Елубес «Қалайда 
кегіңді қайтарам, қанды қанмен 
жуам» деп Бексұлтанның аруағы 
алдында ант берді. Ертеңіне  ар
найы тапсырмаға аттанды. Бас
шылары бұған дейін де бірнеше 
командир мен байланысшы
ны мерт қылған жау мергенінің 
қалайда көзін жоюды өзіне сеніп 
тапсырды. Бұйрық орындалуы
мен маңызды. Ал өте айлакер, 
тым  тәжірибелі дұшпанды жер 
жастандыру тек айтуға жеңіл. 
Десе де, кіші сержант Елубес 
Ерғараев та оңай шағылатын 
жаңғақ емес еді. Бұған дейін 
сандаған дұшпанды келме

ске аттандырған қазалылық қыранның 
ерлігін әскери басшылық жоғары бағалап, 
ІІІ дәрежелі «Отан соғысы», «Қызыл ту», 
«Қызыл жұлдыз» ордені, «Ерлігі үшін», 
«Жауынгерлік ерлігі үшін» медальдары
мен марапаттаған болатын. Алайда, бұл 

жолғы  жаудың жөні бөлек.
Сонымен өмір мен өлім белдесуінің 

әрбір сәті өте баяу жылжып жатты. 
Кішкене ағат қимыл жасасаң бітті. Өлдім 
дей бер. Мерген мылтығының нақтысы 
қанды қол иесінің қапы кетпейтін 
құрығына ілінесің. Мұны аңдысқан екі 
жақтың да мергендері жақсы біледі. 
Соған орай барынша асықпауға ты
рысады. Ақыры немістің жүйкесі сыр 
берді. Бәлкім, соңғы уақытта ешқандай 
кедергі кездеспегендіктен қырағылығын 
жоғалта бастауы да. Темір каскалы фа
шист жапырақпен жабылған бекінісінен 
басын қылтита бергенде Елубес оң 
жақ бетін жобалап шүріппені басып 
жіберді. Биік қарағайдың ұшар басы
нан  мылтығына ілесе жау мергенінің өлі 
денесі жерге  құлдилады. «Бексұлтан» 
деп еріксіз дауыс тап жіберген бұл кейінгі 
жаққа қарай жанекпін еңбектей жөнелді. 
Немістер болса мұның жаңа ғана бекінген 
жерін минометпен үздіксіз атқылауға 
кірісті. Көп ұзамай кіші сержант Елубес 
Ерғараев жау мергенін жоюдағы асқан 
ержүректілігі үшін ІІІ дәрежелі «Даңқ» 

орденімен марапатталды.
 Жеңіс күніне санаулы ай қалғанда 

ауыр жараланып, елге оралған  
кейіпкеріміз соғыс салған зардаптан 1953 
жылы өмірден озады. Дегенмен, соңында 
жақсының ізін жалғастырған ұрпақтары 
қалды. «Адам ұрпағымен көрікті». Ел ба
сына күн туғанда қалың жауға қасқайып 
қарсы шапқан Елубес көкеміздің есімі 
қабырғалы қауымы, іргелі жұрты барда 
ұмытылмасы анық. Батырлықты дәріптеу, 
ерлікті әспеттеу ұрпақ парызы екені тағы 
рас.

«Тектіден текті туады, тектілік тұқым 
қуады» деген бар. Елубес Ерғараев та
рих парағына «Асандар көтерілісі» ата
уымен енген Қазалы өңіріндегі Кеңес 
өкіметінің озбырлығына қарсы  қару ке
зеген оқиғаның ту ұстаушысы болған 
Жақайымның Көлімбеті – атақты Пірім 
батырдың туған аға сының баласы. Енде
ше, атаға тартып өскен ұлдың батыр ата
нуы табиғи заңдылық шығар.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

мерген

ШАБДАЛЫ
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құжат

1. МАҚСАТЫ
Өңірлік кәсіпкерліктің қалыпты және теңдестірілген өсімін қамтамасыз ету, сондай-ақ халықты нәтижелі жұмыспен 

қамту және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту.

2. МІНДЕТТЕР
1. Кәсіпкерлікті қолдау бойынша қолданыстағы барлық бағдарламаларды жұмыс орындарын құру және жұмыс жасап 

тұрған кәсіпкерлердің санын арттыруға тиімді бағыттау; 
2. Еңбек нарығының сұранысын ескере отырып, техникалық және кәсіби білім алған кадрларды даярлау;
3. Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар мен дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді кәсіби 

оқыту;
4. Жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған, оның ішінде жастарды кәсіпкерліктің негіздеріне оқыту;
5. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын кеңейту; 
6. Ауылдық жерлерде микронесиелеуді кеңейту;
7. Жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету;
8. Тұрғындардың шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылуын арттыру;
9. Микро және шағын бизнес субъектлерін біріктіру жолымен ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру;
10. Сервистік дайындау орталықтарын дамыту;
11. Жаңа бәсекеге қабілетті өндірістерді құру;
12. Кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету;
13. Бизнестің көлеңкеден шығуы, кәсіпкерлік белсенділікті және бәсекелестікті дамыту.
14. Жұмыссыз және өзін-өзі қамтығандарды тіркеу және дара кәсіпкер ретінде бизнес бастамаларға тарту.

3. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ КӨЛЕМДЕРІ 

Республикалық бюджет қаражаттары: 6 721,328 млн теңге;
Облыстық бюджет қаражаттары: 8 889,515 млн теңге;
Басқа қаражаттар: 29 760,850 млн теңге;
Жеке инвестициялар: 56 500 млн теңге. 

1) Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы

Өңірге түсетін инвестициялар
 

№ Қаржы 
институттары Республикалық бюджет

Қаладағы 
микронесиелеу, 

млн. теңге

Ауылдық 
жерлердегі 

микронесиелеу, 
млн. теңге

Қаладағы 
микронесиелерді 

кепілдендіру, 
млн. теңге

Ауылдық жерлердегі 
микронесиелерді 

кепілдендіру, 
млн. тенге

ШНҰ операциялық 
шығындарын 
субсидиялау, 
млн. теңге 

Барлығы: 

1 АШҚҚҚ 1 059,0 1 059,0

2 АНК 433,0 433,0
3 КАҚ
4 ӨИО 210,0 273,0* 27,213** 483,0 
5 КАК 184,957***
6 Даму 36,0***

Барлығы: 210 1 765 1 975,0

Кәсіпкерлерді, оның ішінде жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды сервистік қолдау

№ Бағдарлама-
лардың 
үйлестіруші-
лері және 
оператор-
лары 

Еңбек нарығының 
сұранысын 

ескере отырып, 
техникалық және 

кәсіби білім 
алған кадрларды 

даярлау

Еңбек нарығында 
сұранысқа ие 

мамандықтар мен 
дағдылар бойынша 

жұмысшы 
кадрларды қысқа 
мерзімді кәсіби 
оқыту, мобильді 
орталықтарда 
оқытуды қоса 

алғанда

Еңбекақыны 
ішінара 

субсидиялау

Жастар практикасы «Бастау Бизнес»
жобасы бойынша 

кәсіпкерліктің 
негіздеріне оқыту

Жинағы: 

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам.

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам

Сом-
масы, 
млн. 

теңге

Жоспар, 
адам

1 ҚО ББ 611,276 1 515 611,276 1 515
2 ҚО ЖҚҮӘББ 441,180 1 335 138,940 505 307,881 905 888,001 2 745
3 ӨКП 15,083 937 15,083 937

Барлығы: 1 514,360 5 197

* - АНК қаражаты есебінен қорландыру
** - субсидия көлемі АНК алынған қорландыруы есебінен ауылдық жерлерде ШНҰ-мен берілген несиелердің 10 пайызын 

құрайды
*** - кепілдендірудің сомасы микронесиелер алудың есебінен шығынға келтіріледі

2) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы

Өңірге түсетін инвестициялар

№ Компонент атауы 2017 жылға 
қаралған қаржы 

көлемі, 
млн. теңге

2016 жылдың ауыспалы 
қалдығы*,
млн. теңге

Барлығы,
 млн. теңге 

Субсидия қаражаттарын игеру үшін 
2017 жылы ШОБ субъектілеріне ЕДБ-
мен берілетін несилердің болжамды 

сомасы,  млн. теңге
1 Несиелер бойынша 

пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялау

750, 619 721,533 1 472,2 20 000,0

2 Несиелер бойынша ішінара 
кепілдендіру 

19,0** 19,0

3 Қайтарымсыз гранттар ұсыну 10,0*** 10,0 10,0

Барлығы өңірге түсетін 
инвестициялар:

1 501,2 20 010,0

Бизнесті жүргізуді сервистік қолдау

№ Консалтингтік қызметтің атауы Жоспар, адам

1 «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерліктің негіздеріне оқыту 800
2 Бизнесті сервистік қолдау бойынша консалтингтік қызметтер 959
3 Ауылшаруашылық тауарөндірушілері үшін оқыту семинары 150

Барлығы: 1 909

*  - субсидиялаудың қаражаттары ЕДБ несиелері берілгеннен кейін субсидиялау бойынша келісімшарттар жасалу бойынша 
игеріледі. 2016 жылғы қаражаттың 2017 жылдың 1 наурызына қалдығы 721,606 млн. теңгені құрайды;

**  - кепілдендірудің сомасы несие алу есебінен шығынға келтіріледі;
*** - қайтарымсыз гранттар беру КжТБ-мен іске асырылады. 

3) «Даму-Аймақтар» өңірлік бағдарламасы 

Қаражаттардың бөлінісі Қаржыландыру көздері Барлығы өңірге түсетін инвестиция көлемі, 
млн. теңге 

Қала, млн теңге Аудан, млн теңге ЖАО, млн теңге Даму, млн теңге
1 600,0 400,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0*

* - қаражаттар ЕДБ, ӨИО қорландырылатын болады 

4) ӘКК базасында кәсіпкерлікті қолдау (бірлескен кәсіпорындар құру, фьючерстер)

№ Бағыт Қаржыландыру көзі Бағаны тұрақтандыру 
үшін ОБ бөлінген сома, 

млн. теңге 

Барлығы: 

ОБ,
 млн. теңге

Инвестор, 
млн. теңге

1 АӨК саласында бірлескен кәсіпорындар құру, фьючерстер 1 000,0 1 050,0* 2 050,0

2 Азық-түлік тауарлары үшін тұрақтандыру қоры 680,456 680,456

Барлығы: 1 000,0 1 050,0 2 730,456

* - бірлескен кәсіпорын келесі коэффициентпен құрылады ӘКК – 49%, бизнес – 51% 

5) Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасы 7 887,927 млн теңге 

№ Қолдау шараларының атауы Норма 2017 жылға бөлінген сома, 
 млн. теңге

РБ ОБ

1 Өсімдік шаруашылығы саласындағы субсидиялау 1 994,0

2 Жылыжай шаруашылықтарын қолдау 6,0

3 Су пайдалану шығындарын өтеу (оның ішінде ирриггациялық) 397,295

4 Гербецидтер құнын төмендету 471,674
5 Тыңайтқыштар құнын төмендету 1 132,777
6 Несиелер/лизингтер бойынша пайыздық мөлшерлемені 

субсидиялау
635,442 300,0

7 АӨК инвестициялық субсидиялар 1 043,426 499,071

8 Мал шаруашылығы саласындағы субсидиялау 1 408,242 

Барлығы:  7 887,927 млн теңге 1 678,868 6 209,059

6. 2017 ЖЫЛҒА БАРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ЖЕКЕ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР БОЙЫНША БӨЛІНГЕН ҚАРАЖАТТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ

№ Кәсіпкерлікті қолдау 
бағдарлама ларының 

атауы

Өңірге түсетін инвестициялар Оқыту,
 адам  

Субсидиялау, 
млн. теңге  

ӘКК желісі 
бойынша 
тұрақтан

дыру қоры, 
млн. теңге

Жұмыс 
орындарын 

құру,
 адам

РБ, 
млн. 

теңге

ОБ, 
млн. 

теңге

Тартылған 
қаражаттар, 
млн. теңге

Жеке 
инвестициялар, 

млн. теңге

Барлығы,
млн. теңге

1 ИИДМБ 56 500,0 740

2 Нәтижелі жұ мыс пен 
қам ту және жаппай кә-
сіп  керлікті дамыту бағ-
дарламасы

1 975,0 1 975,0 1 514,360 242

3 «Бизнестің жол картасы» 
бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы

10,0 20 000,0 20 010,0 1 472,2 1 000

4 «Даму-Аймақтар» өңірлік 
бағдарламасы

1 000,0 1 000,0 2 000,0 150

5 ӘКК базасында ШОБ 
қолдау (бірлескен 
кәсіпорындар құру, 
фьючерстер)

1 000,0 1 050,0 2 050 680,456 120

6 Агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту бағдарламасы

7 710,850* 7 887,927 382

Барлығы: 1 985,0 2 000,0 29 760,850 56 500,0 90 245,850 1 514,360 9 412,027 680,456 2 634

* АНК – 2 042,5; АШҚҚҚ – 3 168,350; КАҚ – 2 500,0 

8. АҒЫМДАҒЫ АХУАЛДЫ ТАЛДАУ  

1) Қызылорда облысындағы жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған, оның ішінде 
жастардың саны қала/аудан бөлінісінде 

2017 жылдың 1 қаңтары жағдайына 
№ Қала/аудан атауы Жұмыссыздар 

саны, адам 
Өзінөзі қамтығандар саны, адам Оның ішінде жасы 1829 

жас аралығындағы 
жұмыссыз жастар саны, 

адам

Экономикалық белсенді тұрғындар 
ішіндегі өзінөзі өнімсіз жұмыспен 

қамтыған азаматтар

Барлығы,
адам

Өнімді, 
адам 

Өнімсіз, 
адам

Барлығы, 
адам

%

1 Арал ауданы 1 703 16 990 13 955 2 295 510 32 838 6,9

2 Қазалы ауданы 1 922 20 740 14 748 5 992 576 37 657 15,9

 3 Қармақшы ауданы 1 319 10 562 6 567 3 995 395 24 843 16,0

4 Жалағаш ауданы 931 7 255 6 691 564 279 17 520 0,3

5 Сырдария ауданы 1 038 8 011 7 310 701 311 19 651 3,5

6 Шиелі ауданы 1 856 15 510 13 084 2 426 556 36 811 6,5

7 Жаңақорған 
ауданы

1 650 16 770 12 768 4 002 495 33 032 12,1

8 Қызылорда қ. 5 816 25 366 21 516 3 850 1 744 122 855 3,1
Барлығы: 16 235 121 204 96 679 24 525 4 866 325 207 7,5

2) Қызылорда облысындағы кәсіпкерліктің жұмыс істеп тұрған субъектілерінің мониторингісі 
аудан/қала бөлінісінде

№ Аудан/қала атауы 2016 жылдың 1 қаңтары жағдайына ШОБ 
жұмыс істеп тұрған субъектілерінің саны, бірлік 

2017 жылдың 1 қаңтары жағдайына ШОБ жұмыс 
істеп тұрған субъектілерінің саны, бірлік

%

1 Арал ауданы 3 347 3 310 98,8
2 Қазалы ауданы 3 813 3 617 94,8
3 Қармақшы ауданы 2 842 2 728 95,9
4 Жалағаш ауданы 1 984 1 660 83,6
5 Сырдария ауданы 1 678 1 412 84,1
6 Шиелі ауданы 3 442 3 262 94,7
7 Жаңақорған ауданы 2 631 2 767 105,1
8 Қызылорда қ. 21 914 19 389 88,4

Барлығы: 41 651 38 145 92

3) 2013-2015 жж. және 2016 жылдың 8 айына аймақтағы еңбек нарығының негізгі көрсеткіштерінің 
динамикасы

Көрсеткіштер 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 2016 ж.
(4 тоқсан)

2013 жылдың деңгейіне 
қарағанда өсу немесе төмендеуі

(+;)
Аймақтағы экономикалық белсенді халық саны 352,6 327,6 325,1 345,3 7,3
Жұмыспен қамтылған халық саны, оның ішінде: 334,4 311,1 309 328,8 -5,6

жалдамалы жұмысшылар 224,5 222,3 198,3 206,7 -17,8
өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 109,8 88,9 110,6 122,1 12,3

өнімді жұмыспен қамтылғандар 67,2 57,7 70,7 97,4 30,2

өнімсіз жұмыспен қамтылғандар 42,6 31,2 39,9 10,9 -31,7
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы 
жұмыспен қамтылғандардағы үлес салмағы

32,8 28,5 35,8 37,1 4,3

Өнімсіз жұмыспен қамтыған тұлғалардың өзін-өзі 
жұмыспен қамтылғандар санындағы үлес салмағы

38,8 35,1 36,1 9,0 -29,8

Жұмыссыздар саны 18,3 16,4 16,2 16,5 -1,8
Аймақ бойынша жұмыссыздық деңгейі 5,2 5 5 4,8 -0,4
Жұмыссыз жастар саны 7,2 5 4,2 4,9 -2,3
Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 6,7 5,1 4,6 3,4 -3,3
Әйелдер арасындағы жұмыссыздық деңгейі 6,4 5,7 5,1 5,5 0,9

Қызылорда облысындағы 2013-2016 жылдар арасындағы еңбек нарығының негізгі көр-
сет  кіш тер динамикасының талдауынан жыл сайынғы төмендеу үрдісі байқалуда. Эконо-
ми ка лық белсенді халық саны (ЭБХ) 2013 жылы 352,6 мың адамды құраса, 2016 жылдың  
4 тоқ санына бұл көрсеткіш 7,3 мың адамға қысқарған (2,1 пайызға). Бұл, аймақта 90 жылдардың басындағы бала тууының 
төмен деуіне және көші-қонның теріс сальдосына байланысты болып отыр.

2017 жылдың 1 қаңтары жағдайына облыстағы жұмыспен қамтылған халық саны 328,8 мың адамды құрап, 2013 
жылдың көрсеткішіне қарағанда 5,6 мың адамға төмен болды, жұмыспен қамтылу деңгейі ЭБХ-ның 95 пайызын құрады 
(республикалық көрсеткішке сәкес). Дегенмен, 2016 жылдан бастап бұл көрсеткіштердің өсу үрдісі байқалған. Жұмыспен 
қамтылған халық ішінде жалдамалы жұмысшылар – 206,7 мың адам (62,9 пайыз), өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 122,1 
мың адам (37,1 пайыз). 2013 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда жалдамалы жұмысшылар саны 17,8 мың адамға 
төмендесе, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны 12,3 мың адамға артқан.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық санының артуымен қатар өнімсіз өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санының 31,7 
мың адамға (9%) төмендеуі байқалды. Бұл соңғы кездері жеке тұлғалардың мемлекеттік бағдарламалар аясында салық 
органдарында тіркеу арқылы бизнесін заңдастыруға оң беталыс алуына сәйкес болып отыр.

Облыстағы  жұмыссыз халық саны 16,5 мың адамды құрап, 2013 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 1,8 мың 
адамға төмен болды. Талданып отырған бағдарламалар аясында уақытша және тұрақты жұмыс орындарын құру, 
аймақтағы жұмыссыздық деңгейін 5,2-ден 4,8 пайызға жеткізуге мүмкіндік берді, яғни республикалық көрсеткіш деңгейінде.

Аталған көрсеткіш жұмыссыздарды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту арқылы қол жеткізілген. 
2013 және 2016 (8 ай) жылдар аралығында құзыретті органдарға еңбек делдалдығына 90,9 мың адам жүгінген болса, 
оның ішінде 52,8 мың адам немесе 58,1 пайызы жұмыспен қамтылған. 29,4 мың адам «ЖҚЖК 2020» бағдарламасының 
қатысушысы болды. 

4) Аймақтағы шағын және орта кәсіпкерлік дамуының негізгі көрсеткіштерінің динамикасы 

2017 жылдың 1 қаңтары жағдайына ШОБ тіркелген субъектілердің саны 47 301 бірлікті құрап, өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда (2016 жылдың 1 қаңтарына ШОБ саны 46 684 бірлік) 1 пайызға жоғары.

ШОБ жұмыс істеп тұрған субъектілер саны 38 145 бірлікті құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
3 506 бірлікке төмен болды (2016 жылдың 1 қаңтарына 41 651 бірлік) немесе 8 пайыз төмендеген.

2016 жылдың 9 айының қорытындысымен ШОБ жұмыспен қамтылғандар саны 81 530 адамды құрап, өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен (2015 жылдың 1 қазанына 86 249) салыстырғанда 5,5 пайызға төмен болды.

2016 жылдың 9 айының қорытындысымен ШОБ субъектілерімен өндірілген өнім көлемі 158,402 млрд теңгені құрап, 
өткен жылдың сәйкес кезеңімен (2015 жылдың 1 қазанына 164,393) салыстырғанда 3,6 пайызға төмен болды.

7. КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАР 

1)  Консалтингтік қызметтер және оқыту семинарлары 

№ Қызмет атауы Саны, адам Бағдарлама Орындалуына 
жауаптылар 

1 Бизнесті сервистік қолдау бойынша консалтингтік қызметтер 959 БЖК-2020 ӨКП
2 Ауыл шаруашылығы тауарөндірушілеріне арналған оқыту семинарлары 150 ҰКП желісі бойынша ӨКП

Барлығы: 1 109

2) Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, кадрларды дайындау, қысқамерзімді оқыту 

№ Қызмет атауы Саны, адам Бағдарлама Орындалуына жауаптылар
1 «Бастау Бизнес» бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту 937 НЖҚжЖКДБ ӨКП

2 «Бизнес Кеңесші» бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту 800 БЖК-2020 ӨКП
3 Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысшы 

кадрларды қысқа мерзімді кәсіби оқыту
1 335 НЖҚжЖКДБ ЖҚҮжӘББ, ООО

Барлығы: 3 072

3) Жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған азаматтарды, оның ішінде жастарды жұмыспен қамту
 

№ Қызмет атауы Саны, адам Бағдарлама Орындалуына 
жауаптылар 

1 Еңбекақыны субсидилау * 300 НЖҚжЖКДБ ЖҚҮжӘББ
2 Жастар тәжірибесі** 200 НЖҚжЖКДБ ЖҚҮжӘББ

Барлығы: 500

* - шағын және орта бизнесте жұмыспен қамту 
** - өндірісте және қызмет көрсетуде жұмыспен қамту 

4) ШОБ субъектілерін қаржылай қолдау 

№ Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларының 
атауы

Жобалар 
саны

А/ш кооперацияларының 
саны 

Барлығы: 

1 Индустриялықинновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 5 - 5
2 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 

жылдарға арналған бағдарламасы
2.1 Ауылдық жерлердегі микронесиелеу 221 16 237

2.2 Қаладағы микронесиелеу 21 -* 21

3 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың біріңғай 
бағдарламасы

3.1 Несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 100 - 100

3.2 Қайтарымсыз гранттарды ұсыну 5 - 5

4 «ДамуАймақтар» бағдарламасы бойынша ШОБ субъектілерін қаржыландыру 50 - 50

5. ӘКК базасында ШОБ қолдау (бірлескен кәсіпорындар құру, фьючерстер)
 8 - 8

6. Қаржы институттарының меншік қаражаты есебінен

6.1 АШҚҚҚ 440 15

6.2 АНК 250 - 250

6.3 КАҚ 30** - 30

Барлығы: 1 130 31 1 161

* - НЖҚжЖКДБ бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру қаралмайды 
** - а/ш техникаларының лизингі 

9. ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҮШІН САЛАЛАР 

1) Арал ауданының мамандануы 

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі-қара және жылқы басын ұлғайту, 

бордақылау және өсіру
1 Қасапханада мас сою, өңдеу және өлшеп қаптау (түйе еті) 

2 Түйе сүтіне арналған заттаңбалар шығару 2 Түйе сүтін өндіру (шұбат) пластик шөлмекте 
3 Түйе сүтіне арналған пластикалық шөлмектер шығару 3 Құрғақ түйе сүтін өндіру
4 Коммерциялық негізде балық аулаумен айналысу үшін, негізгі құрал-

жабдықтарды алу
4 Балықты өңдеу және консервілеу

5 Ветеринариялық қызмет 5 Жүн өңдеу 
6 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 

салалары)
6 Шұлық өнімдерін шығару, носки, трико және колготкилерді қоса

7 Тұзды тасымалдауға арналған картон қораптарын шығару 
8 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу өндірісі

9 Жануарлар терісін өңдеу өндірісі
 

2) Қазалы ауданының мамандануы 

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Малдың ет және сүт бағытындағы тұқымдарын өсіру (сиыр және 

жылқы өсіру)
1 Қасапханада мас сою, өңдеу және өлшеп қаптау (сиыр еті, жылқы еті)    

2 Сүт өнімдеріне арналған заттаңбалар шығару 2 Шикі сүт алу (сүт зауыты)

3 Сүт өнімдеріне арналған пластикалық шөлмектер шығару 3 Пластик шөлмектегі қымыз өндіру
4 Ветеринариялық қызмет 4 Ет өнімдерін шығару: шұжық, сервелат
5 Бақша дақылдарын өсіру: қияр, қызанақ, қауын және т.б. (маусымдық) 5 Сары май, сыр, ірімшік, қаймақ, маргарин, қойылтылған сүт, йогурт 

өндірісі
6 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 

салалары)
6 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу 

өндірісі

3) Қармақшы ауданының мамандануы 

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Бақша дақылдарын өсіру: қияр, қызанақ, қауын және т.б. (маусымдық) 1 Жылыжай шаруашылығын құру 
2 Үй құстарын өсіру: тауық, күркетауық, үйрек, қаз 2 Құс фабрикасы (ет және жұмысртқа бағытында)
3 Бақша дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу (әрмезгілді) 3 Жұмыртқа салуға арналған қорап және басқа да бедерлі қаптама 

өнімдерін шығару

4 Ветеринариялық қызмет 4 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу 
өндірісі

5 Кәдесый өнімдерін шығару 5 Компост дайындау үшін органикалық қалдықтарды өңдеу өндірісі 
(құс саңғырығы)

6 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі қара және жылқы басын ұлғайту, 
бордақылау және өсіру

7 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 
салалары)

4) Жалағаш ауданының мамандануы  

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Бақша дақылдарын өсіру: қияр, қызанақ, қауын және т.б. (маусымдық) 1 Кептірілген нан және печенье өндірісі

2 Бақша дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу (әрмезгілді) 2 Макарон және кеспе өндірісі

3 Мия тамырын өсіру 3 Уыт өндірісі
4 Ветеринариялық қызмет 4 Қамыстан картон шығару 
5 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі қара және жылқы басын ұлғайту, 

бордақылау және өсіру
5 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу 

өндірісі

6 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 
салалары)

6 Жылыжай шаруашылығын құру

5) Сырдария ауданының мамандануы

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Бақша дақылдарын өсіру: қияр, қызанақ, қауын және т.б. (маусымдық) 1 Тұрмыстық қолғаптар шығару 
2 Бақша дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу (әрмезгілді) 2 Күріш қауызынан еден жабындарын шығару

3 Ешкі өсіру 3 Ешкі сүтін өңдеуге арналған шағын сүт зауыты

4 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі-қара және жылқы басын ұлғайту, 
бордақылау және өсіру

4 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу өндірісі

5 Ветеринариялық қызмет 5 Жылыжай шаруашылығын құру
6 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 

салалары)
6 Күріш қауызынан кремний шығару

6) Шиелі ауданының мамандануы

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Бақша дақылдарын өсіру: қияр, қызанақ, қауын және т.б. (маусымдық) 1 Жылыжай шаруашылығын құру
2 Бақша дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу (әрмезгілді) 2 Уыт өндірісі
3 Жидектерді өсіру: қарақат, таңқурай, құлпынай және т.б. (әрмезгілді) 3 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу өндірісі

4 Мия тамырын өсіру 4 Жидектерден джем жасау

5 Ветеринариялық қызмет 5 Түйе сүтін өндіру (шұбат) пластик шөлмекте
6 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі-қара және жылқы басын ұлғайту, 

бордақылау және өсіру
7 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 

салалары)

7) Жаңақорған ауданының мамандануы

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Майлы дақылдарды өсіру (мақсары) 1 Жылыжай шаруашылығын құру
2 Қияр,және карнишон, баклажан, қызанақ, қарбыз сияқты бақша 

дақылдары мен көкөністерін өсіру (маусымдық)
2 Жемістер немесе көкөністерден шырын шығару

3 Сәбіз, сарымсақ, жуа сияқты тамыр тәріздес көкөністерді өсіру 
(маусымдық)

3 Джем, мармелад және асхана тоңбаларын шығару

4 Шекілдеуік және сүйекті жемістерді өсіру: алма, шие, алмұрт, өрік 
(маусымдық)

4 Тазартылған өсімдік майын шығару

5 Жидектерді өсіру: қарақат, таңқурай, құлпынай және т.б. (әрмезгілді) 5 Жануарлар жемін шығару үшін қасапхана қалдықтарын өңдеу өндірісі

6 Бақша дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу (әрмезгілді) 6 Ет комбинаты, қасапханада мал сою, етті өңдеу және қаптау (қой еті)

7 Қой өсіру 7 Шұлық өнімдерін шығару, носки, трико және колготкилерді қоса
8 Ветеринариялық қызмет 8

Томат пастасын өндіру
9 Кәдесый өнімдерін шығару
10 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі қара және жылқы басын ұлғайту, 

бордақылау және өсіру
11 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 

салалары)

8) Қызылорда қаласының мамандануы

Кәсіпкерлікті дамыту үшін салалар

№ Микро және шағын бизнес субъектілері үшін № Орта бизнес субъектілері үшін
1 Ағаш паллеттер, жәшік табандығы және тағы басқа жүк құрылғыларын 

шығару
1 Жылыжай шаруашылықтары үшін модульді конструкцияларды 

шығару өндірісі
2 Майлықтар және қағаз пакеттер шығару 2 Ет комбинаты, қасапханада мал сою, етті өңдеу және қаптау
3 Электр ашалы розеткалар және вилкалар шығару 3 Киім шығару
4 Балаларға арналған ойыншықтар шығару 4 Арнайы киімдер шығару
5 Кәдесый өнімдерін шығару 5 Қаптама қораптар, ыдыс, тауарларды қаптау үшін қораптар және 

қаптама ағаш құрылғылар шығару
6 Сүт және ет бағытындағы түйе, ірі қара және жылқы басын ұлғайту, 

бордақылау және өсіру
6 Тоқыма өндірісі (шұлық өнімдері, носки, трико және колготкилер)

7 Бизнестің ауылшаруашылық емес түрлері (экономиканың барлық 
салалары)

7 Қораптар, сөмкелер және пакеттер, қаптама, жазу керек-жарақтары 
және басқа да қағаз өнімдері мен концелярлық тауарлар

8 Сауда дүңгіршектерінің қызметі 8 Тұсқағазлар шығару 
9 Айналар өндірісі
10 Желім шығару
11 Батарея және аккумуляторлар өндірісі
12 Тұрмыстық емес желдеткіштер шығару
13 Мал терісін өңдеу және өндірісі

 
14 Тері өндірісі 
14 Тіркеме және жартылай тіркеме өндірісі
15 Жолаушылар автобустарын шығару   

10 . ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДА ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ МЕХАНИЗМІ 
 

№ 1 қадам. Жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған азаматтар үшін, оның ішінде
жұмыссыз жастар арасында бизнестің негіздеріне оқыту 

№ Қала/аудан атауы Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары 

НЖҚжЖКДБ, адам саны «БЖК2020» 
бағдарламасы аясында 

«БизнесКеңесші» 
жобасы бойынша 

кәсіпкерлікті негіздерін 
оқыту, адам саны

Ауыл шаруашылығы 
тауарөндірушілері 

үшін оқыту семинары 
(агроқұзыреттілік 

орталығы) ҰКП желісі 
бойынша,
адам саны

Даму желісі 
бойынша 

кәсіпкерліктің 
негіздеріне 

оқыту, адам 
саны

Еңбек нарығында сұранысқа 
ие мамандықтар мен дағдылар 
бойынша жұмысшы кадрларды 

қысқа мерзімді кәсіби оқыту, 
мобильді орталықтарда 
оқытуды қоса алғанда

«Бастау Бизнес» 
жобасы бойынша 

кәсіпкерлік 
негіздерін оқыту

1 Арал ауданы 150 211 50 1

2 Қазалы ауданы 150 222 50 1

3 Қармақшы ауданы 100 107 50 30 1

4 Жалағаш ауданы 80 88 1

5 Сырдария ауданы 80 77 1

6 Шиелі ауданы 120 202 50 15 1

7 Жаңақорған 
ауданы

120 195 50 15 1

8 Қызылорда қ. 535 570 90 3

Барлығы: 1 335 937 985 150 10

 

№ 2 қадам. Қаржыландыру механизмі 
 

Қаржы 
институт

тары 

Қаржыландыру бағыты  Қаржыландыру шарттары Мемлекеттік қолдаудың 
қосымша шаралары 

АШҚҚҚ

1. Ауылдық жерлерде микронесиелеу 
(мал шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы, басқалар);
2. Ауыл шаруашылығы 
кооперацияларын қаржыландыру.

1. Микронесие мерзімі – 5 жылға дейін, мал шаруашылығы саласы 
және ауылшаруашылығы кооперативтерін  құруға микронесиелер 
мерзімі – 7 жылға дейін;
2. Микронесиенің максималды сомасы – 8 мың АЕК (18 152 000 
теңге);
3. Жылдық тиімді мөлшерлемесі – жылдық 6 пайыздан жоғары 
емес;
4. Қандай да бір комиссияларды, жинауларды немесе басқа 
да қарызға/микронесиеге қатысты төлемдерді ұстауға тыйым 
салынады;
5. Микронесиелеу мерзімінің үштен бір мерзімінен көп емес 
мерзімге негізгі қарызды төлеу бойынша жеңілдік кезеңін алу 
мүмкіндігі. 1. АӨК саласындағы 

субсидиялар;
2. ӘКК желісі бойынша тауық 

етіне өнім өткізу

АНК

1. Ауылдық жерлерде микронесиелеу 
(мал шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы, басқалар);
2. Шаруа қожалықтарын қорландыру, 
кейіннен ауылшаруашылығы өнімдерін 
өндіруді қаржыландыру үшін

ӨИО

1. а/ш кооперацияларын 
қаржыландыру;
2. Аудан орталықтарындағы шаруа 
қожалықтарын біріктіру арқылы ірі 
жобаларды қаржыландыру.

1. Микронесие мерзімі – 5 жылға дейін;
2. Микронесиенің максималды сомасы – 8 мың АЕК (18 152 000 
теңге);
3. Жылдық тиімді мөлшерлемесі – жылдық 10 пайыздан жоғары 
емес;
4. Қандай да бір комиссияларды, жинауларды немесе басқа 
да қарызға/микронесиеге қатысты төлемдерді ұстауға тыйым 
салынады;
5. Негізгі қарызды төлегенен соң 6 айдан көп емес мерзімге 
жеңілдік кезеңін алу мүмкіндігі.

КАҚ а/ш техникаларына лизинг
1. Лизинг мерзімі  – 5 жылға дейін
2. Бастапқы төлем – 25 пайыз
3. Сыйақы мөлшерлемесі – 17 пайыз
4. Жеңілдік кезеңі – 1 жылға дейін

ЕДБ Қалада және аудан орталықтарында 
ірі жобалар

«БЖК2020» бағдарламасы:
1. Несие мерзімі – 5 жылға дейні
2. Сыйақы мөлшерлемесі – 19 
пайыз
4. Жеңілдік кезеңі – 6 айға дейін, 
ЕДБ қарауына байланысты

«ДамуАймақтар» 
бағдарламасы:
1. Несие мерзімі – 5 жылға 
дейін
2. Сыйақы мөлшерлемесі – 8,5 
пайыз
4. Жеңілдік кезеңі – 18 айға 
дейін,
ЕДБ қарауына байланысты

«БЖК–2020» бағдарламасы:
Несие бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау 

Қала
 7 пайыз

Аудан
10 пайыз

ИИДМБ 
жобалары
10 пайыз

КАК Ауылдық жерлерде кепілдендіру

Жаңадан бастаған кәсіпкер Жұмыс істеп тұрған кәсіпкер 

Жобаларды сүйемелдеу

Мемлекет несие 
сомасының 

85 пайызына 
кепілдік ұсынады

Кәсіпкер 
15 пайызын 

ақшалай 
кепілмүлік 

ретінде

Мемлекет несие 
сомасының 

50 пайызына 
кепілдік ұсынады

Кәсіпкер 
50 пайыз 

кепіл 
мүлік 

салады 

Даму Қалалық жерлерде кепілдендіру

Жаңадан бастаған кәсіпкер Жұмыс істеп тұрған кәсіпкер 

Мемлекет несие 
сомасының 

85 пайызына 
кепілдік ұсынады

Кәсіпкер 
15 пайызын 

ақшалай 
кепілмүлік 

ретінде

Мемлекет несие 
сомасының 

50 пайызына 
кепілдік ұсынады

Кәсіпкер 
50 пайыз 

кепіл 
мүлік 

салады 

№ 3 қадам. Жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған, оның ішінде жастарды жұмыспен қамту

Еңбек ақыны субсидиялау және 
жастар тәжірибесі есебінен

Кәсіпкерлікке оқыту бағдарламалары 
есебінен

Мемлекеттік қолдау шараларын 
алу есебінен

Барлығы: 

300* 200** 2 634*** 3 134

* - шағын және орта бизнесте жұмыспен қамту 
** - өндірісте және қызмет көрсетуде жұмыспен қамту 
*** - кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары аясында

№ 4 қадам. Өндірілген өнімді өткізу механизмі, оның ішінде сервистік дайындау орталықтары арқылы 
Арал ауданы

Негізгі қызмет түрі: түйе еті, түйе сүті, балық өнімдерін консервілеу және өткізу 

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік қолдау 

Түйе етін және 
терісін өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында субсидия, 
аукционсыз жер учаскесі

Кооперацияларға бірігу және түйелерді 
сатып алу Мал шаруашылығы Түйені өткізу және сою цехы

Орта бизнес субъектілері

Мал сою цехын ұйымдастыру Сою және мал терісін алу, 
етті тоңазыту

Ішкі және сыртқы нарыққа 
өткізу

Түйе сүтін өткізу 
(оның ішінде 
құрғақ сүт)

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында субсидия, 
аукционсыз жер учаскесі

Кооперацияларға бірігу және түйелерді 
сатып алу

Түйені сауу және түйе 
сүтін алу Сүт зауытына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Түйе сүтін өндіру (оның ішінде құрғақ 
сүт)

Түйе сүтін өңдеу (оның 
ішінде құрғақ сүт)

Ішкі және сыртқы нарыққа 
өткізу

Балық өнімін 
өткізу

(оның ішінде 
консервіленген) 

Микро және шағын бизнес субъектілері 
АӨК саласында 

инвестициялық субсидия, 
аукционсыз жер учаскесі

Балық аулауға арналған негізгі 
құрылғыларды алу Балық аулау Балық зауытына өткізу

Орта бизнес субъектілері
Балық зауытын модернизациялау Балық өнімдерін тоңазыту 

және өңдеу
Ішкі және сыртқы нарыққа 

өткізу

2017 жылға арналған Қызылорда облысында кәсіпкерлікті дамыту бойынша бірыңғай жол картасы

Жалғасы 6-бетте.
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Қазалы ауданы
 

Негізгі қызмет түрі: сүт өнімдері, сиыр және жылқы етін өткізу

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 
қолдау 

Сүт өнімдерін 
өткізу 

Микро және шағын бизнес субъектілері 
АӨК саласында 

субсидия, 
аукционсыз жер 

учаскесі

Кооперацияларға бірігу және тұқымды 
сиыр және жылқыларды сатып алу Сауу және сүт алу Сүт өнімдерін өңдеу 

зауытына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Сүт өнімдерін өңдеу зауыттарын салу Сүт өнімдерін өңдеу Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Сиыр және 
жылқы етін 

өткізу 

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу, сиыр және 
жылқыларды сатып алу Мал шаруашылығы Сиырды және жылқыны сою цехтарына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Сою цехын ұйымдастыру Сою және мал терісін алу, етті 
тоңазыту Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Қармақшы ауданы

Негізгі қызмет түрі: құс етін және жұмыртқа өткізу, бақша шаруашылығы 
 

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 
қолдау 

Құс еті мен 
жұмырқаны 

өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және тауық, 
қаз, үйрек және күркетауық сатып алу Үй құстарын өсіру

Үй құстарын сою цехтарына өткізу, құс 
фабрикасының қабылдау пунктіне жұмыртқа 

сату 

Орта бизнес субъектілері

Ет және жұмыртқа бағытындағы құс 
фабрикасын салу

Үй құстарын сою және үй 
құстарын тоңазыту, арнайы 
қораптарға жұмыртқаларды 

қаптау. Құс саңғырығын 
шығару (компост)

Ішкі нарыққа өткізу

Бақша 
шаруашылығы

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
инвестициялық 

субсидия, 
аукционсыз жер 

учаскесі

Кооперацияларға бірігу және 
қауын, қияр және қызанақ өсіруге 

микронесилер алу
Егін шаруашылығы, өсімдік 

шаруашылығы
Біріңғай дистрибюторға өткізу. Бақша 

дақылдарын дайындау, сақтау және 
консервілеу

Орта бизнес субъектілері

Жылыжай ұйымдастыру және 
бірыңғай дистрибьютордың айналым 

қаражатын толықтыру. Сервистік-
дайындау орталықтарын құру.

Бақша дақылдарын жабық 
топырақта (жылыжай) өсіру, 

жинау
Жазғы мезгілде бақша дақылдарын сыртқы 

нарыққа, қысқы мезгілде ішкі нарыққа өткізу

Жалағаш ауданы

Негізгі қызмет түрі: бақша шаруашылығы, мия тамырын өсіру 
 

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 
қолдау 

Мия тамырын 
өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және мия 
тамырын өсіру

Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы Мия тамырын бірыңғай дистрибьюторға өткізу

Орта бизнес субъектілері

Біріңғай дистрибютордың айналым 
қаражатын толықтыру Мия тамырын жинау Сыртқы нарыққа өткізу

Бақша 
шаруашылығы

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
инвестициялық 

субсидия, 
аукционсыз жер 

учаскесі

Кооперацияларға бірігу және 
қауын, қияр және қызанақ өсіруге 

микронесилер алу
Егін шаруашылығы, өсімдік 

шаруашылығы
Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Бақша 

дақылдарын дайындау, сақтау және консервілеу

Орта бизнес субъектілері

Жылыжай ұйымдастыру және 
бірыңғай дистрибютордың айналым 
қаражатын толықтыру. Сервистік-

дайындау орталықтарын құру.

Бақша дақылдарын жабық 
топырақта (жылыжай) өсіру, 

жинау
Жазғы мезгілде бақша дақылдарын сыртқы 

нарыққа, қысқы мезгілде ішкі нарыққа өткізу

Сырдария ауданы

Негізгі қызмет түрі: ешкі етін өткізу, ешкі сүтін өндіру, бақша шаруашылығы, күріш қауызынан картон шығару 
 

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 
қолдау 

Ешкі етін өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және ешкі 
сатып алу Шағын мал шаруашылығы Сою цехына ешкіні өткізу

Орта бизнес субъектілері

Сою цехын ұйымдастыру Сою және ешкі түбітін алу, 
етті тоңазыту Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Ешкі сүтін 
өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және ешкі 
сатып алу Сауу және ешкі сүтін алу Сүт цехына ешкі сүтін өткізу 

Орта бизнес субъектілері

Ешкі сүтін өндіретін сүт зауытын 
ұйымдастыру Сүт өнімдерін өңдеу Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Бақша 
шаруашылығы

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және 
қауын, қияр және қызанақ өсіруге 

микронесилер алу
Егін шаруашылығы, өсімдік 

шаруашылығы
Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Бақша 

дақылдарын дайындау, сақтау және 
консервілеу

Орта бизнес субъектілері

Жылыжай ұйымдастыру және бірыңғай 
дистрибьютордың айналым қаражатын 

толықтыру. Сервистік-дайындау 
орталықтарын құру.

Бақша дақылдарын жабық 
топырақта (жылыжай) өсіру, 

жинау
Жазғы мезгілде бақша дақылдарын сыртқы 

нарыққа, қысқы мезгілде ішкі нарыққа өткізу 

Картон шығару
Орта бизнес субъектілері

«БЖК 2020» 
бағдарламасы 

арқылы  субсидия 
және кепілдеме 
алу, аукционсыз 

жер учаскесі
Күріш қауызынан еден жабындыларын 

шығару өндірісі
Шаруа қожалықтарынан 

күріш қауызын жинау және 
картон қағазын шығару

Ішкі нарыққа өткізу

Шиелі ауданы
 

Негізгі қызмет түрі: түйе сүті, мия тамырын өсіру, бақша  дақылдарын өсіру
 

Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 
қолдау 

Мия тамырын 
өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және мия 
тамырын өсіру

Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы

Бірыңғай дистрибьюторға мия тамырын 
өткізу

Орта бизнес субъектілері

Бірыңғай дистрибьютордың айналым 
қаражатын толықтыру Мия тамырын жинау Сыртқы нарыққа өткізу

Түйе сүтін өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және түйе 
сатып алу Сауу және түйе сүтін алу Сүт зауытына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Түйе сүтін өндіру Түйе сүтін өңдеу Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Бақша 
шаруашылығы

Микро және шағын бизнес субъектілері 

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және қауын, 
қияр және қызанақ, қарақат, таңқурай, 
құлпынай өсіруге микронесилер алу

Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы

Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Бақша 
дақылдарын дайындау, сақтау және 

консервілеу. Жемістерден джем өндіру

Орта бизнес субъектілері

Жылыжай ұйымдастыру және 
бірыңғай дистрибьютордың айналым 

қаражатын толықтыру. Сервистік-
дайындау орталықтарын құру.

Бақша дақылдарын жабық 
топырақта (жылыжай) өсіру, 

жинау

Жазғы мезгілде бақша дақылдарын сыртқы 
нарыққа, қысқы мезгілде ішкі нарыққа 

өткізу 

Жаңақорған ауданы

Негізгі қызмет түрі: майлы дақылдарды өсіру, қой шаруашылығы, бақша шаруашылығы, томат пастасын шығару, 
табиғи шырындар шығару  

 
Бизнес түрі Несиенің мақсаты Негізгі мақсат Өнімді өткізу Мемлекеттік 

қолдау 

Майлы 
дақылдар

ды өсіру

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және мақсары өсіру Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы Мақсарыны май зауытына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Мақсарыдан өсімдік майын шығару зауытын 
ұйымдастыру 

Мақсарыдан өсімдік майын 
шығару Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Қой етін 
өткізу

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және тұқымды қой 
сатып алу Ұсақ мал шаруашылығы  Қойды сою цехына өткізу

Орта бизнес субъектілері

Сою цехын ұйымдастыру Сою және қой жүнін алу, етті 
тоңазыту Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Бақша 
шаруашы

лығы

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және қарбыз, қияр 
және қызанақ, қарақат, таңқурай, құлпынай 

өсіруге микронесилер алу
Егін шаруашылығы, өсімдік 

шаруашылығы
Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Бақша 

дақылдарын дайындау, сақтау және 
консервілеу. Жемістерден джем өндіру 

Орта бизнес субъектілері

Жылыжай ұйымдастыру және бірыңғай 
дистрибьютордың айналым қаражатын 

толықтыру. Сервистік-дайындау 
орталықтарын құру.

Бақша дақылдарын жабық 
топырақта (жылыжай) өсіру, 

жинау
Жазғы мезгілде бақша дақылдарын сыртқы 

нарыққа, қысқы мезгілде ішкі нарыққа өткізу 

Томат 
пастасын 
шығару

Микро және шағын бизнес субъектілері

Кооперацияларға бірігу және қызанақ өсіруге 
микронесие алу

Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы

Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Бақша 
дақылдарын дайындау, сақтау және 

консервілеу
АӨК саласында 

субсидия, 
аукционсыз жер 

учаскесі
Орта бизнес субъектілері

Томат пастасын шығару зауытын 
модернизациялау

Шаруа қожалықтарынан 
қызанақты жинау және томат 

пастасын өндіру
Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Табиғи 
шырындар 

шығару

Микро және шағын бизнес субъектілері

АӨК саласында 
субсидия, 

аукционсыз жер 
учаскесі

Кооперацияларға бірігу және алма, 
шие,алмұрт, өрік өсіруге микронесилер алу

Егін шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы

Бірыңғай дистрибьюторға өткізу. Дайындау 
және сақтау

Орта бизнес субъектілері

Табиғи шырындар шығару зауытын 
ұйымдастыру

Алма, шие, алмұрт, өрікті 
жинау және табиғи шырындар 

шығару
Ішкі және сыртқы нарыққа өткізу

Қызылорда қ.

Негізгі қызмет түрі: Өңдеу, жеңіл, тоқыма және тамақ өнеркәсібі, сауда. 

Өнімді өткізу: сыртқы және ішкі нарық
Қызылорда облысында жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша мемлекеттік органдар, ұйымдар және 

бірлестіктердің жауапкершілік аймақтары   
(қала/аудан әкімдіктерімен бірлесіп)

Іске асырылатын 
бағдарламалар

Бизнес субъектілері, 
Жұмыссыздар санаты Негізгі міндеттер Мақсатты индикаторлар

Облыстық индустриялықинновациялық даму басқармасы (халықаралық қаржы институттары, ЕДБ)

«ИИДМБ» Орта,
ірі бизнес

1. Қызылорда қаласындағы «Өндіріс» индустриялық 
аймағын толықтыру. 
2. Ірі инвестициялық жобаларды сүйемелдеу. 
3. Инвестиция тарту.
4. Жергілікті қамтуды дамыту.  

1. 3 жобадан кем емес.
2. 12 жобадан кем емес.
3. 20 млрд. теңгеден кем емес. 
4. Ірі жер қойнауын пайдаланушылармен бірлесіп 
серіктестік бағдарламалар. 

Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы (ӨКП, ЕДБ, Даму)

«БЖК2020»

«ДамуАймақтар»

«НЖҚжЖКДБ» 
ІІ бағыты

(қалада)

Микро және шағын 
бизнес 

1. «БЖК2020» бағдарламасын іске асыру:
1) несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 
субсидиялау;
2) несиелерді ішінара кепілдендіру;
3) қайтарымсыз грант қаражаттарын ұсыну;
4) қажетті инженерлік инфрақұрылым жүйелерін жеткізу;
2. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) микронесиелеу;
2) ішінара кепілдендіру.
3. «ДамуАймақтар» аймақтық бағдарламасын іске 
асыру:
1) ЕДБ қорландыру;
2) жеңілдікпен несиелер ұсыну.
4. аймаққа ЕДБ тарту. 
5. ЕДБ және қаржы институттарының кәсіпкерлік 
секторын қаржыландыруы бойынша қызметтеріне 
мониторинг.
6. Жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлер санына мониторинг.  
7. Аудандардағы индустриялық аймақтарды толықтыру. 

1. «БЖК2020» бағдарламасын іске асыру:
1) 100 жобадан кем емес; 

2) 50 жобадан кем емес;
3) 5 жобадан кем емес;
4) қажеттілігіне байланысты.
2. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) 21 микронесиеден кем емес;
2) микронесие үшін 5 кепілдіктен кем емес.
3. «ДамуАймақтар» аймақтық бағдарламасын 
іске асыру:
1) 3 ЕДБ кем емес;
2) 50 жобадан кем емес.
4. бір ЕДБ кем емес.
5. Тоқсан сайын. 

6. Ай сайын.  
7. Әр ауданнан 2 жобадан кем емес. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы (АШҚҚҚ, АНК, КАҚ, КАК, МНҰ) 

«Агробизнес2017» 
Қазақстан 

Республикасында 
агроөнеркәсіп 

кешенін дамыту 
бағдарламасы

«НЖҚжЖКДБ» 
ІІ бағыты
(ауылдық 
жерлерде)

Микро, шағын және 
орта бизнес

1. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) микронесиелеу; 
2) а/ш кооперация;
3) ішінара кепілдендіру.
2. Әр ауданда СДО құру.
3. Әр ауданда жылыжай шаруашылығын құру (Арал және 
Қазалы аудандарынан басқа).
4. «Агробизнес-2017» Қазақстан Республикасында 
агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасын іске 
асыру.

1. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) 221 микронесиеден кем емес;
2) 16 а/ш кооперациясынан кем емес;
3) микронесие үшін 61 кепілдіктен кем емес.
2. Әр ауданда 2 СДО-дан кем емес.
3. 1 жылыжайдан кем емес (500 шаршы метрден 
кем емес)
4. Мақсатты индикаторларға қол жеткізу.

Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы (ЖОО, ООО, жұмыспен қамту орталықтары) 

«НЖҚжЖКДБ» 
І, ІІІбағыттары

Жұмыссыздар, 
өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар, оның 

ішінде жастар

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар мен 
дағдылар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді 
кәсіби оқыту, мобильді орталықтарда оқытуды қоса 
алғанда.
2. Еңбек ақыны ішінара субсидиялау.

3. Жастар тәжірибесі.

1. 1 335 адамнан кем емес (тек қана өндіріс, АӨК 
саласы немесе қызмет көрсету салаларында 
жұмыспен қамту).
2. 300 адамнан кем емес (тек қана өндіріс, АӨК 
саласы немесе қызмет көрсету салаларында 
жұмыспен қамту).
3. 200 адамнан кем емес (тек қана ШОБ саласында 
жастар тәжірибесі). 

Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы (мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп)

Мемлекеттің 
қатысуымен 

инвестициялық 
жобалар

1. Мемлекеттік-жеке-меншік әріптестік жобаларын 
іске асыру.

2. Кәсіпкерлер арасында МЖӘ саясатын түсіндіру және 
әлеуетті инвесторларды (бастамашыларды) іздестіру 
бойынша жұмыстар жүргізу.

3 ҰКП, ӨКП және басқа да интернет ресурстарда әлеуетті 
МЖӘ жобалары туралы ақпараттар орналасытру.

1. 2 жобадан кем емес.

2. Үнемі.

3. Үнемі. 

Облыстық ішкі саясат басқармасы (мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және бірлестіктермен)

БАҚ арасында
1. Кәсіпкерлік қызметтің түрлі мәселелері және 
мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттарды 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. 

1. Үнемі

«Байқоңыр» Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ

Орта, ірі бизнес
1. Ірі инвестициялық жобаларды сүйемелдеу. 
2. Инвестициялар тарту.
3. Өндірілген өнімді экспортқа шығару бойынша біріңғай 
операторды құру 

1. АӨК саласында 5 жобадан кем емес.
2. 2 млрд. теңгеден кем емес. 
3. Өнімді экспортқа шығару. 

Қызылорда облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы (мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, ӨИО)

«НЖҚжЖКДБ» 
ІІбағыты

«БЖК2020» 
бағдарламасының 

IVбағыты

«Микробизнес
Қызылорда» 

аймақтық 
бағдарламасы

Микро, шағын, орта 
және ірі бизнес 

1. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту;
2) Бизнес-жобаны сүйемелдеу.

2. «БЖК2020» бағдарламасын іске асыру:
1) Бизнесті сервистік қолдау бойынша консалтингтік 
қызметтер;
2) «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту.

2. «МикробизнесҚызылорда» аймақтық 
бағдарламасын іске асыру: 
1) ӨИО қорландыру; 
2) а/ш кооперативтерін несиелеу; 
3) а/ш кооперативі жанындағы ілеспе жобаларды 
несиелендіру.

3. «Толық аяқталған» АӨК саласындағы типтік бизнес-
жоспарлар әзірлеу. 

4. Кәсіпкерлікті қолдауға арналған бағдарламалардың 
бағыттары және іске асырылу шарттары туралы шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттандыруға 
бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу.

5. Бизнесті құру және жүргізу бойынша тәжірибелік 
ұсынымдарды БАҚ орналастыру.

6. «Алтын сапа» конкурсын өткізуді ұйымдастыру.

7. Әкімшілік кедергілерді азайту бойынша жұмыстар 
жүргізу. 

1. «НЖҚжЖКДБ» іске асыру:
1) 937-ден кем емес өнімді жұмыспен өзін-өзі 
қамтығандар;
2) 500 ден кем емес бизнес-жоба.  

2. «БЖК2020» бағдарламасын іске асыру:
1) 959-дан кем емес консалтингтік қызметтер;  

2) 800 адамнан кем емес.
 

2. «МикробизнесҚызылорда» аймақтық 
бағдарламасын іске асыру: 
1) 1 млрд. теңгеден кем емес;
2) 7 а/ш кооперативінен кем емес;
3) 7 жобадан кем емес. 
   

3. сапалы 25-тен кем емес бизнес-жоспарлар.   

4.Үнемі

5. Апта сайын.

6. 100-ден кем емес өңірлік тауарөндірушілерді 
қамту. 
7. Үнемі 

11. МАҚСАТТЫ ИНДИКАТОРЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

Мақсатты индикаторлар/ тікелей нәтижелер көрсеткіштері (болжам)
№ Көрсеткіш Нақты Жоспар Орындалуы 

Өнімсіз өзін-өзі қамтыған 
азаматтар

Жұмыс орындарын құру %

1 Өнімсіз өзін-өзі қамтыған 
азаматтар үлесін төмендету (%)

24 525 7 315 29,8

2 Жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындар санын ұлғайту* 

38 145 1 161 3*

* - тек қана кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары аясында  

12. ҚОРЫТЫНДЫ 

 Қолданыстағы барлық кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларын нәтижелі бағдарлау есебінен келесі 
нәтижелерге қол жеткіземіз:

 1. 7 мыңнан астам жұмыс орындарын құру;
 2. ШОБ жұмыс жасап тұрған кәсіпкерлер санын 1 мыңнан аса ұлғайту;
 3. Ауылдық жерлерде микро несиелеуді ұлғайту;
 4. Ауылдық жерлердегі кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын ұлғайту;
 5. Микро және шағын бизнес субъектілерін біріктіру арқылы ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру;
 6. Сервистік дайындау орталықтарын дамыту;
 7. Әр ауданда ірі «Зәкірлі» жобаларды дамыту; 
 8. Бизнестің көлеңкеден шығуы, кәсіпкерлік белсенділікті және бәсекелестікті дамыту.

Ескертпе: 
1) Жол картасына жұмыс тәртібінде қажетті түзетулер енгізілуі мүмкін;
2) Мемлекеттік органдар, мекемелер, ұйымдар басшылары Жол картасының орындалуын қамтамасыз етуі қажет;
3) Облыс әкіміне жиынтық ақпаратты енгізу үшін Жол картасының орындалуы туралы ақпаратты ай сайын 5-не дейін 

облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасын ұсынып отырсын; 
4) осы жоспар тармақтарының орындалуын қадағалау облыс әкімінің орынбасарларына жүктеледі.  

Аббревиатуралардың ашып жазылуы:

МҚҰ - Микроқаржы ұйымы 
АШҚҚҚ - «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Қызылорда филиалы
АНК - «Агро несие корпорациясы» АҚ Қызылорда филиалы
КАҚ - «КазАгроҚаржы» АҚ Қызылорда филиалы
ӨИО - «Қызылорда» Өңірлік инвестиция орталығы» Микронесие ұйымы» ЖШС
КАК - «КазАгроКепіл» АҚ
Даму - «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Өңірлік филиалы
ЖҚҮжӘББ - «Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік

бағдарламалар басқармасы » мемлекеттік мекемесі
ҚО ББ - «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі
ӨКП - Қызылорда облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасы
ЕДБ - Екінші деңгейлі банктер
ШОБ - Шағын және орта бизнес
КжТБ - «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі
ЖАО - Жергілікті атқарушы орган
ӘКК - «Байқоңыр» әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық компаниясы» АҚ
АӨК - Агро өнеркәсіп кешені
ОБ - Облыстық бюджет
РБ - Республикалық бюджет
ИИДМБ - Индустриялды инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы
БЖК-2020 - «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы
ҰКП - Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
НЖҚжЖКДБ - Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы
ЖОО - Жоғары оқу орны
ООО - Орта оқу орны
ШҚ - Шаруа қожалығы
ЖК - Жеке кәсіпкер
ЖШС - Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
АҚ - Акционерлік қоғам
ЖҚЖК 2020 - «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»*
АЕК - Айлық есептік көрсеткіш (2017 жылға 2 269 теңге)

2017 жылға арналған Қызылорда облысында кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша бірыңғай жол картасы

2017 жылдың аҚпан айындағы Қаржы
нарығының жағдайы туралы

Инфляция
ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің 

ресми деректеріне сәйкес 2017 жылдың 
ақпан айында сол жылдың өткен айы-
мен салыстырғанда тұтыну бағаларының 
индексі – 100,8%-ды құрады. Азық - түлік 
тауарлары 1,2% - ға, азық-түлік емес та-
уарлары – 0,2%-ға қымбаттады. Ақылы 
қызметтердің тарифтері 0,3%-ға өсті.

Депозит нарығы
2017 жылдың 1 наурыз деңгейіне 

облыстың банк жүйесіндегі депозиттердің 
жалпы көлемі өткен 2016 жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 18,6%-ға өсті 
және 98432,0 млн теңгені құрады, оның 
ішінде заңды тұлғалар депозиттерінің 
көлемі – 24097,6 млн теңгеге (+9,8%), 
жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі – 
74334,4 млн. теңгеге жетті (+21,8%).

Шетел валютасындағы депозит-
тер көлемі 39648,3 млн теңгені (30,4%-
ға азайды),  ұлттық валютадағы депо-
зиттер 58783,7  млн.теңгені (2,3 есеге 
өсті) құрады. Нәтижесінде 2016 жылдың 
осы кезеңмен салыстырғанда теңгедегі 
депозиттердің үлес салмағы 31,3%-дан 
59,7%-ға өсті.

Бұрынғыдай халық жинақтарының ба-
сым бөлігі (96,8%) мерзімді салымдарға 
орналастырылған. Өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда халықтың мер-
зімді салымдары 21,8%-ға (74207,5 млн.
теңгеге дейін) өсті.

Есепті кезеңде орташа сыйақы 
мөлшері, өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 4,7%-дан 6,9%-ға, оның 
ішінде: жеке тұлғалардың депозиттері 
бойынша сыйақы мөлшері 4,8%-дан 7,5%-
ға, ал заңды тұлғалардың депозиттері 
бойынша сыйақы мөлшері 4,4%-дан 
5,1%-ға өсті.

Ұлттық валютадағы депозиттер бой-
ынша сыйақы мөлшері 10,4%-ға дейін 
өссе (өсім-1,6 п.т.), шетел валютасындағы 
депозиттер бойынша сыйақы мөлшері 
2,8%-ға дейін төмендеді (0,7 п.т.).

Несие нарығы
2017 жылдың 1 наурыз деңгейіне 

облыс экономикасын банктермен 
несиелеудің жалпы көлемі 145197,2 млн. 
теңгені құрады (өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 0,3%-ға өсті).

Заңды тұлғалардың несиелері 29268,6 
млн. теңгені (-15,8%), жеке тұлғалар бой-
ынша – 115928,6 млн теңгені (+5,3%) 
құрады. Жеке тұлғалар несиелерінің үлес 
салмағы 76,0%-дан 79,8%-ға өсті.

Есепті кезеңде ұлттық валютадағы не-
сиелер бойынша қарыз 2,8%-ға (139528,8 
млн. теңгеге) өсті, ал шетел валютасын-
да 37,0%-ға азайды (5668,4 млн теңгеге). 
Нәтижесінде теңгедегі несиелердің үлес 
салмағы 96,1% (93,8%) құрады.

Ұзақмерзімді несиелер есепті кезеңде 
1,5%-ға (135838,4 млн теңгеге), ал 
қысқа мерзімді – 15,0%-ға (9358,8 млн.
теңге) өсті. Сәйкесінше, ұзақмерзімді 
несиелердің үлес салмағы 93,6%-ды 
құрады (92,2%).

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
берілген несиелердің негізгі қарызы 
3,9%-ға 22 201,8 млн теңгеге төмендеді 
(ШК жалпы  қарыз қалдығындағы үлесі - 
15,3% құрады). 

Салалар құрылымында несиелер бой-
ынша қарыздардың басым бөлігі мына са-
лалар үлесіне тиюде: сауда (7,9%), көлік 
және байланыс (6,5%), өндіріс (4,2%), 
құрылыс (2,7%).

Несиелер бойынша мерзімі өткен 
қарыздар өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 9,1%-ға азайып 8553,4 
млн. теңгені құрады. Мерзімі өткен 
қарыздардың басым бөлігі – 80,1%-ы 
(6853,9 млн теңге) жеке тұлғалар үлесінде 
болып отыр. 

2017 жылдың ақпан айында берілген 

несиелер бойынша сыйақы ставкасы 
17,5% (17,8%) құрады, оның ішінде заңды 
тұлғаларға берілген ұлттық валютадағы 
несиелер бойынша – 15,3% (22,6%), 
жеке тұлғалар бойынша – 18,2% (17,7%). 
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
берілген несиелер бойынша орташа 
сыйақы ставкасы 15,8% (17,4%) құрады.

Валюта нарығы
2017 жылдың 1 наурыз деңгейіне 

Қызылорда облысы аумағында 55 айыр-
бас пункті, оның ішінде 43 – уәкілетті 
банктердің, 1 – Қызылорда ОФ АҚ 
Қазпочта айырбас пункті және 11  
уәкілетті ұйымдардың айырбас пункті 
тіркелген.

2017 жылы 2 айда облыс халқына 
14298,5/11638,5 мың АҚШ доллары са-
тылып/сатып алынды. Осы көрсеткіш 
2016 жылы 2 айда 25315,0/25952,5 мың 
АҚШ долларын құраған. 2017 жылы 2 
айда АҚШ долларын орташа сату/са-
тып алу бағамы 324,38/320,76 теңгені 
құрады  (2016 жылдың сәйкес кезеңінде 
– 366,67/362,51 теңге). 

Европалық валютаны сату/сатып 
алудың жалпы көлемі кезең ішінде 
1342,9/250,3 мың евроны құрады (орта-
ша сату/сатып алу бағамы 351,21/344,00 
теңге). 2016 жылдың сәйкес кезеңінде 
сату/сатып алу көлемі 494,7/411,5 мың 
Евроны құрады (орташа сату/сатып алу 
бағамы – 400,32/395,84 теңге). 

Ресей рублін сату көлемі 80382,7 
мың ресей рублін, ал сатып алу көлемі 
106409,0 мың ресей рублін құрады (орта-
ша сату/сатып алу бағамы – 5,55/5,39 
теңге). 2016 жылы 2 айда ресей рублін 
сату/сатып алу көлемі 96246,2/151737,7 
мың ресей рублін құрады (орташа сату/
сатып алу бағамы – 4,77/4,54 теңге).

Қытай юані сату көлемі 64,7 мың 
қытай юані, ал сатып алу көлемі 46,5 
мың қытай юані құрады (орташа сату/
сатып алу бағамы – 48,52/45,14 теңге). 
2016 жылы 2 айда қытай юані сату/сатып 
алу көлемі 146,5/132,9 мың қытай юані 
құрады (орташа сату/сатып алу бағамы – 
56,78/52,39 теңге).

Төлем карточкалары
2017 жылдың 1 наурыз деңгейіне 

Қызылорда облысы бойынша төлем 
карточкаларын ұстаушылар саны 2016 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
4,6%-ға артып, 428,0 мың адамды құрап 
отыр, ал айналымға шығарылған төлем 
карточкаларының саны 3,9%-ға артып 
472,8 мың бірлікті құрады. 

Облыс бойынша төлем карточкалары 
жайлы жалпы көрініс: POS-терминалдар 
саны 1626 (+26,6%) бірлік, банкоматтар 
310 (+6,2%) бірлік, банктік киоскілер/
төлем терминалдары 421 (-11,4%). 
Төлемге карточка қабылдайтын сауда 
кәсіпорындарының саны 823 (+26,6%).

2017 жылдың ақпан айында Қызыл-
орда облысы аумағында төлем карточ-
каларын пайдалану арқылы жүргізілген 
қолма қол ақша беру операциялары 524,0 
мың транзакцияға жетіп, жалпы сомасы 
22 687,00 млн. теңгені құрады.

2017 жылдың ақпан айында төлем 
карточкаларын пайдалану арқылы 
жүргізілген төлемдер көлемі  1 258,10 
млн. теңгені құрады (2016 жылдың ақпан 
айына қарағанда 4,6%-ға артқан), ал 
транзакциялар саны 2016 ақпан айымен 
салыстырғанда 28,0%-ға азайып, 102,1 
мың транзакцияны құрап отыр.

Толық ақпаратты мына телефондар 
арқылы алуға болады:

+7(724) 226 11 35, +7(724) 227 42 72, 
email: kuz_80@nationalbank.kz

«Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі» республикалық мемлекеттік 

мекемесінің Қызылорда филиалы. 

асыл бейнең жадымызда
Әулетіміздің ақылшысы,  ардақты әкеміз Жаңаберген 

Сәденұлының өмірден озғанына да жыл болды. Мағыналы 
ғұмыр кешіп, ұл-қыз өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырып, немере сүйді. Адалдықты ту етіп, бойындағы 
бар асыл қасиеттерді санамызға сіңіріп, текті тәрбиесін 
берді. Шексіз қамқорлығымен  жүрегімізге ұялаған жарқын 
бейнесі күн өткен сайын санамызға сағынышты қаттатып, 
асқақтап барады. 

Жыл өтіпті-ау, сіз жоқсыз арамызда,
Өзің едің қамқоршы, панамыз да.
Аңқылдаған, жайдарлы әкешім-ау,
Сағынумен сізді еске аламыз да, - дей отырып, әкеміз Жаңаберген Сәденұлының 

рухына арнап,  Жосалы кентіндегі  «Алтын ғасыр» мейрамханасында 22 сәуір күні 
сағат 12.00-де жылдық асы берілетінін барлық ағайын- туыс, құда-жекжат, көрші-
көлем мен сыйлас жандарға хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға 
шақырамыз.

 Еске алушылар: балалары, немерелері.Басы 6-бетте.

ЖОБА

«Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы 
жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы» Қызылорда 
облыстыҚ мәслихатының 2017 жылғы 15 аҚпандағы №89 

шешіміне толыҚтыру енгізу туралы

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 
қазандағы Заңының 24-бабының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 15 ақпандағы № 89 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5748 нөмірімен тіркелген, облыстық «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде  2017 жылдың 18 наурызында жарияланған) келесідей толықтыру енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын 
жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі мынадай мазмұндағы жолмен 
толықтырылсын:

«2. Қызылорда қаласы Исатай Тайманов көшесінде ауысымына 400 қабылдауға арналған емха-
наны ашу (2017-2023 жылдарға).».

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

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс 

13 сессиясының төрағасы
А. Махамбетов

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

хатшысы
Н. Байқадамов

назар



Ауылдың қарапайым баласымын, есімім – Ермек. 
Мектепті бітірген соң облыс орталығындағы іргелі білім 
ордасына құжаттарымды тапсырып, оқуға түстім.  Осы 
жоғары мектептің табалдырығын аттаған кезім, яғни, 
жайдары күз. Шаңырақтағы жалғыз бала болғандықтан 
ба, ата-анам қалаға қимастықпен шығарып салған-
ды. Жатақханаға жайғасып алғанмын. Оқудың бас-
талғанына бірнеше апта болған. Міне, сенбі де келіп 
жетті. Аңсарым ауылға ауады да тұрады. Шіркін, ауыл! 
Сағынышпен аңсап жетесің ғой. Ата-анаң, туған мекен, 
үйің, бәрі-бәрі жылы құшағын  жая тындай. Әрине, мені 
барлығынан асыға күтіп жүрген бір жан бар. Ол менің 
алғашқы ғашығым – Арайлым. Мен де сағынып көрісуге 
асығамын. 

Сабақ аяқталуға жақындады, түс ауа қалта телефо-
ным шырылдады:

– Алло!
– Алло, сәлем!
– Сәлем, ай шуағындай Арайлымым.
– Қалайсың? Бүгін сенбі ғой, ауылға келесің бе?
– Иә, асыға жетемін, жарығым.
– «Онда, кешікпей келемін» деп уәде берші.
– Уәде, жаным! Кешкі сағат 7:00-де бақта кез десейік.
Сабақ аяқталып, жатақханаға оралдым. Сағатыма 

қарасам – 17:00. Уақыттың қалай тез өткенін де бай қа май 
қалыппын. Ширақ жиналып, ауылға қарай қамдандым. 

Автобус бектіне келдім. Ойым – жеңіл көлікке, яғни 
таксиге отырып,  ауылға тез жету. Міне, көлік те орны-
нан қозғалды, орта жылдамдықпен жүре отырып қала 
сыртына да шықтық. Ауылым қаладан тым алыс емес, 
50-60 шақырымдай бар. Қол сағатыма әлсін-әлсін қарап 
қоямын, сағат тілі тоқтаусыз жылжып жатыр. Даланың 
саф ауасын кеңінен жұтып, тынысым ашыла баста-
ды. Сағат 18:40, мен уәделескен уақытқа таяп қалыпты. 
Кенет көлік сыр беріп, ақырын ғана жол жиегіне 
шығып, тоқтадық. Көңілім алабұртып, бір жамандықты 
сезетіндей қобалжумен болдым. Ауылға бірнеше 
шақырымдай жол қалған, ал сағат тілі уәделі мерзімге 
жақындап барады. Арайлымның: «Кешікпей келем деп 
уәде берші» деген сөзі қайта-қайта ойыма түседі. Көлік 
ішіндегі егде жастағы үш әйел далаға сырт киімдерін 
жайып, үстіне жайғасар-жайғаспастан әңгімені бастап 
кетті. Ал мен көлікті жөндеуге кіріскен жүргізуші жа-
нында тағатсыздана күтіп тұрмын. 

«Сағаттың тілін ұстап тұратын күш болса ғой, 
шіркін!» Кенет жол бойымен үлкен жүк көлігінің келе 
жатқанын көзім шалды. Дереу жолға шығып, сол көлікті 
тоқтатуға тырыстым. Арайлымның бір ауыз сөзі санам-
нан шығар емес. Ауылға дейін жолай мініп алдым. Са-
намда: «Әйтеуір, кешікпей жететін болдым» деген ой 
ғана болды. Көлік жүргізушісі маған көз қиығымен қарап, 
күліп қояды. Ал мен бақта күтіп отырған ғашығымды ой-
лап отырмын. Есіктің  жақтауына сүйеніп отырып, көзім 
ілініп кетіпті. 

Оянып қарасам, күн ұясына батып барады екен, ау-
ылдан біраз алыстап кетіппіз. Көліктен тез түсіп, ауылға 
қарай жаяулатып жүгірдім. Уақытты білу үшін қол 
сағатымды таппай біраз бөгелдім. Ауыл шетіндегі қырға 
жетіп, төбеге шықтым. Ауыл – менікі, бірақ таныма-
стай өзгерген. Өзім туып-өскен үйге келсем, мұнда бөгде 
адамдар тұрып жатыр. Мәссаған! Жалма-жан мән-жайды 
білмекке ұмтылдым. Үй иесі мұнда осыдан 10 жыл бұрын 
көшіп келгенін, ал бұрынғы егесінің сол кезде жалғыз ба-
ласын жоғалтып, іздемеген жері жоқ, таппаған соң қалаға 
көшіп кеткенін айтты. 

Тас төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей. 
Ата-анамның мені ойлап қиналғанын естіп, өкінумен 
болдым. Дереу көрші үйдегі бала кезден бірге өскен 
досыма бардым. Досым үйленіпті. Баласын қолына 
көтеріп алған, жанында мен ғашық болған Арайлым. 
Тағы сол: «Кешікпей келем деп уәде берші», тағы осы 
сөз көкірегімді кернеп барады. Бір орыннан қозғала алар 
емеспін, жүрегім езіліп қала берді. Досым болса мені 
қатты құшақтап: «Қайда жүрсің, бауырым?» – деп өз 
көзіне өзі сенбей, мені айнала қарап шықты. Мені таба-
ны тозып ұзақ іздегенін айтып көзіне жас алды. Одан бар 

болған жайтты сұрағанымда үй иесінің жауабын қайта 
алдым. 

Сол сәтте ғана мен өзімнің болашаққа кетіп 
қалғанымды түсініп, қайта қырға шығып төбеде өзімді 
жұбатумен болдым. Мұның барлығы өңім екеніне сене 
алмай, түсім деумен болдым. Ұзақ ойланып жол жиегіне 
де жеттім. Қарсы беттен сол уақыт машинасын күттім. 
Бірде көліктің қарасы көріне бастады. Орнымнан атып 
тұрып, өзіме нық сеніммен көлікті тоқтаттым. Санам-
да «бұл жолы қайткенде дөп түсемін» деген ой болды. 
Жүргізуші: «Өй, әлі сен бе?»,– деп мысқылдап күліп 
қояды. Көлікке мініп, жайғасып отырдым. Тоқтап тұрған 
көлік пен гүбір-гүбір әңгімеге батқан үш әйелді көргенде: 
– көлікті  тоқтат, түсемін,– деп жалма-жан түсіп қалдым. 
Көлік зулап кете берді. Жүргізуші көлікті жөндеп болған 
екен. Таксиге қайта отырып, көңілім жай ауылға келдік. 
Үйіме асығып барсам, анам мен әкем аулада жүр, ауыл да 
өз орнында. Кешікпейін деп баққа асықтым, баққа кел-
сем ешкім жоқ. Күтейін деп шештім, қараңғы түскенше 
күттім, ешкім келмеді.

Суға шомылып үйге кірдім. Анам: «Қайда жүрсің? 
Тестке дайындалсайшы», – деп ұрыса жөнелді. Сон-
да ғана түсіндім, мен бір жылға кері кетіппін. Амалсыз 
қайта мектепті оқыдым, үлкен жол бойына шығып жүк 
көлігін күтумен күндер өтті. Мектепті аяқтар шақта өзім 
ұнатқан Арайлымға сезімізді білдірдім. Сол бақ ішіндегі 
сәттерді қайта бастан өткеріп жаттым. Жазда қалаға 
келіп, қайта оқуға тапсырдым. Жоғары оқу орнына түсіп, 
студент атандым. Сары күз де келді. Сенбі, ауылға қайтар 
сәт те туды. Түс ауа Арайлымнан қоңырау түсті. Тұтқаны 
көтергенімде сол баяғы әңгіме қайталанды. «Кешікпей 
келем, деп уәде берші». Автобус бекетіне келіп сол так-
сиге отырдым. Көлік баяғы орынға жеткен кезде сыр 
беріп, бұзыла қалды. Мен қорқумен болдым. Тәуекел 
етіп жүк көлігін күттім. Міне, күткен көліктің де қарасы 
көрінді. Ал таксидегі үш әйел сырт киімдерін жерге жай-
ып, жайғаса отырып, әңгімеге кірісті. Қолымды қатты 
сермей тоқтаттым. Жүргізуші бұл жолы қарамастан, 
мінгізіп алды. Сол кезде мен өзімнің жоғалтқан қол 
сағатымды көлік ішінен таптым, ол жерде түрлі сағаттар 
көп болатын. Сағат тілі 18:50-ді көрсетіп тұр екен. Көлік 
жүргізушісі кілт тоқтап, маған: «Түс, енді мінбе!» – 
деп бұйырды. Көліктен түскенде бұрынғы сәтке қайта 
оралғанымды сездім. Жанымда бұзылған көлік пен 
әңгімелесіп отырған үш әйел болатын. Ал уақыт маши-
насы сағымдай көзден ғайып боп кете берді. 

– Көлік жөнделді, жылжимыз, – деген жүргізушінің 
дауысы көңілімді дірілдеткендей. Зулай отырып ауыл-
ға да  жеттік. Сол баяғы маған жылы құшағын жайып 
тұрған ауыл. Сағат тілі болса, 19.00-ге таяп қалыпты. 
Бақтағы Арайлымға қарай асыға жүгірдім. Ал бақ ішінде 
мен «кешікпей келемін» деп уәде берген қыз тұрды.

Рәпіш ТӨЛЕП,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың

1-курс студенті.
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«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», 
«Ақмешіт 

жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-49, 

70-00-52 
телефон да ры 

арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: 

smjarnama@mail.ru

6-сынып оқушыларының 
назаРына!

«Білім-инновация» лицейлерінің (қазақ-түрік 
лицей  лері) қабылдау емтиханының І кезеңіне тіркеу 
бас тал ды. Қабылдау емтиханы қала мектептерінің 
оқу шылары үшін 30 сәуірде, аудан мектептерінің 
оқушылары үшін 23 сәуірде төмендегі мектептерде 
өткізілетіндігін хабарлаймыз.

1. Арал ауданы – №262 мектеп
2. Жалағаш ауданы – №246 мектеп
3. Қазалы ауданы – №226 мектеп
4. Қармақшы ауданы – №26 мектеп
5. Сырдария ауданы – №35 мектеп
6. Шиелі ауданы – №46 мектеп
7. Жаңақорған ауданы – №125 мектеп
Байланыс тел.: №9 БИЛ, 21-24-92, №10 БИЛ 29-

03-09.
(3-3)

КҮН 
ҚАБАҒЫ

15-16 сәуірде түнде, 20 сәуірде күндіз, 21 сәуірде 
кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай болады. 15 
сәуірде кей жерлерде шаңды дауыл болады. Кей 
жерлерде тұман болады. Жел солтүстік-батыстан 
оңтүстік-батысқа ауысып 9-14 м/с, 15-16 сәуірде 

түнде, 20-21 сәуірде кей жерлерде 15-20 м/с. Ауа тем-
пературасы түнде 5-10 0С, кей жерлерде 2 0С жылы-
дан 7-12, кей жерлерде 4 0С жылыға аздап ауытқиды. 
Күндіз 15-20 0С, кей жерлерде 23 жылыдан 20-25 0С, 
кей жерлерде 28 0С жылыға жоғарылайды. Ал 21 
сәуір күні 15-20 0С, кей жерлерде 23 0С жылы бола-
ды.

«Қазгидромет» РМК 
Қызылорда облысы бойынша филиалы.

дидар

Қызылорда облысының кәсіпкерлер пала -
та сы «Бизнестің жол картасы - 2020» Бір-
ыңғай Бағдарла масының «Кәсіпкерлікті 
қол даудың қаржылай емес шаралары» төр-
тінші бағыты бойынша қызмет көрсетуге 
Қазақстан Рес публикасы азаматтарынан 
ірік теуге өтініш қабылдау басталғандығын 
хабарлайды. 

Өтініштер 2017 жылдың 21 сәуір, сағат 
18.00-ге дейін қабылданады. Өтінішке 
қосымша:

1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат көшір-

месі;
3) Сауалнама бойынша үміткер құжаттары, 

растай тын қосымша құжаттарымен бірге 
(диплом көшірмесі,  аттестат,  куәлік, қызмет 
көрсетілгендігі туралы акт және т.б.).

Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен 
шарттарын Қы зылорда облысының кәсіп-
керлер палатасы кең се сі нен алуға бо-
ла ды: Әйтеке би көшесі 28 немесе 
cvpalatakorda2016@bk.ru электрондық 
поштасы арқылы алуға болады. Байланыс 
тел.: 8/7242/ 400874. 

Сервистік қызмет көрсету бойынша:
1.Қармақшы ауданы КҚО заң қызметтері 

бойынша менеджер-консультант – 1.
Менеджер-консультанттарға жалпы 

қойылатын талаптар:
1. Жоғары  білім;
2.Сервистік қызмет бойынша кеңес 

көр сетуден 1 жылдан кем емес немесе 
көрсетілген сала бойынша еңбек өтілінің 2 
жылдан кем емес болуы;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы. 

Кәсіпкерлер мен кәсікерлік бастама-
лары бар тұрғындарды бизнесті қол-
даудың мемлекеттік бағдарламаларын 
ақпараттан дыру бойынша:

1. моноқалалар, кіші қалалар мен аудан 
орталықтарын арал ауданындағы КҚО 
арқылы кәсіпкерлік субъекті лері мен 
кәсіпкерлік бастамалары бар тұрғындарды 
ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-
консультант – 1.

2. моноқалалар, кіші қалалар мен аудан 
орталықтарын Қармақшы ауданындағы 
КҚО арқылы кәсіпкерлік субъектілері мен 
кәсіпкерлік бастамалары бар тұрғын дарды 
ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-
консультант – 1.

Менеджер-консультанттарға жалпы 
қойы латын талаптар:

1. Жоғары  білім;
2. Кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 жыл-

дан кем емес еңбек өтілінің болуы немесе 
мамандандырылған қызмет бойынша кеңес 
көрсетуден 1 жылдан кем емес;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
   4. Компьютерлік сауатының болуы.
Ескерту: барлық менеджер-кеңесшілер 

шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға 
бағытталған бар лық мемлекеттік 
бағдарламалар («Бизнестің жол картасы 
– 2020», «Жұмыспен қамту – 2020 жол 
картасы», «агробизнес – 2020», «Өнімділік 
– 2020», «Экспорт - 2020») бойынша кеңес 
беруге  құзыретті болуы тиіс.

Үміткерлердің кандидатурасы Қазақстан 
Рес публикасының Ұлттық экономика министр-
лігімен келісіледі.

ХАБАрлАНдЫру «Бастау Бизнес» жобасының 
тестілеу кезеңінің 
басталуы жөнінде

Қызылорда облысының кәсіп-
кер  лер палатасы келесіні хабарлай-
ды: 

2017 жылдың 15  мамырында 
Арал, Қазалы, Қармақшы, Шиелі 
және Жаңақорған аудандарын-
да «Бас  тау Бизнес» бағдарламасы 
бойын ша кезекті 2-ші топқа әлеуетті 
тыңдармандарға тестілеу жүргізіледі.

Толық ақпарат алу үшін келесі 
мекен-жайларға хабарласуға бола-
ды:

Кәсіпкерлерге қызмет көрсету ор-
та лығы: Қызылорда қ., Әйтеке би к-сі, 
28, телефон: 8/7242/400874,  сайт: 
ww.palata.kz.

Кәсіпкерлерді қолдау орталық-
тары ның мекен-жайлары:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай 
батыр к-сі, 46 үй, тел.: 8/72433/79199; 

Қазалы ауданы – Әйтеке би 
кенті, Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 
8/72438/79243;

Қармақшы ауданы – Жоса-
лы кенті, Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.: 
8/72437/79120;

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, 
Рысқұлов к-сі, 5 үй, тел.: 8/72432/79255;

Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған 
кенті, А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 
8/72435/79120.

анықтама телефондары: 40-02-
02, 40-08-74.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік уни-
вер ситетінің ректораты мен ұжымы университеттің прак-
тикалық ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы, ма-
гистр Таныбергенова Сәуле Сергейқызына ағасы

нұрлан Таныбергеновтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қо-

ғамы ның әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті осы ак цио-
нерлік қоғамның ҚАМ кеніштерін электрлендіру қыз-
метінің 5-разрядты электр монтері Ешекенов Толағайға 
апасы 

Жақсаттың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Ағылшын тілі мАмАны қАжет
Шығармашылық мекемеге алдағы уақытта бір-

неше тілде жарық көруі жоспарланып отырған жур-
налға қазақша, орысша мәтіндерді ағылшын тіліне ау-
даратын кәсіби маман қажет.

Бастапқыда ақысы атқар ған жұмысына байланы-
сты келісім-шарт бойынша, журналдың тұрақты шыға 
бастауына қарай түпкі лікті жұмысқа орналасу мүм-
кін дігімен.

Байланыс телефондары: 
8777 451 91 05, 8778 371 51 05.

Жарамсыз деп 
есептелсін

Баймурзаев  Газиз 
Те меш бековичтің аты-
на Қызылорда облы-
сы, Сырдария ау-
даны, Қалжан ахун 
ауы лындағы №126 қазақ 
орта мектебін 20.06.2005 
жылы бітіргені жөнінде 
берілген ОБ №1191007 
аттестаты жоғалуына 
байланысты жарамсыз 
деп есептелсін. 

Қызылорда медециналық кол леджінде 
ақын, жазушы зейнолла Шүкіров тің 90 
жылдығына арналған «Бір жұлдыз болып 
жанам мен» атты әдеби кеш өтті. Шара 
барысында кеш қонақтары ақын Толы-
бай  абылаев, республикалық «Әлімсақ» 
журналының бас редакторы нұрлан 
Көбеген және ақынның інісі алпысбай 
Шүкіров қайсар қаламгердің өмір жолына 
тоқталып, поэзия әлеміндегі өзіндік орны 
бар дара тұлға екенін атап өтті.
– Бүгінгі кешке жастардың белсенді қатысуын 

шығармашылық өнерге деген адалдық деп түсі-
не  мін. Осыған дейін ақиық ақын  Зейнолла 
Шүкіровтің шығармашылығына арнап, жыр-
мүшәйралар, мәдени-әдеби танымдық шара-

лар ұйымдастырылып келеді. Ақын кешіне 
арналған қандай шаралар болса да, оның өз 
дәрежесінде өтуіне біркісідей атсалысып келе міз. 
Шығармаларының қай-қайсысы  болмасын, оқыр-
манға орамды ой салары сөзсіз, – деді Т.Абылаев.

Әдеби кеште колледж студенттері Зейнол-
ла Шүкіровтің бірнеше өлеңін мәнерлеп оқыды. 
Сондай-ақ, шара барысында Н.Көбеген ақынның 
шығармашылығы мен өміріне арналған «Әлімсақ» 
журналын колледж ұжымына сыйға тартты. 

Айта кетейік, осыған дейін Зейнолла 
Шүкіровтің 90 жылдығына арналған облыстық жас 
ақындар мүшәйрасы өткен болатын. Биыл күзде 
республикалық деңгейде де ақындар айтысы мен 
жыр-мүшәйралар ұйымдастырылады деп күтілуде.  

К.БаЛҒаБаЙҰЛы.         

тағдырмен тайталасқан ақын

Қызылордада екі күн қатарынан облыстық 
ХІХ «Бозторғай» балалар шығармашылығы 
конкурсы өтті. 

Оған аудандар мен қаладағы іріктеу кезеңі нің 500-
ден астам жеңімпазы қа тысты. Шараның шымылдығы 
12 сәуір күні А.Тоқма ғамбетов атындағы қалалық 
мәде ниет үйінде түрілді. Биылғы бай қаудың 
ерекшелігі көркемсөз оқу сайысы ның бағдарламаға 
енгізілуі болды. Мұнан бөлек, балалар ән, хорео-
графия және халықтық орындау жанрлары бойын-
ша бақ сынады. Қатысушыларға облыстық халық 
шығар машылығын дамыту және мәдени-продюсерлік 

орталығының директоры Сәбит Амангелдиев сәттілік тілеп, Сыр елі 
мәдениеті мен өнерінің өрістеуіне аймақ басшысы әркез қолдау білдіріп 
келе жатқанын жеткізді. 

1999 жылы Алматы қаласында басталып, 2003 жылдан бері 
«халықаралық» мәртебесін алған өнер сайысында бұл жолы ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Рамазан Тайманов, ҚР еңбек сіңірген қызметкері 
Әлмырза Ноғайбаев, ҚР мәдениет қайраткері Жұмабек Аққұлов, ком-
позитор Сәбит Ұлықпанұлы секілді мамандар төрелік етті. Шараның 
алғашқы күнінде қатысушылар вокалдық қабілеттерін дәлелдеп, 
халықтық шығармаларды нақышына келтіріп орындауға күш салды. Ал 
ертеңіне балалар көркемсөз оқып, билеуден бақтарын сынады. 

Байқау осы күні түс ауа мәресіне жетті. Әртүрлі жас шамалары бойын-
ша бас жүлдені ән жанрында Әділжан Дәуренұлы, Аякөз Аралбайқызы, 
Салтанат Әбдіқали, ал көркемсөз оқу жанрында Нұрқожа Тілек, 
Сандуғаш Нұрланқызы, Сәния Жақыпова алды. Халықтық орындау жан-
рында Елмұра Сабыр, Мая Жалғасбаева мен Мұхамеддин Көшербайға 
тең келер ешкім болмады. «Бегім Ана» балабақшасының балғындары, 
шиелілік «Жас дәурен», жалағаштық «Алтын арай» би топтары хорео-
графия бағыты бойынша үздіктер қатарынан көрінді. Олар мамыр айын-
да Алматыда өтетін халықаралық байқауға қатысады. 

назерке СанИЯзОВа.

Кешікпей келем деп ең...

Облыстық ауыл шаруашылығы бас-
қар масының ақпараттық-маркетингілік 
жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-
түлік өнімдерінің бағаларына монито-
ринг жүргізіліп отыр. Жүргізілген мони-
торингтің нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан 
өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда 
қаласының төмендегі  сауда үйлері мен ба-
зарларынан алуға болатындығын хабар-
лаймыз.
Қызылорда. «Дәмді» әлеу-

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

 «Мирас» сауда үйінің ау-
ласында орналасқан қоймада 
картоп – 110, пияз – 70-75, сәбіз 
– 90-95, қырыққабат – 130, 
қызылша 130 теңгеден. 

арал. Арал қаласының 
жеке кәсіпкері С.Саяновтың «Әлеуметтік», 
«Қуантқан» дүкен дерінде 1 сұрыпты бидай ұны 
– 90, картоп – 130-135, пияз,  – 100, сәбіз – 120-
130, қырыққабат - 150, қант – 235, күріш – 135 
теңгеден болса, «Алтай» базарының жанындағы 
жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік 

майы – 320-350, макарон өнімдері – 115-125, қант 
– 215-230 теңгеден  сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 
250, ұнтақ жармасы – 150, арпа жармасы – 100, 
қарақұмық жармасы – 320, жұмыртқа – 22, тауық 
еті – 550, қырыққабат – 90, пияз – 90, картоп – 
140, сәбіз – 90, қызылша – 130 теңгеден сауда-
лануда. «нұр-Дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 
сортты ұн – 85, күріш – 140, өсімдік майы – 330, 

қант – 230, «Пиала» шайы 250 
гр – 530, макарон өнімдері 
– 135, ұнтақ жармасы – 120, 
қарақұмық жармасы – 300, құс 
еті – 630, жұмыртқа – 24, кар-
топ – 100, жуа – 80, сәбіз – 90, 
қырыққабат – 90, сары май – 
380-450 теңге. 

Қармақшы. «Сұлтан» са-
уда орталығы, «Орда» көтерме 
сауда орталығы және «Жан-
дос» дүкендерінде картоп – 
110-130, сәбіз – 100, жуа – 70-
90, жұмыртқа – 25-27, ұн 1 сорт 

– 86-96, нан – 60, тауық еті  – 540,  өсімдік майы 
– 310-380 теңгеден, ал «Таңсықбай», «Бибінұр» 
базарларында картоп – 120-130, жуа – 100, сәбіз – 
100, қырыққабат – 100 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларын-
да өсімдік майы – 350, картоп – 120, сәбіз – 100, 

пияз – 90, ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат 
–90, «Ақниет», «Айдана» дүкендерінен І сұрыпты 
бидай ұнының кг – 89-100, нан – 50, жұмыртқа – 
25, өсімдік майы – 350, пияз – 90, сәбіз – 100, кар-
топ – 120,  тауық еті – 550, қырыққабат – 90 теңге.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» 
дүкендерінде нан – 55, өсімдік майы – 360-
380, қант – 240, картоп –110, сәбіз – 90-100, 
пияз – 70-90, қырыққабат – 90, тауық еті – 520-
550, жұмыртқа – 24-25, «Бақытжан», «Нұр» 
дүкендерінде жұмыртқа 24-25, өсімдік майы 
– 330-400, қант – 250 теңгеден сатылуда. 
«Коммуналдық» базарында нан – 55, өсімдік 
майы – 350-400,  қант – 250, жұмыртқа -24-25, 
бірінші сортты бидай ұны кг – 85 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында кар-
топ – 110-140, пияз – 80-100, сәбіз – 90-110, 
қырыққабат – 100, өсімдік майы – 350-390, қант 
– 230, жұмыртқа –  22, тауық еті – 550, ет – 1250-
1400, тұз – 45 теңгеден алуыңызға болады. Со-
нымен қатар, І сортты бидай ұнның кг – 98-100  
теңге.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сыр-
дария», «Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» 
дүкендерінде ұн 1 сорт – 88-96, нан – 50-65 теңге,  
өсімдік майы – 310-370, картоп  – 100-120, пияз – 
75-80, сәбіз – 90-110, қырыққабат 90-100, тауық 
еті – 480-540, жұмыртқа – 210-220, ет – 1200-
1250, «Нұр» базарында бірінші сортты ұн – 96-
100, өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа 18-21, 
тауық еті – 500-530,  ет бағасы – 1200-1250, жуа 
– 80, сәбіз – 90-100, қырыққабат – 110, картоп 120 
теңгеден сатылуда. 

АрЗАН БАҒА ҚАЙдА БАр?

2017 жылғы 17 сәуір күні сағат 15.00-ден 17.00-
ге дейін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінде алғаш рет «Сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу, қызметтік әдепті 
сақтау және мемлекеттік қызмет сапасын артты-
ру» тақырыбында интернет-коференция өтеді. 
Пайдаланушылардың сұрақтарына агенттік төр-
ағасының орынбасары А.Ж.Шпекбаев жауап 
беретін болады. 

Интернет-конференция «Ашық диалог» пор-
талында және агенттіктің интернет-ресурсында 
нақты уақыт режимінде өтеді. Сұрақтар қою үшін 

kyzmet.gov.kz  мекен жайы бойынша агенттіктің 
сайтына немесе dialog.egov.kz веб торабына кіріп, 
«Интернет-конференция» бөлімін таңдап, сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу, қызметтік әдепті 
сақтау және мемлекеттік қызмет көрсету сапасын 
арттыру салалары бойынша қызығушылық таныта-
тын сұрақтар қоюға болады. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Қызылорда облысы бойынша 
департаменті.

жАСтАРДы 
елжАнДылыққА 
шАқыРғАн шАРА

«Тағзым» алаңында облыстық 
іш кі саясат басқармасының «Әлеу-
мет» мемлекет тік әлеуметтік тапсы-
рысы аясында «Қазақы лықтың 
атам екені» қоғамдық қорының ұйым-
дас тыруымен Қазақстанның жеке 
шо ғырландырылған атқыштар ба-
тальоны на 24 жыл толуына арналған 
көп шілік шара өтті.
Мемлекеттік Әнұранның орындалуы-

мен басталған шарада ардагерлер мен 
жастардың әскери маршына кезек берілді.  
Жиынды Қызылорда қаласы әкімінің 
орын басары Шахмардан Байманов ашып, 
шараның маңыздылығы жөнінде айтып өтті. 
Сондай-ақ, жиында «Ардагерлер кеңесі 
(«Тәжік-Ауған» шекарасында және әскери 
қақ тығыстар)»  республикалық қоғамдық 
бір лестігінің төрағасы М.Мұхамеджанов, 
«Ауғанстан соғысының ардагерлер ұйымы» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрадин 
Баймаханов сөз алып, Қазақстанның жеке 
шоғырландырылған атқыштар батальоны-
ның құрылғанына және Қазақстан Респуб-
ликасының тәуелсіз ел ретінде 1992-2001 
жылдарда Тәжікстан жерінде алғашқы 
жауынгерлік миссиясының орындалуына 24 
жыл толуына байланысты деректер айтып, 
жастарды отансүйгіштікке, елжандылыққа 
шақырды. 

Шара соңында қатысушылар «Тәжік-
Ауған», «Чернобыль», «Невада-Семей» арда-
герлеріне арналған монументіне гүл қойды.

Барлыбек БаТыР.

ЖАС ЕСІМДЕРДІҢ 
ЖҰЛДЫЗЫН ЖАҚҚАН

ИнТЕРнЕТ КОнФЕРЕнЦИЯ ӨТЕДІ


