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     сессия      қабылдау

– Елбасы жуырда өзінің ру-
хани жаңғыру мәселесі туралы 
үлкен мақаласын жариялағаны 
белгілі. Жаһандық дамуда өз 
үлесімізді ала отырып, өткен 
 тарихымыз бен дәстүрлеріміздің 
асыл құн ды лықтарын қайта 
жаңғыртып, ұлттық бірегейлі
гімізді сақтап қалу – Елбасының 
көреген шешімі. Осы орай-
да, Ұлт көшбасшысы ауқымы 
кеңейіп, «Туған елге» ұласатын 
«Туған жер» бағдарламасын 
қолға алуды ұсынып отыр. Ба-
балардан қалған «Туған жер-
ге туың тік» деген асыл сөз бар. 
Осы ретте, әрбір қазақ, іскер 
азаматтар, ғалымдар мен өнер 
қайраткерлері туған топыраққа 
қызмет етіп жатса, келер ұрпақ 
үшін тағылымды өнеге жолы 
ғана емес, әрбір азаматтың 
перзенттік парызы екені анық. Бұл ретте, қалың 
қазақтың қаймағы бұзылмаған мекені, барша 
түркі мәдениетінің алтын көмбесі – Сыр өңірі 
өзгелерге үлгі болуы тиіс, – деді  облыс әкімі.

Аймақ басшысы «Сыр елі – Жыр елі» де-
ген атқа лайықты үлес қосып, өнер мен мәдениет 
саласының абыройын асқақтатып жүрген сала 
қызметкерлерін төл мерекелерімен құт тықтап, 
жылы лебізін білдірді және облыстың даму 
көрсеткіштеріне тоқталып, соңғы үштөрт жыл-
да қол жеткізген табыстарымызбен таныстырды. 
Жалпы, өңірдің мәдениет саласында же тістіктер 
жетерлік. Саланы қаржыландыру көлемі жыл 
сайын ұлғаюда. Сәй кесінше, жаңадан ашыл ған 
мәдени  нысандар саны да артып келеді. 

Мәселен, 20132016 жылдары аймақта 23 
типтік клуб, 4 музей және кітапханалар ашы-

лып, 62 нысанға күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
Облыстық тарихиөлкетану 
музейі толықтай қайта қал
пына келтіріліп, жаңа зал-
дар жабдықталды және соңғы 
үш жылда мәдениет саласына 
553 штаттық бірліктің берілуі 
саланың алға жылжуына оң 
ықпалын тигізуде.

Кездесуде облыс әкімі ме-
реке иелерін  марапаттап, Қы
зыл орда облысының «Құр
мет» грамотасы мен  Алғыс 
хаттарын, ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің «Мәде
ниет саласының үздігі» төс
белгілері мен министрліктің 
«Құрмет» грамотасын табыс 
етті. Шара барысында сондай
ақ, Тұрмағамбет атындағы 
ұлтаспаптар оркестрінің бас 

дирижері Кеулімжай Ботабаев, Қазақстанның 
еңбек сіңір ген өнер қайраткері, суретші әрі ақын 
Қайырбай Зәкіров, Бұқарбай батыр ауылының 
кітапханашысы Шара Қазиева, жыршы Шол-
пан Биімбетова және басқа шығармашылық 
өкілдері мәде ниет саласын қолдап, қамқор
лық танытып отырғаны үшін аймақ  басшысына 
ризашылықтарын білдірді және орайлы сәтте 
саладағы кейбір шешімін таппай отырған мәсе
лелерді жеткізіп, ұсыныспікірлерін ортаға сал-
ды. Облыс әкімі өнер қызметкерлері көтерген 
мәселелердің өз ретімен шешілетінін айтып, 
орынбасарына және  тиісті сала басшыларына 
бірқа тар тапсырмалар жүктеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

МӘДЕНИЕТ – МӘңгілік,
өНЕр – өМіршЕң

Белгілі проблемаларға қара мастан, 
Қызыл ордадағы шыны зауытының құ
рылысы тоқ тап қалған жоқ. Облыстық 
мәсли хаттың кезектен тыс ХІІІ сессиясын
да облыс әкімі Қырымбек Көшербаев өзекті 
мәселелердің мүмкіндігінше шұғыл түрде 
– «қол мен басқару» режимінде ше ші ліп 
жатқанын мәлімдеді. 
– Жабдықтардың 98 пайызы жеткізілді. «Орда 

Гласс» компаниясының жаңа басқарма төрағасы 
таға йын далды. Қазір «Имсталькон» серіктестігінің 
Жам был филиалы шыны балқыту пешінің металл 
құрастырылымдарын монтаждап жатыр. Облыс 
әкім дігінің ықпалымен украиндық «Стекловарочная 
печь» компаниясы құрылыс жүргізуге аккредитация 
алды, – деді аймақ басшысы. 

Ал күні кеше қытайлық «Чайна триумф» ком-
паниясын бас мердігер ретінде құрылыс жұ мысына 
тарту жөнінде келісім жасалды.  Облыс әкімі, одан 
бөлек, аймақ ахуалын тізбектеді. Осы жылдың 
төрт  айында әлеуметтікэкономикалық дамудың 
оң нәтижесі сақталды. Тек өнеркәсіп өнімдерін 
өндіру көрсет кішінде мәселе бар. Өйткені мұнай 
өндіру көлемі кеміп кетті. Ал алдағы уақыттың 
еншісінде қандай маңызды жобалар бар? Биыл 
қазан айында молибден үш оксидін өндіретін 
кәсіпорын іске қосылады. «Қармақшы Құс» ЖШС 
құс фабрикасының құрылысына кіріседі. «Шалқия» 
кен орнында көп ұзамай кен байыту комбинаты мен 
газтурбиналық электр стансасы салына бастауы 
тиіс. Облыстық бюджетті нақтылауға барлығы 6,4 
млрд теңге бағытталды. Мемле кеттік сатып алудан 
бюджеттік бағдарлама әкімшілері үнемдеген 867 
млн теңге, босатылатын 3,1 млрд теңге қайта бағыт
талып отыр. Оның 400 млн теңгесі республикалық 
бюджетке қайтарылады. Бюджет тарапынан 
қаланың сол жағалауын игеру мақсатында элек-
трмен қамту және газ тарту жұмыстарына, облыс 
орталы ғын дамытуға, төтенше жағдайлардың алдын 

алу шараларына, азықтүлік тауарларының өңір лік 
тұрақтандыру қорын қалыптастыруға, мемлекеттік
жекеменшік әріптестік аясындағы жобаларды 
жүзеге асыруға басымдық берілді. Аймақ басшы-
сы көпшілікті алаңдатқан мәселе – су тасу қаупін 
сейілтуге қатысқан, бірлік пен ынтымақтың үлгісін 
көрсеткен Сыр халқына ризашылығын білдірді. 
Мұндай ауқымды су мөлшері Қызылордада соңғы 
рет 1969 жылы тіркелген екен. 

Сессияның күн тәртібінде жеті мәселе қа
ралды. Облыс тық мәслихаттың 20172019 жыл
дарға арналған облыстық бюджет туралы шеші
міне өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, жасыл 
екпелерді күтіпұстау және қорғау, қалалар мен елді 
мекендердің аумақтарын абаттандыру қағидалары 
бекітілді. Қызылорда қаласы ның И.Тайманов 
көшесінде ауысымына 400 келушіні қабылдауға 
арналған емхана ашу ұйғарылды. Арал ауданы Арал 
қаласының шекарасын өзгер ту ұсынысын да депу-
таттар бірауыздан қолдады. Өйткені қала шекарасы 
1960 жылдан бері өзгермеген екен.

Жақын уақытта барлық деңгейдегі әкімдердің 
жалпы кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі жол 
картасының жүзеге асырылуы қаралатын болады. 
Бұл мақсатта әсіресе ауылдық әкімдердің жұмысына 
баса назар аударылады.

Алдағы уақытта Қызылордада Арал өңірін 
тұрақты дамыту жөніндегі Халықаралық форум 
өтеді. Сонымен бірге, Байқоңыр кешені бойынша 
ҚазақстанРесей үкіметаралық комиссиясының оты-
рысы жоспарлануда.

Үстіміздегі жылғы облыс бюджеті толық
тырулар мен өзгерістер енгізілгеннен кейін 219 млрд 
теңгені құрады. Бұл өткен жылғы көр сеткішпен 
салыстырғанда 18 млрд теңгеге артық. 

Сессияда депутаттар басқа да мәселелерді қарап, 
тиісті шешімдер қабылдады.

Назерке САНИЯЗОВА.

БЮДЖЕТТің  Басым  БағыТТары

сол жағалаудағы тарихи салтанат
11 мамырда 

Берн қаласында 
Қазақстан мен 
Швейцария ара   
сындағы дипло
матиялық қа

рымқатынастар орнауының 25 
жыл  дығы аясында Қазақстан Ел
ші лігі «Қазақстан – мүм кін дік тер 
елі. ЭКСПО2017» та қы рыбында 
дөңгелек үстел ұйымдастырды.

Ісшара Қазақстандағы ин
вес тициялық және іскерлік ах
уал ға, сондайақ алда  Астанада 
өтетін көрмеге арналды. Дөң
гелек үстелдің жұмысына Швей
царияның денсаулық сақтау, 
«жасыл» энергетика, энергия 
тиім ділігі, желэлектр станцияла-
ры және қаржы секторы сияқты 
қызметтің түрлі салаларындағы 
ресми, ғылыми және іскерлік 
топтардың 50ден астам өкілі 
қатысты.  

Жанар Айтжанова Қазақстан
ды жаңғыртудың негізгі басым
дық тары, инвестициялық аху-
алды жетілдіру шаралары, 
швей  цариялық  инвестициялар 
мен технологияларды тарту, 
Швей цария кантондары мен 
Қазақ стан облыстары, сондай
ақ екі елдің университеттері мен 
ғылыми орталықтары арасында 
өңірлік және ғылымитехникалық 
ынтымақтастық орнату бойынша 
жүргізіліп жатқан жұмыстар ту-
ралы айтты.

Ісшаралар қорытындысы бо
йынша дөңгелек үстелге қаты
су  шылар екіжақты ынтымақ
тастықтың ағымдағы деңгейіне 
және перспективаларына, сон
дайақ ел басшылығының қазақ
стандық экономиканы жаңғырту 
шараларына жоғары баға берді. 

БЕРНДЕГІ 
ДӨҢГЕЛЕК 
ҮСТЕЛ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назар баев тың «Қазақстанның үшін
ші жаңғыруы: жаһандық бәсе кеге 
қабілеттілік» деп аталатын Жол-
дауында құрылыс секторын дамы-
тып, оның отандық экономиканың 
толыққанды драйверіне айналуы 
тиіс деп міндет қойылған еді.

Жолдаудағы тапсырмаға сәй
кес 2017 жылы облыс бойынша 
барлық қаржыландыру көздерінен 
2211 пәтерлі 150,3 шаршы метрді 
құрайтын 40 көпқабатты тұрғын үй 
құрылысын жүргізіп, пайдалануға 
беру жоспарлануда.

Осы саладағы кең ауқымды 
мәселе Сырдарияның сол жағалауы
нан Қызылорда қаласының бас 
жос пары негізінде жаңа қала құры
лысын бастау болатын.

Кеше қала жұртшылығы жаңа 
қаланың алғашқы үйлерінің ірге
тасын қалау салтанатына жиналды.

Сол жағалауды дамыту мақса
тында ашылған 1 мың 532 гек-
тар аумақтың көпқабатты тұрғын 

үйлер мен балабақша бой көтеретін 
алғашқы бөлігіне осы күні мал ша-
лынып, құран оқытылды. Салта-
натты сәтке келген облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев жиналған 
көп шілікті қуанышты күн жаңа лы
ғымен құттықтады.

– Біз бүгін тарихи сәттің куәсі 
болып отырмыз. Сырдарияның 
сол жағалауын игерудің алғашқы 
қадамы ретінде былтыр дария 
үстінен жаңа көпір пайдалануға 
берілді. Бүгін сол жағалаудан 
18 көпқабатты тұрғын үй мен 
320 орындық  балабақша ның 
іргетасы қаланбақ. Бұл ны-
сандар құрылыс ком пания
ларының өз қара жаты есебінен 
салынғалы тұр. Ал, 742 млн 
теңгені құрайтын балабақша 
құрылысы «АбуСер» ЖШС 
арқылы мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік аясында жүргізілетін бо-
лады.

Сондықтан, бизнестің әлеу мет
тік жауапкершілігін арттыруға мол 

Қызылорда қаласының тұрғындары Сыр
дарияның сол жағалауында басталған жаңа 
қаланың алғашқы іргетасы қаланған тарихи 
сәтке куә болды.

Елорданың ерен келбетіне қарап бой 
түзеген қазақтың алғашқы астанасының да 
асқақтайтын кезі алыс емес. 

Сәрсенбінің сәтті күні Сыр жұртшылы ғына 
көп ұзамай осы аумақтан тұрғызылатын 
көркем қаланың тұрғындарына айналатыны 
сүйіншіленді. 

үлес қосып жүрген құрылыс компаниясы 
басшыларына, Сыр құрылысшыларына 
аймақ жұртшылығы атынан шексіз 
алғысымды білдіремін.

Бүгінгі таңда ұланғайыр жоба-
лармен кемел келешекке, өркендеуге 
бет бұрған Сыр өңірінің әлеуметтік
экономикалық бетбейнесі ерекше 
қарқынмен өсуде.

Елбасы өз сөзінде «Қазақстанның 
ширек ғасырдағы жүріп өткен жо-
лын тек Қызылорда облысының өзінен 
көруге болады» дегенді. Шын мәнінде, 
мемлекеттік тапсырыстарды орындау 
бойынша да, Қызылорда қаласындағы 
құрылыс жұмыстарының көлемі жағы
нан да аймағымыз Астанадан кейінгі 
екінші орынды иемденіп тұр.

Міне, бүгінгі күн халықтың игілігі 
үшін жасалып жатқан тың жобалардың 
лайықты жалғасы, Сырдың сол жаға
лауынан бой көтерген жаңа қала құры
лысы басталды.

Біздің аймағымызда жасалып жатқан 
игілікті істердің барлығы да Елбасының 
тікелей қолдауының және халықтың 
әлауқатын арттыруға бағытталған 
мемлекеттік бағдарламалардың нақты 
жемісі.

Сол жағалаудағы ұрпақтарымыз 
тұра  тын әсем қалада біздің ұлттық 
таби ғатымызды еске түсіретін нақышта 
қаланған үйлер бой көтереді. Сондай
ақ, бұл жерде «Болашақ» университеті, 
мұнан кейінгі кезекте Қорқыт ата атын
дағы университеттің бір оқу ғимараты, 
600 орындық мектеп, 500 келушіге 

қызмет ететін емхана, көрнекті неке са-
райы салынатын болады.

Қаламыздың көркі асып, жастары-
мыз неке қиып, үйлену тойларын жасап, 
халқымыз көбейе берсін, – деп облыс 
әкімі ақжарылқап тілегін төкті. 

Мұнан соң аймақ басшысы Тәнеш 
Оразов, Сейілбек Шаухаманов, Абдолла 
Дәулетов бастаған ел ақсақалдарымен 
бірге алғашқы көпқабатты үй мен 
балабақша іргетасын қаласып, ендігі 
жерде күнтүні толастамайтын еңбек 
ырғағын бастап берді.

Игі бастамаға Тәнеш ақсақал бата-
сын беріп, жақсы тілектерге қол жайған 
жұрт әумин десті.

Д.АЯШҰЛЫ,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

ЖҰМЫС 
ЖАСАЙМЫН 
ДЕГЕН 
ЖАСТАРҒА 
ЖОЛ АШЫҚ

Кеше Қармақшы  ауданында об
лыс әкімі Қырымбек  Көшер баевтың 
төрағалығымен жастар істері жөнін
дегі облыстық кеңестің көшпелі оты
рысы өтті. Жиынға барлық ауданның 
белсенді жастары мен әкімдері, үкі
меттік емес ұйым мүшелері, «Жас тар 
ресурстық орталығы» КММ қызмет
керлері мен мамандар қатысты.
Кеңесте өңірдегі және Бай қо ңыр қаласы 

мен Арал, Қар мақ шы аудандарындағы жа-
стар саясатының жүзеге асырылуы, ке ңес 
отырысындағы хаттамалық тап  сырмалардың 
орындалу мәсе ле  сі сөз болды. Алдымен 
 облыс бас шысы мемлекеттік жастар сая 
сатындағы маңызды басым ба ғыттарға 
тоқталды.

– Шын мәнінде, кез  келген жа   ңару мен 
жаңғыру сапалы әлеу   меттік базаны та-
лап етеді. Ден   саулығы мықты, білімі мен 
бі лігі жоғары, мәдениеті мен аза маттық 
ұстанымы биік жаңа тол қын болмаса, 
жұмыстың бәрі мәнсіз, мақсатсыз болып 
қалмақ. Сондықтан жастар саласын үйлес
тіруші жеке мемлекеттік орган құру тура-
лы шешім қабылдап, биыл жастар саясаты 
мәселелері басқармасы өз жұмысын баста-
ды. Сонымен бірге, өңірде жастар саясатын 
дамытудың 2021 жылға дейінгі жол қартасы 
қабылданды. 

Сейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшер баев 21 мамыр –  Мәдениет және өнер қыз
меткерлері күніне орай аймақтың бір топ сала қызметкерлерімен кездесіп, кәсіби мере
келерімен құттықтады.



2 Сб
www.syrboyi.kz

Бейсенбі, 18 мамыр 2017 жыл. №72

аймақ

     халықаралық форум қарсаңында

     брифинг

     қабылдау

     МӘМС

Өңірлік коммуникациялар орталы
ғында облыс әкімінің орынбасары 
Серік Қожаниязов пен Халықаралық 
Аралды құтқару қорының Қазақстан 
Республикасындағы атқарушы дирек
торы Болат Бекнияз БАҚ өкілдерімен 
брифинг өткізді. Жиында Сыр елінде 
өтетін Арал өңірін тұрақты дамыту 
жөніндегі «Арал2017» форумы жайлы 
айтылды.
Ағымдағы жылдың 30-31 мамыр күндері 

аймақта «Тұрақты дамудың Халықаралық 
Арал форумы» өтеді деп күтілуде. Екі күнге 
созылатын жиынға еліміздің және шет ел-
дерден мәртебелі меймандар мен танымал 
ғалымдар келеді. Форум Арал өңіріндегі 
экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
мәселелер бойынша баршаның таны-
мын  арттыру, тұрақты дамудың ғаламдық 
мақсаттарына сәйкес әлем жұртшылығының 
назарын оның өзекті мәселелеріне аудару 
мақсатында ұйымдастырылып отыр.

 Облыс әкімінің орынбасары Серік 
Салауатұлының айтуынша, соңғы жылда-
ры Арал өңірінің мәселесі өз шешімін та-
уып келеді. Бірақ кейбір өзекті мәселелер 
Қазақстанның өз күшімен шешімін таба алмай-
ды. Сондықтан, мамыр айының соңғы күндері 
өтетін басқосуда түйіткілді мәселелерді әлем 
қауымдастығымен бірлесіп шешудің жолдары 
талқыланады.

– 1993 жылы Орта Азия және Ресей 
мем  лекеті басшыларының қатысуымен өт-
кен жиында Елбасының бастамасымен 
«Халықаралық Аралды құтқару Қоры» құ-
рылған болатын. Келер жылы аталған 
қордың 25 жылдығы атап өтіледі. Елбасының 
қолдауымен Арал өңірінің проблемасын ше-
шуде бұл жылдары ауқымды жұмыстар 
атқарылды. Олардың ең маңыздысы «СА-
РАТС» жобасының бірінші кезеңінің жүзеге 
асырылуы. Нәтижесінде, Арал қаласынан 
100 шақырымға дейін қашықтаған теңіз ай-
дыны 17 шақырымға жақындады, балық 
шаруашылығы қайта өркендеді. Өңірден 
басқа аймақтарға қоныс аударған жергілікті 
тұрғындар да оралып, елдің әлеуметтік-
экономикалық жағдайы жақсарды. Бірақ әлі 
де бұл аймақтағы кейбір мәселелерге көңіл 
бөлінуі қажет. Жалпы Арал проблемасы – 
тек бір мемлекеттің ғана емес, дүние жүзіне 
ортақ мәселе. Сондықтан, шешімін табатын 
басқа да мәселелерді Қазақстанның бір өзі 
жүзеге асыра алмайды. Алдағы басқосудың 
негізгі мақсаты осы бағытта атқарылатын 

жұмыстарға әлемдік қауымдастықтың на-
зарын аудару болып табылады, – деді Серік 
Қожаниязов.      

Өңірде өтетін форум екі бөлімнен тұрады. 
Бірінші кезең теориялық-әдістемелік және 
тұжырымдамалық болып табылады. Сондай-
ақ, Арал өңірінің ең өзекті мәселелері бой-
ынша ақпараттық және ғылыми баяндама-
лардан, басқа да әлемнің экологиялық ана-
логтары бойынша ақпараттардан тұрады. 
Онда орталық мемлекеттік органдар мен 
халықаралық ұйымдар басшылары баянда-
ма жасап, көрнекті ғалымдар мен беделді 
ғылыми-зерттеу институттары еңбектерінің, 
бағдарламаларының және жол карталарының 
тұсауы кесіледі. Ал келесі кезеңде Орталық 
Азия аймағы мен Сырдария өзені бассейнінде, 
Арал өңірінде іске асырылған жобалар туралы 
ақпараттар қамтылады. Арал теңізі мен іргелес 
аумақтарды қайта жандандыру бойынша жаңа 
қолданбалы жобалардың тұсауы кесіледі. Со-
нымен қатар, Арал теңізін қайта жандандыру, 
биотүрлілігін  сақтап қалу, көгалдандыру және 
шөлейттенуден сақтау, жолдар және өндірістік 
нысандар салу, әлеуметтік инфрақұрылымды 
дамыту сияқты мәселелер бойынша инве-
стициялар көздейтін келісім-шарттарға қол 
қойылады. Форумға Қазақстаннан басқа Орта 
Азия мемлекеттері және БҰҰ мен  БҰҰДБ, 
ОБСЕ өкілдері, ҚР Орталық мемлекеттік 
атқарушы орган басшылары, Ресей, АҚШ, 
Италия, Япония, Корея, Белоруссия, Иран 
мемлекеттерінің дипломатиялық өкілдік бас-

шылары және Дүниежүзілік Банк, Ислам даму 
Банкі, Қазақстандағы  Еуропаның Қайта құру 
және Даму Банкі, Қазақстандағы Германдық 
халықаралық әріптестік жөніндегі қоғамы, 
Халықаралық әріптестік жөніндегі  Жапон 
агенттігі, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымдары қатысады деп күтілуде.

Халықаралық Аралды құтқару Қорының 
Қазақстандағы атқарушы директоры  Болат 
Бекнияздың айтуынша, қор бүгінде 70-тен 
астам жаңа жоба дайындаған. Аталған жо-
балар әртүрлі бағыттағы мәселелерді шешу-

де маңызды рөл атқарады. Оның ішінде 3-і 
елімізде бұрын-соңды жүзеге асы рылмаған 
тың жобалар қатарына жатады. Алғашқы жоба 
ғылыми-туристік орталық ашу ға бағытталған. 
Яғни, алдағы уақытта Қор дың бастамасымен 
Қамыстыбас көлі жағасында ғылыми туристік 
орталық салынады. Бүгінде бұл бағыттағы 
жұмыстар басталып, көл жағасына 3 мыңнан 
астам көшет отырғызылды. Ал екінші 
жоба Арал өңірінің табиғатын жақсартуға 
бағытталған. Жоба аясында Аралдың шығыс 
жағына 5-6 қатарлы көшет отырғызылып, жа-
сыл аймаққа айналдыру жұмыстары қолға 
алынады. Тағы бір жоба аймақтағы киіктер са-
нын арттыруды көздейді. 

Жалпы, форум алаңы, ең алдымен,  
Арал теңізінің тұрақты дамуының өзекті 
мәселелерін, су ресурстарын бірлесіп пайда-
лануда мемлекетаралық келіспеушіліктердің 
алдын алуға, жаңа технологиялар негізінде 
болашағы зор идеялар мен көзқарастарды 
жылжытуға ықпал етеді. Мұнда Арал 
теңізінің экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық проблемаларымен қатар 
әлемнің басқа аймақтарының да өзекті 
мәселелері қаралады. Алдағы уақытта Арал 
өңірінің дамуына арналған инвестициялық 
және гранттық жобаларды жүзеге асыруға 
халықаралық ұйымдардың және бизнес 
құрылымдардың қызығушылықтары артады 
деп күтілуде. Осының барлығы Арал өңірінің 
ғаламдық проблемаларын кезең-кезеңмен 
шешудің маңызды шарты болып табылады. 
Серік Қожаниязовтың айтуынша, биыл алғаш 
ұйымдастырылып отырған форум алдағы 
уақытта өз жалғасын табады. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).    

ӘЛЕМдік  ҚАУЫМдАСТЫҚ
АРАЛҒА НАЗАР АУдАРАдЫ

Облыстық коммуникациялар орталы
ғында жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 
басшысы А.Алдажаров Елбасы Жол дауы
нан туындайтын мін деттер  бойынша са
лада атқарылған жұ мыс тар  туралы бұқа
ралық ақпарат құрал  дары ның өкілдеріне 
брифинг өткізді.
Биыл «2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі 

жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту» бағдарламасының жүзеге асырылуына 
3,7  млрд теңге бөлінді. Бағдарламаға 3308 адам 
қатысады. 

Жаңа бағдарламаның бірінші бағыты 
 бо  йын ша оған қатысушыларды техникалық 
және кәсіптік біліммен, қысқамерзімді кәсіптік 
оқу  мен қамтамасыз ету көздел ген. Оның ішінде 
еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере оты-
рып, техникалық және кәсіптік білімі бар кад-
рларды даярлау, яғни 1515 адамды оқыту 
жоспарланған. Жұмысшы кадрларды еңбек 
нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар 
бойынша қысқамерзімді кәсіптік оқытумен 1315 
адам қамтылмақ. Қазір қысқамерзімдік кур-
старды ұйымдастыратын оқу орындары мен 
мамандықтар тізбесі бекітіліп, оқу курстары 10 
мамырдан басталды.

Екінші бағыт бойынша жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту межесі тұр. Ол бойынша бағдарламаға 
қатысушыларды «Бастау Бизнес» жобасы бой-
ынша кәсіпкерлік негіз деріне оқытуға 937 
адам белгіленген.  Ауылдағы және қаладағы 
кәсіпкерлік бастамаларды қолдау,  487 адамға 
шағын несие беру үшін 2,2 млрд теңге қаралды. 
Микрокредиттер ауылдық жерлерге 1,7 млрд. 
теңге, қалада 210 млн теңге таратылады. Несие 

алушылар 18 млн теңгеге дейінгі қаржыға қол 
жеткізетін болады.

Үшінші бағыт – халықты жұмыспен қамтуға 
жәр дем десу арқылы еңбек нарығын дамыту және 
еңбек ресурс тарының ұтқырлығын арттыруға 
негізделген. Жұмыс сыздарды және өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен 
қамта масыз етуге жәрдемдесу үшін 1410 адам 
жастар тәжірибесімен, әлеуметтік жұмыс орын-
дарына жолданады. Осы бағыт бойынша еңбек 
ресурстарының ұтқырлығын арттыру, жұмысқа 
орналастыру бойынша бірыңғай цифрлық алаң 
құру жүзеге асырылмақ. 

Әлеуметтік жұмыс орындарына 490 адам, 
 жас тар тәжірибесіне 905 адам, нақты 403  мекеме, 
кәсіпорындарға 712 адам жолданды. Қоғамдық 
жұмыс тармен 2737 жұмыссыз қамтылды. Биыл 
 облыс халқын жұмыспен қамтуға ықпал жасау 
жөнінде кешен ді жоспар қабылданды. Жоспар 
бойынша бекітілген шараларға 32884 жұмыссыз, 
өз бетінше жұмыспен қамтылғандар тартылатын 
болады.

Облыс бойынша жергілікті бюджеттен 
51798 аз қам тамасыз етілген азаматқа 501,2 
млн теңге ге әлеуметтік көмек және балаларға 
арналған жәрдемақы төленді. Сондай-ақ, 413 
адам ға 5,2 млн теңге атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындалып төленді. Өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда көмек алушылардың 
саны 158 адамға азайды.

Тұрғын үй көмегі 7020 отбасына 183 млн 
теңге төленді. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда тұрғын үй көмегін алатындардың 
саны 240 отбасына азайды.  Балалар жәрдемақысы 
44365 балаға 312,9 млн теңге төленді. Өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жәр-
дем ақы алушылардың саны 2679 балаға азайды.

Аз қамтамасыз етілген азаматтарға әлеуметтік 
келісім-шарт негізінде шартты ақшалай көмек 
(ШАК) көрсетуге бюджеттен 145,3 млн теңге, 
оның ішінде республикалық бюджеттен 86,3 млн 
теңге қаралған. 

Есепті кезеңге 2137 адамға (367  отбасы) 
47,6 млн теңгеге шартты ақшалай көмек таға-
йындалып, 1730 адамға 29 млн теңге көмек тө-
ленді. Шартты ақшалай көмектің орташа айлық 
мөлшері 5731 теңгені құрады.

Жоба аясында әлеуметтік келісім-шарт негі-
зінде ШАК алушылардың қатарындағы 432 
еңбекке жарамды жұмыссыз азаматтардың бар-
лығы, яғни 226 адам тұрақты жұмысқа, 200 адам 
ақылы қоғамдық жұмыстарға, 5 адам жастар 
тәжірибесінен өтуге, 1 адам әлеуметтік жұмыс 
орнына жіберілді.

Аймақтағы  мүгедектердің орталықтан ды-
рыл ған деректер қорына сәйкес 28477 мүге-
дек тіркелген. Әлеу меттік қызметкерлер 836 
жалғызбасты қартқа, 1327 мүмкіндігі шектеу-
лі балаға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетті. 
Мүгедектерге арналған 3332 жеке оңалту 
бағдарламасы даярланып, өткен жыл дың есебінен 
ауыспалы 6773 жеке оңалту бағдарламасы орын-
далды.

Жұмыспен қамту орталықтары арқылы 
201 мүмкін дігі шектеулі адам, оның ішінде 70 
адам тұрақты жұмыспен, 13 мүгедек әлеуметтік 
жұмыс орындарымен қамтылды, 22-сі жастар 
тәжірибесіне жіберілді, 96 мүгедек қоғамдық 
жұмыстарға тартылды.  

Брифинг соңында А.Алдажаров журналис-
тердің сұрақтарына жауап берді.

М.МЕРЕЙ.  

ӘЛЕУМЕТТік САЛА ӘЛЕУЕТі

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара 
Дүйсенова елімізде зейнетақы мөлшерін арттырудың кезеңдерін 
түсіндіріп берді.
– Біріншіден, Елбасының биылғы Жолдауында берген тапсырмасы-

на сәйкес, 2017-2018 жылдары бюджеттен төленетін зейнетақы мөлшері 
үш кезеңде арттырылады. Бірінші кезеңде, яғни 2017 жылғы 1 қаңтардан 
бастап ынтымақты зейнетақы мөлшері 9 пайызға, базалық зейнетақы 7 
пайызға артты. Ал екінші кезеңде биылғы шілдеден бастап ынтымақты 
зейнетақы көлемі қосымша 11 пайызға, базалық зейнетақы 13 пайызға 
көбейтілгелі отыр. Нәтижесінде, 2017 жылдың 1 шілдесінен зейнетақы 
мөлшерлерін 2016 жылғы деңгеймен салыстырғанда 20 пайызға арттыру 
қамтамасыз етіледі. Осы орайда ең төменгі зейнетақы 45 711 теңгеге дейін, 
орташа зейнетақы 66 676 теңгеге дейін арттырылады», - деді министр.

Кеше Мәжілісте «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы талқыланған еді. Министрдің  
сөзіне қарағанда, бұл ретте екі миллионнан астам зейнеткер қамтылады. 
Сондай-ақ, 2017 жылғы 1 шілдеден бастап жасына байланысты зейнетақы 
тағайындау үшін есепке алынатын табыстың ең жоғары мөлшері 41-ден 
46 айлық есептік көрсеткішке дейін арттыру көзделген. Бұл осы жылдың 
бірінші жартысында тағайындалған зейнетақылардың 11 пайызға ар-
туы есебімен, жылдың екінші жартысында тағайындалатын зейнетақы 
мөлшерлерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін қарастырылып отыр. 
«Зейнетақыны арттырудың үшінші кезеңі 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 
жүргізілетін болады. Бұл базалық зейнетақыны тағайындау әдістемесінің 
өзгеруімен байланысты. Бүгінгі таңда базалық зейнетақы зейнеткерлік 
жасқа жеткен адамдарға бірдей мөлшерде бекітіледі. Жаңа әдістемеге 
сәйкес, бұл зейнетақы жүйесіне қатысу еңбек өтіліне байланысты болғалы 
отыр. Осы ретте 1998 жылға дейінгі еңбек өтілі және 1998 жылдан 
кейінгі жинақтаушы зейнетақы жүйесіне аударылатын жинақтар мерзімі 
ескеріледі»,-деп түсіндірді Т. Дүйсенова. 

Жалпы отырыстағы талқылаулардан кейін палата депутаттары заң жо-
басын мақұлдады.

ЗЕЙНЕТАҚЫ МӨЛШЕРІН  
АРТТЫРУДЫҢ ЕКІНШІ КЕЗЕҢІ

Құжатта маңызды 10 басым бағыт бойынша 31 нысаналы индикатор 
енгізілген. Былтыр Жаңақорған ауданында ұйымдастырылған кеңесте 
халықаралық сарапшылардың қа ты суымен жаңа бағыттар қарас ты-
рылып, мәселелерді шешудің  те тіктерін  қарадық. Сонымен қатар, 
бүгінгі күні Сырдария өзенінің сол жағалауынан жастарға қызмет көр-
сету орталығының құрылысы қолға алынды. Онда түрлі ба ғыт  бо йынша 
көмек көрсе тілетін болады, – деді аймақ  басшысы.

Бүгінгі таңда әрбір жастың қоғамдағы өз орнын белгілеу, адам капи-
талын дамыту мемлекет үшін маңызды міндеттердің бірі болып отыр. 
Осыған сәйкес елімізде бірқатар бағдарлама мен ірі жобалар іске асы-
рылды. Облыстық жастар саясаты басқармасының басшысы Еркебұлан 
Меңлібаев кеңес отырысында жасаған баяндамасында өңірдегі жастарға 
жасалып жатқан мүмкіндіктерге тоқталып өтті. Ай мақта мемлекеттік 
жастар саясатын қаржыландыру көлемі жыл сайын артып келеді. 
Үстіміздегі жылы жергілікті бюджеттен 515 млн теңге бөлінген. Облыс 
бұл жөнінен республикада төртінші сатыға шығып отыр. Қазіргі таңда 
аймақта 43 әлеуметтік жоба жүзеге асырылуда.

– Осы жылы қабылданған жастар саясатын дамытудың 2021 жылға 
дейінгі Жол картасында көрсетілген денсаулық саласы бойынша 5 ны-
саналы көрсеткіш енгізілді. Сонымен қатар, еңбекпен қамту бағытында 
бірқатар шара атқарылып, былтыр жұмыссыздық деңгейі 4,8 пайыз-
ды құрады. Ал жұмысқа орналасу бойынша хабарласқан жастардың 
62,3 пайызының өтініші қанағаттандырылды. Одан бөлек өз кәсібін 
ашқысы келетіндерге қолдау көрсету шаралары да жүргізілуде, – деді 
Е.Меңлібаев.

Баяндамадағы мәліметтерге зер салған облыс әкімі басқарма басшы-
сына жұмысты әлде де күшейту қажеттігін тапсырды. Әсіресе қоғамда 
өз орнын таба алмай жүрген маргинал жастардың мәселесін шешу 
маңызды бағыттардың бірі болуы керектігін атады.

Одан соң ҚР Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының басшысы Бақытбек 
Бекпанов баяндама жасады. Былтыр Байқоңыр қаласында облыстық 
Ассамблея өкілдігі, дін мәселелерін зерттеу орталығының, «Атаме-
кен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының бөлімшелері өз жұмысын баста-
ды. Бұл жастар арасындағы ұлтаралық қатынасты нығайтуға, дәстүрлі 
емес діни ағымдардың теріс идеологиясынан сақтауға септігін тигізіп 
отыр. Сонымен қатар, Қазақстанның білім беру стандартына көшкен бес 
мектептің материалдық-техникалық базасы нығайтылды. Жастардың 
бос уақытын тиімді пайдалануына бағытталған түрлі үйірме тегін 
жұмыс жасауда.

  Бүгінде барлық аудан мен Қызылорда қаласында жастар ресурстық 
орталықтары құрылып, онда түрлі бағыт бойынша шаралар іске асыры-
луда. Бұл аудан, ауылдардағы кейінгі буынның қоғамға қалыптасуына 
мүмкіндік беруде. 

Шара барысында сөз алған Арал ауданының әкімі Мұхтар Ораз-
баев аталған орталық арқылы жастарға кеңес беріліп, сараптамалық 
жұмыстар мен сауалнама жүргізілгенін атап өтті. Қазіргі таңда ауданның 
26 пайызын жастар құрап отыр. Олар «Жасыл ел», «Еңбек жасағы», 
«Серпін-2050» мемле кеттік бағдарламаларына қы зы ғушылық танытып, 
сұра  ныстары қанағаттанды ры  лу да. Сонымен бірге, жас кәсіпкерлердің 
санын  арттыру да маңызды міндеттер қатарында. Бүгінде ауданда 18-29 
жас аралығындағы 700-ге жуық жас өз ісін дөңгелентіп отыр.

Қармақшы ауданы бойынша да мемлекеттік жастар саясатын жүзеге 
асыруда оң өзгерістер байқалып отыр.

– Қоғамда маргинал жастардың көбеюінің басты себебі – олардың 
оқудан шығып қалуы немесе жұмыссыздық. Сараптамалық жұмыс 
нәтижесінде аудан бойынша бос жүрген 144 жас анықталып, оларға 
көмек көрсетілді. Нәтижесінде оқудан шығып қалған 32 азаматпен тиісті 
жұмыстар жүргізіліп, оларды еңбекпен қамту, кәсіптік білімге бағыттау, 
қайта оқыту шаралары жүргізілді, – деді Қармақшы ауданының әкімі 
Сұлтан Мақашев.

Кеңес отырысын қорытындылаған облыс әкімі тиісті сала басшы-
ларына бірқатар тапсырма берді. Оның ішінде жастардың бос уақытын 
ұйымдастыру, спорт пен шығармашылық қызметке тарту жөніндегі 
2017-2020 жылдарға арналған өңірлік іс-шаралар жоспарының жобасын 
тапсыру, біліктілікті арттыру мен жұмыссыздық деңгейін төмендету, 
маргинал жастарға көңіл бөлу, кәсіби бағдар беру міндеттелді.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

ЖҰМЫС ЖАСАЙМЫН 
ДЕГЕН ЖАСТАРҒА 
ЖОЛ АШЫҚ

Елбасы тапсырмасына орай, елімізде қоғам мүше-
лерінің денсаулығы үнемі басты назарда. Бұған дәлел 
ретінде соңғы жылдары әрбір елді мекенде емхана мен 
аурухана салу жұмыстарының қарқынды жүргізілгендігін 
айтсақ та жеткілікті. Шалғайдағы елді мекендердің 
өзін де медициналық пункттер іске қосылып, ауылдағы 
ағайынның өз денсаулықтарын жіті қадағалауға мүмкін-
діктер молайды. Биылғы жылдың басты жаңалығы – 
міндетті медициналық сақтандыру шарасының қолға 
алынуы екендігі жұртшылыққа белгілі. 

Иә, міндетті медициналық сақтандыру медициналық 
жәрдемнің сапасын бақылауды қарастырады, оның 
мақсаты – міндетті медициналық сақтандырудың база-
лық бағдарламасымен және медициналық жәрдемнің 
қолданыстағы стандарттарымен кепілденген көлемде, 
сапада және шарттарда медициналық жәрдем алуға 
азаматтардың (сақтандырылған) құқықтарын қамтамасыз 
ету екендігі түсінікті. Ол ең алдымен адамның өз 
денсаулығына жауапкершілігін арттырады. Мұның бас-
ты маңыздылығы да сонда. Сонымен қатар, сақтандыру 
қорына жарна төлеу арқылы азаматтар қалаған ауруха-
на мен емханадағы дәрігеріне барып, емделуге мүміндік 

алады. Міне, осы мәселелер бойынша апта бойы Шиелі 
ауданында түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілді. 
Аудандағы 22 ауылдық округтің барлығын арнайы 
ақпараттық топ мүшелері аралап, міндетті медициналық 
сақтандырудың мәнін түсіндіріп, тұрғындардың сауалда-
рына жауаптар берілді.

Осы аптаның сейсенбісі күні облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының орынбасары Жақсылық 
Абдусаметов аудан орталығы – Шиелі кентінде 
қорытынды жиын өткізді. Басқарма басшысының орынба-
сары қазіргі қойылып отырған талаптың маңыздылығын 
тағы да жеткізіп, қоғамымыздың әрбір азаматының бұл 
мәселеге сергек қарауын ұсынды. 

Шиелі аудандық ауруханасының бас дәрігері Яхия 
Шорабаев өз сөзінде бұл тұрғыдағы атқарылған шара-
лардың қанағаттанарлық екендігін алға тартса, аудандық 
білім бөлімінің басшысы Нұржан Жақыпов, №48 мектеп 
директоры Болат Сейілханов,  № 45 мектеп директоры 
Айнұр Архабаева өз ұсыныс-пікірлерін білдірді. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы. 

АДАМ  ДЕНСАУЛЫҒЫ – 
ҚОҒАМ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

Сейсенбі күні  облыс әкімі Қырымбек Көшер
баев Румыния ның Яссы қаласында шах  мат  тан 
оқушылар арасында өткен Әлем чем пио натының 
жеңімпазы Әсел Серікбай мен күміс жүлдегер 
 Назерке Нұрғалиді қабылдады. Ел намысын 
қорғаған өрендерді  же ңістерімен құттық тап, сый 
көр сетті.

– Әлемдік бәсекеде қызылордалық қос шахматшы 
жеңімпаз атанып, еліміздің мерейін өсірді. Бұл – Сыр 
өңірі үшін үлкен абырой. Шах мат интеллектуалдық 
спорт түріне жатады. Мұнда математика да, филосо-
фия да үйле сім тапқан. Осындай ойды қозғайтын қиын 
спортты меңгеремін деген өрендерге қашан да қолдау 
білдіреміз. Жүлдегер атанған жас шахматшыларға 
алдағы жарыстарда сәттілік тілейміз, – деді аймақ бас-
шысы.

Кездесу барысында спортшылар мен жат тық тыру-
шысына сый-сияпат жасалды. Өз ке зегінде олар да об-
лыс тағы спортқа деген жанашырлық үшін алғыс біл-
дірді.

Айта кету керек, Әлем чемпионатында Қазақстан 
құрамасы сапындағы 33 спортшының ішінен тек жер -
лес теріміз ғана жүлдегер атан ды. Қазіргі таңда олар 
№1 облыстық маман дандырылған балалар-жас өс пі-
рім дердің олимпиа  далық резерв мектебінде тәлім ала-
ды. Енді алдағы уақытта Уругвай, Италия, Үнді стан 
елдерінде өтетін әлем чемпионаттары мен жасөс-
пірімдер олимпиадасына дайын далмақ.

М.ЖАСҰЛАНҰЛЫ,
Б.ЕСЖАНОВ (сурет).

әСЕЛДің – АЛТЫНЫ,
НАзЕРкЕНің – күМіСі



Пейіште нұрың шалқысын
Осыдан қырық күн бұрын әулеттің абыз ақ са

қалы, ардақты әкеміз Мектеп Отарқұлұлы  тоқсан 
жасқа қараған шағында өмірден озған еді.

Мектеп Отарқұлұлы 1928 жылы Қызылорда об
лысы, Арал ауданының Ауан ауылында дүниеге 
келген. Әкешешесі жас кезінде қайтыс болып, 
ағайындардың үйінде өсіп, жетікластық білім 
алған. Ұлы Отан соғысы кезінде ауылдағы қарт тар
мен бірге балық аулап, майдангерлерге жө нел тіп, 
жастайынан еңбекке араласқан. 1947 жылы Арал 
қаласындағы шыны зауытында әр түрлі жұ мыстар 
атқарған. Әскери борышын Белорус сия да өтеп, 
анамыз Мейізге үйленіп, екеуі Аралбалық зауытына 

жұмысқа орналасады. 19551992 жылдары аталған өндірістің әр саласында 
жұмысшы, біраз жыл бас инженер, директорлық қызметтер атқарып, 
құрметті зейнет демалысына шыққанша осы зауыттың партия комитетінің 
хатшысы болған. Қырық жылға жуық бір мекемеде қызмет істеп, сырттай оқу 
орындарын бітіріп, техникалық және экономикалық білім алған. Әкеміздің 
атқарған абыройлы еңбегі бағаланып,  бірнеше медаль, төсбелгі және мақтау 
қағаздарымен наградталған.

Әкеміз Мектеп анамызбен бір шаңырақ астында мағыналы ғұмыр кешті. 
Дүниеге сегіз бала әкеліп, өсіріп, бәрін жоғары оқу орнында оқы тып, ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырды. 

Шырайлы бір шалды көрсем,
Әкем менің елестейді.
Бозарып атқан таңды көрсем,
Жан әкеме теңеспейді.
Жарқыраса күннің көзі,
Қолым оған жетпейді ғой.
Жаба алмайтын түннің өзі,
Шырай жүзің кетпейді ғой...

еске алушылар: Отарқұловтар әулеті. 

– Өзіңіз білесіз, ұБт сынағының түпкі 
нәтижесі – түлектеріміздің болашағына бас
талған қадам, сондықтан оның жауап кер
шілігі өте зор. Осы орайда облыста қан ша 
ұлттық бірыңғай тестілеу пункті жұмыс 
жасайтынын айтып өтсеңіз... 

– Жоғары оқу орнына түсуге ниет білдіріп, 
ҰБТ тапсыратын түлектеріміз үшін облыста 
9 жерде тестілеу пункті жұмыс жасайды. 
Олардың 7і аудандарда, 2і Қызылорда қа
ла сында орналасқан. Бүгінгі таңда бұл ор 
талықтардың барлығы да талапқа сай 
жаб  дықталған. ҰБТ пункттері жанында ата
ана ларға арналған көлеңкелі орындар, өз 
балаларының аудиториядағы жағдайын байқап 
отыру үшін монитор қойылатын болады. 
Негізінен, аудан мектептерінің бітірушілері 
ем  тиханды өз кент орталықтарында орна лас
қан пункттерде тапсырады. Тек Сырдария ау
да  нының бітіруші түлектері №2 «Мұрагер» 
мек тебінің базасындағы тестілеу орталығын 
пайдаланатын болады.

Нақты кезеңде әрбір бітірушіге оның 
білім деңгейі мен қабілетіне қарай кәсіби 
бағдар беріліп, қай деңгейде, қандай оқу 
орнында кәсіби білім алуға мүмкіндігі бар 
екендігі жөнінде түсіндіру, талдау жұмыстары 
жүргізілуде.  

Мектеп бітірушілерге дәріс беруге  Қор
қыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің, ӘлФараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің, Абай атындағы Қазақ 
Ұлттық педагогикалық университетінің, Қожа 
Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ

түрік университетінің тәжірибелі ғалымдары 
тартылды. Мұның барлығы дайындық сапа
сына оң әсер етті.

– Биылғы оқу жылында ұБт сынағын 
өткізуде қандай ерекшеліктер бар? со ны мен 
бірге, сынақ нәтижесі неше бал дан жоғары 
бағаланады?

– Биыл Ұлттық бірыңғай тестілеу екі 
кезеңде өткізіледі. Біріншісі,  қорытынды ат
тестаттау – бұл мемлекеттік бітіру ем ти ха
ны. Екіншісі, ҰБТ – жоғары оқу орнына түсу 
емтиханы. Нақтырақ айтсақ, бітіруші тү лек
теріміз 25 мамырда оқу сабақтары аяқ тал ған
нан кейін 29 мамыр10 маусым аралығында 
мектеп базасында өтетін бес емтихан түрінде 
қорытынды аттестаттау тап сырады. Онда ана 
тілінен (эссе) жазбаша, Қазақстан тарихынан 
ауызша, алгебра және анализ бастамаларынан 
жазбаша емтихандар, оқыту тіліне қарай орыс 
тілінен (қазақ тілі) және таңдау пәнінен 9 пән 
ішінен 1 пәннен тест тапсырады. Емтихан 
материалдары Білім және ғылым министрлігі 
тарапынан әзір леніп, 27 мамырға дейін әрбір 
мектепке жет кі зілетін болады.

Ал 15 маусымға дейін бітірушілерге орта 
білім туралы аттестат беріліп, ЖООға түсуге 
және мемлекеттік грант иеленуге ниетті 
талапкерлер 20 маусым мен 1 шілде ара  лығында 
өздеріне бекітілген тестілеу пункт терінде өтетін 
ҰБТ сынағына қатысады. Тестілеу 3 міндетті 
пән және талапкердің таңдауы бойынша 2 
бейінді пәннен тұрады. Сынақ тапсырмалары 
оқушылардың функ цио налдық сауаттылығын, 
логикалық ойлау қабілетін, мәтінді оқумен 

қатар, түсіну және талдау, пәндерді терең 
меңгеруін анық тауға бағытталған. Барлығы 
120 сұрақ бо йынша мүмкін болған 140 балдан 
ұлттық уни верситеттер үшін – 65, медициналық 
ма ман дықтар үшін – 60, басқа мамандықтар 
үшін төменгі шекті 50 балдан жоғары жи наған 
талапкерлер университеттерде оқуға мүм кін
дік алады. Тестілеу уақыты 3 сағат 50 ми нут ты 
құрайды. 

– алдын ала алынған сынама тест нәти
желері бойынша қандай болжам жасап 
отырсыздар?

– ҰБТ ағымдағы жылы жалпы орта білім 
берудің оқу бағдарламаларын меңгерген білім 
беру ұйымдарының бітірушілері, сондай
ақ қазақ және орыс тілдерінде оқытпайтын, 
жалпы білім беретін  мектептердің біті ру
шілері, республикалық музыка мектепин
тернаттарының бітірушілері үшін өткі зі леді. 
Халықаралық оқушылар алмасу желісі бо

йынша шетелде оқыған жалпы білім бе ре тін 
мектеп бітірушілері кешенді тес тіл еу ге қатыса 
алады. 

Мамыр айында алынған сынама тест қо
рытындысымен облыс бойынша түлек теріміз 
орта есеппен 97,2 балл жинап отыр. Ол мүмкін 
болған 140 балдың 69,4 пайызын құрайды. 

Аймақтағы мектеп бітіруші түлектер 
арасында алдын ала алынған сынама тест 
нәти жесіне сүйенсек, болжам бойынша бітіру
шілердің 3961і (63,9 пайыз) уни вер ситеттерде, 
ал 2220сы (35,8 пайыз) кол лед ждерде, тех ни
калық, кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі 
мамандықтар бойынша білім алады деп кү
тілуде. Әрине, оны уақыт көрсетеді. Мұнан 
басқа, сәуір айында РФның 4 университеті 
келіп өткізген емтиханды сәтті тапсырған 507 
бітірушінің жұмыстары  конкурстық комис
сияға жіберілді. 

– ал белгіленген шекті балды ала 
алмаған ұБт қатысушылары үшін қандай 
мүмкіндік қарастырылған?

– Шекті балды ала алмаған ҰБТ қаты су шы
лары, нәтижелері жойылған қаты су шылар және 
ҰБТға қатыспаған биылғы мектеп бітірушілер 
үшін ақылы негізде жоғары оқу орнына түсу 
үшін 2017 жылдың 18 тамызы аралығында 
және 2018 жылдың 512 қаңтары аралығында 
ҰБТ сынағы қайта өткізіледі. 

– шығармашылық емтиханы қай кезде 
өткізіледі? 

– Шығармашылық мамандықтарға, сон
дайақ құқық қорғау және арнаулы орган
дарға ведомстволық бағынысты жоғары оқу 
орындарына түсетін талапкерлерге таңдаған 
жоғары оқу орны бекіткен базалық жоғары 
оқу орнында өтеді. Оқуға түсушілерден шы
ғар машылық емтихан тапсыру үшін өтініштер 
қабылдау өздері таңдаған жоғары оқу орын
дары орналасқан жері бойынша 20 маусым 
мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады. 
Ал аталған емтихан 813 шілде аралығында 
өткізіледі.  

– сұхбатыңызға рахмет! түлектерімізге 
сәттілік тілейміз! 

Сұхбаттасқан Ғазиза ӘБілДа.
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Ауылға кіреберістегі еңселі үйге 
жақындаған сайын таңданысым 
арта түсті. Олай болмағанда ше?! 
Үйдің маңайы, аумақты ауланың 
ішіндегі жайқала өскен талтерек, 
алуан жеміс ағаштарының жа пы
ра ғынан күн сәулесі зорға көрінеді. 
Ал самалмен тербелген көркі көз 
қуантқан  хош иісті гүлдерді көр
генде  тура саябақта жүргендей 
әсер ге бөлендім. 

Үй егесі Жаңабай Жақсылықов 
ағамыз қуана қарсы алды. Амандық
саулық сұрасқан соң, аула ішіндегі 
жайлы баспанаға отырып, әңгіме 
шертуге кірістік. Шынымды айт
сам, кеудемді керемет сезім биледі. 
Өзімді шалғай ауылда емес, ірі 
қала дағы шипажайға тынығуға кел
ген саяхатшыдай сезіндім. Жа сыл 
кілемдей құлпырған таби ғат тың, 
оған қоса, маңдай термен жасалған 
еңбектің  ғажап көрінісін тама
шалаудан асқан керемет жоқтығын 
терең түйсінгендеймін.

Жәкеңнен осы жерде 500  түп
тен астам көлеңкелі талдарға қоса, 
жүзім, алма, өрік, шие, басқа да 
жеміс ағаш тары бар еке нін, алын
ған жеміс өнім де рі нен да йын дал ған 
дәруменге аса бай то сап тар жыл 
көлемінде дас тарханнан арыл май
тынын, үйіргелік жерге егілген 
қияр, қызанақ сынды көкөністер 
отбасының ішімжемін толық қам
та масыз етерін естігенде, тіпті 
сүйсінісім арта түсті. Жанарым  
айшықты әріптермен жа зыл ған 
«Үздік аула» деген жазуға аялда
ды. Менің көкейімдегіні жаз бай 
таныған Жаңабай өткен жыл дың 
қорытындысымен округ әкімі та
ғайындаған жоғарыдағы номи на
цияны жеңіп алғанын жеткізді. 
Мақ танудан бойын аулақ ұстайтын 
қа шанғы дағдысымен үні нық ес
тілді.

Ағамыз ұзақ жылдар бойы Жан
қожа батыр (бұрынғы Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы кеңшар) 
ауы лында құрылыс шебері,  прораб 
қызметін атқарыпты. Кеңшарға 
қараған тұста Қарақұм беткейі мен 
ауыл орталығында бой көтерген 
құ рылыс нысандарының баршасы 
Жақсылықовтың басшылығымен са
лынған. Зейнет жасына абыроймен 
жеткен Жаңабай қазіргі таңда елді 
мекеннің қоғамдық жұмысына 
белсене араласады. Байыпты мінезі, 
көпшіл дағдысымен ауылаймаққа 
да беделді. Өмірлік жары Күланда 
Іниятқызы да саналы ғұмырын 
ұрпақ тәрбиесіне бағыштаған ар
да гер ұстаз.  «Екі жақсыны құдай 
қосады» деген бар. Күланда апай 
да өңінен парасаттылық лебі ес
кен өте сабырлы мінезді жан. 
Асыптасу деген ірілікті біл мей тін 
ерлізайыптылар отбасы бірлігі, 
ша ңырақтың ынтымағы жоғары 
болуын өмірлік қағидаға ай нал
дыр ған. Сол себепті Жаңабай мен  
Кү ланданы бауырлары, абысынке

лін дері өскенөнген әулеттің арқа 
сүйер ақылшысы санайды.

Ә дегеннен үйлесімін тапқан 
әңгімеміз  күнделікті өмір ағыны, 
бала тәрбиесі төңірегіне ойысты. 
Өзі де ұлқыз өсіріп, келін түсіріп, 
он бес немере сүйіп отырған ота
ға сы бұл тақырыпта белсенділік 
танытты. Мен болсам, Жәкеңнің 
шұ райлы тілмен жеткізген ой орам
дарын тамсана тыңдадым.

– Әкеміз екі некелі адам бол
ған. Алайда «екі әйелдің баласы, 
екі рулы елмен тең» деген сөз 
әуле тімізге мүлде жат ұғым. Біз 
үшін Жақсылықтың баласы де
ген ортақ қадірлі атау ғана бар. 
Құдайға шүкір, ешқашан бірбірі
мізбен қабақ шытысып көрген 
емеспіз. Жанұямызда екі інім, қос 
келініммен бірге  осы шаңырақтың 
ішінде он бес жыл тұрдық. Анамыз, 
балашаға бар дегендей күнделікті 
асауқат әзірлегенде сырт көзге 
конақ күтіп жатқандай көрінуші 
еді. Марқұм анам Моншақ «кең 
болсаң, кем болмайсың» дегенді 
жиі қайталайтын. Өмір болған 
соң түрлі жайттар кездесетіні де 
белгілі. Алайда «сабырлы жетер 
мұратқа» дегенді ұмытпаған абзал. 
Әрине, көпке топырақ шашуға жа
ра мас. Десе де, қазіргі таңда жас
та  рымыздың арасында ажырасу 
деген пәленің жиі кездесетіні қын
жыл тады. Қатықтай ұйып отырған 
жас отбасылардың ойраны шығып, 
тағдырлары тәлкекке түседі. Әкеана 
ажырасады, ал зардабын сәбилері 
тартады. Осылайша нәрестенің жү
регі жараланады. Ешқандай али
мент балаға атаананың мейірімін 
бере алмасы даусыз. Сондықтан 
ой ланған ләзім, – деген Жаңабай 
Жақсылықұлы жастар арасындағы 
жат діни ағымға бой ұрушыларға 
алаңдайтынын да жасырмады. Діни 
сауатсыздық, байыбына бармай 
елік теушіліктің соңы қайда апарып 
соқтықтыратынын естіпбіліп жүр 
гендіктен шығар ағамыздың ау зы
нан шыққан сөзді зердеме құйып 
алуға тырыстым. 

Иә, тәрбие талбесіктен бас та
лады. Әкенің беделі биік жанұяға 
береке қонады деген кейіпкерім 
қанға сіңген қазақы тағылымнан 
ірге ажыратпасақ ұтылмаймыз деген 
сыңай танытты. «Жақсыменен  тіл
дессең, көңілің тасыр» демекші, 
аға мызбен пікірлескен  сүтпісірім  
уақытта көптеген ғибратты лебізді 
көкейге түйдім. Маған Жәкең мен 
Күланда апай өмір ағынына қай
мық пай, қарсы тұратын мәуелі же
міс ағашындай, атаәжелеп  екеуі    
нің маңайынан ұзамай жүрген 
не     мерелері  жаңа бой түзеген жас 
шы  бықтардай елестеді. Әманда тіл
көзден сақтасын.

Жұмабек таБынБаеВ.
Қазалы ауданы,

Жанқожа батыр ауылы.

Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан жас өркеннің алдағы мүмкіндігін ай қындайтын 
ұБт сынағы – биыл да та лап керлердің басым бөлігінің таң дауы. айталық, осы оқу 
жылында об  лыстағы 260 орта мектептен 6196 оқушы орта білім алып шығатын болса, 
олардың 5697сі қазақ тілінде, ал 499ы орыс тілінде білім алуда. Бүгінгі таңда жалпы 
бітіруші түлектердің 4386сы, яғни 80 пайызға жуығы ұБт сы на ғы на қатысуға ниетті 
болып отыр. Осы орайда ұБтға әзірлік барысы жайлы облыстық білім басқармасының 
бас шысы Бақытжан сайлыбаевқа бірер сауал қой ған едік.

ШУАҚТЫ ШАҢЫРАҚ
ШАТТЫҒЫ

1. Жалпы ережелер
1. Бұқаралық ақпарат құ рал  дары өкілдері үшін сы байлас жем  қор

лыққа қарсы та қы ры бын   дағы үздік журналистік жұмыс тарға байқау 
қоғамда сы   байлас жемқорлыққа қарсы мә дениетті қалыптастыру, сы бай
лас жемқорлыққа төзбеушілікті көр се  тетін құндылықтар жүйесін сақ тау 
және нығайту мақсатында өт кі зі леді.

2. Жеңімпаздарды айқындау Бай қау комиссиясының шешімімен жү
зеге асырылады. Комиссияның құрамына ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің, басқа да мем
ле кеттік органдардың және үкіметтік емес ұйымдардың өкіл дері кіреді.

2. Байқауға қатысу шарттары
3. Байқауға қатысуға рес пуб ли калық және жергілікті деңгейдегі бар

лық БАҚ журналистері ша қы рылады.
4. Байқауға қатысуға сыбайлас жем қорлыққа қарсы мәдениетті қа

лып  тастыруға, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көр се тетін 
құндылықтар жүйесін сақтауға және нығайтуға бағытталған  ма те риалдар 
(бағдарламалар, деректі фильмдер, студиялық жазбалар, мақа лалар, сұх
бат тар) қабылданады.

2017 жылғы 1 қаңтардан 1 мау сымға дейін жарияланған немесе эфир
ге шыққан материалдар, сон дайақ жарияланымдар мен бағ дар ла малар 
циклдері қа был данады.

5. Байқауға ұсынылатын жұ мыс тардың саны шектелмейді.
6. Байқау тақырыбына сәйкес емес және талаптарға сай келмейтін 

материалдар, ұсыну мерзімі аяқ тал ғаннан кейін келіп түскен жұмыстар 
Байқауға жіберілмейді. Байқауға ұсынылған материалдар қай та ры лып 
берілмейді.

3. Байқаудың өту кезеңдері
7. Байқау туралы хабарландыру.
Республикалық және жергілікті БАҚта мемлекеттік және орыс тіл

дерінде байқауды өткізу туралы хабарландыру және оған қатысу шарт та
ры жарияланады.

8. Байқау материалдарын қа был дау.
Жарияланымдар түпнұсқа не месе материалдардың ксеро кө шір ме сі 

түрінде (басылымның атауы, күні және автормен байланыс жасау мә лі
мет тері толық көрсетіле отырып) ұсынылуы тиіс.

Дыбыстықвизуалды жұмыстар эфир лік анықтамамен бірге теле ви
зиялық бағдарламаның көшірмесі түрінде (cd/dvd дискілерінде, flash
тасымалдаушыларында) ұсы нылуы тиіс. Ақпараттық агент тіктердің 
жур налистері жа рия   ланған мате риал дардың кө    шір месін интернет
сайтта ор  на  ластырылғанын растап жол  да уы қажет. Материалдар мем   
лекеттік немесе орыс тіл де рінде қабылданады. Байқауға мате риал дарды 
қабылдаудың соңғы күні – ағымдағы жылғы 1 маусым. Ұсынылатын ма
те риалдарға мы налар қоса беріледі: журналист туралы қысқаша өмір баян
дық ақ па рат, 3х4 мөлшеріндегі фо то суреті, ақпараттық ма те риал дар тізімі.

Байқау материалдары ми нис тр ліктің мекенжайына осы жылғы  
1 мау сымға дейін келіп түседі. 

9. Байқау материалдарын қарау.
Байқау материалдарын қа рау ды материалдарды қабылдау аяқ тал ған

нан кейін байқау ко мис сиясы жүзеге асырады. 
Байқау комиссиясы ұсынылған ма териалдарды келесі шарттар бо

йынша қарайды:
1) көрсетілген тақырыпқа сәй кестігі; 
2) мәселені талдаудың тереңдігі және оның сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыруға әсері; 
3) мазмұндау стилі; 
4) авторлық тұжырымдаманың дербестігі. 
10. Қорытындылау.
Жеңімпаздарды жариялау келесі номинациялар бойынша бірінші, 

екін  ші, үшінші орын алған үздік жұмыстарды анықтайтын Байқауды жал
пы   қорытындылау аясында іске асырылады:

1) Үздік телевизиялық жұмыс;
2) Үздік баспа жарияланымы;
3) Үздік интернет жарияланымы.

5. Байланыс ақпараты 
010000, Астана қаласы, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі, Абай даңғылы, 33а, 12қабат, 
1205кабинет, тел.: +7 (7172) 753202, 753408, сот: +77027437177, 
эл.пошта: d.duisebaev@kyzmet.gov.kz

Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері үшін 
сыБайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

қалыптастыру тақырыБындағы үздік 
журналистік жұмыстарға Байқау туралы 

ереже

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле кеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы За ңына және «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі қаУлы етеДі:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қыз  меттердің рег ла  менттерін бе кіту 
туралы» Қызылорда об лысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы 
№52 қаулысына (нор мативтік құқықтық актілерді мем лекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5067 нөмірімен тіркелген) келесі өз ге рістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім 
беру ұйымдарындағы білім алу шы ларға жатақхана беру» мем ле кеттік 
көрсетілетін қызмет рег ла ментіндегі:

6тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 

стан дарттың 9тармағына сәйкес құ жаттарды ұсынады;»;
көрсетілген қаулымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім 

туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қыз мет регламентіндегі:

1тармақтың орыс тіліндегі мә тіні жаңа редакцияда жазылсын, 
мемлекеттік тіліндегі мәтіні өз ге ріссіз қалсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйым да рына құжаттар қабылдау» мем ле
кеттік көрсетілетін қызмет рег ла ментіндегі:

6тармақтың 1) тармақшасы мы надай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге 

стан дарттың 9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;».
2. Осы қаулының орын   да луын бақылау Қызылорда облысы әкі мі нің 

орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүк телсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жа рия ланған күнінен кейін күнтізбелік 

он күн өткен соң қолданысқа ен гі зіледі.
        қызылорда облысы
 әкімінің міндетін атқарушы                                    қ. ысқақов

қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 18 сәуірдегі № 761 қаулысы
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде 12.05.2017 жылы № 5831 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы»
 Қызылорда  облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 маусымдағы  №52 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

№ Тұтыну сипаты Өлшем бірлігі Тәулікке тұтынатын су нормасы 
(литр)

1. Көшедегі су тарату колонкаларынан суды алу 1 тұрғын тәулігіне 40
2. Су құбыры бар, бірақ, кәрізі жоқ тұрғын үйлер 1 тұрғын тәулігіне 100
3. Су құбыры және кәрізі бар, ванналары жоқ тұрғын үйлер 1 тұрғын тәулігіне 120
4. Орталықтандырылған су және кәріз жүйесімен, ванна және душпен жабдықталған 

тұрғын үйлер (көпқабатты құрылыстар)
1 тұрғын тәулігіне 200

5. Орталықтандырылған суық және ыстық сумен және кәріз жүйесімен бірге, 
ваннамен және душпен жабдықталған тұрғын үйлер (көпқабатты құрылыстар)

1 тұрғын тәулігіне 260

6. Моншалар
6.1. отырғыштарда шылапшынмен сабынданып, жуыну және душта шайыну 1 келушіге тәулігіне 180
6.2. осындай, сауықтыру амалдарын қолдану және душта шайыну 1 келушіге тәулігіне 290
7. Суару шығындары

7.1. көкөніс дақылдары 1 шаршы метр тәулігіне 10
7.2. жеміс ағаштары 1 шаршы метр тәулігіне 15
8. Ірі қара мал, жылқылар, түйелер 1 бас тәулігіне 90
9. Қойлар, ешкілер 1 бас тәулігіне 12
10. Шошқалар 1 бас тәулігіне 25
11. Аналық шошқалар торайларымен 1 бас тәулігіне 60
12. Тауықтар, күрке тауықтар 1 бас тәулігіне 1,5
13. Үйректер, қаздар 1 бас тәулігіне 2,0
14. Қояндар 1 бас тәулігіне 3,0
15. Гараждар

15.1. жеңіл автокөліктер 1 автокөлік тәулігіне 50,0
15.2. осындай, гаражында автожуу бар болғанда 1 автокөлік тәулігіне 200,0
15.3. мотоцикл 1 автокөлік тәулігіне 15,0

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем лекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Қа зақ стан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
қаУлы етеДі:

1. Қоса беріліп отырған:
1) Аудандар аймағында тұратын есептеу аспап тары жоқ 

тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі 
коммуналдық қызметтерді тұтыну нор малары;

2) Қызылорда қаласы аймағында тұратын есептеу аспаптары 
жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі 
коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары бекітілсін.

2. «Қызылорда облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар 
үшін сумен жабдықтау жөніндегі ком мунал дық қызметтерді тұтыну 
нормаларын бекіту ту ралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 

жылғы 13 шілдедегі №532 қаулысының (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5578 нөмірімен тіркелген, 
«Сыр бойы» және «Кы зыл ординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 
9 сәуірде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының энергетика және тұр ғын үйком
му налдық шаруашылық басқармасы» мем лекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын ша ра ларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлейменовке жүк телсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күн
тізбелік он күн өткен соң қолданысқа ен гізіледі.

қызылорда облысының
                әкімі                                                        қ. Көшербаев

Қызылорда облысында есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және 
су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормаларын бекіту туралы

Жарқын ЖүзДі арДақты Жан
Үстіміздегі жылдың 18 ақпанында отбасы

мыз  дың тірегі, аяулы жар, асыл әкеміз Мұрат
бай ұлы Нұрлан жетпіс жасқа қараған шағында 
өмірден озған еді. Әнеміне дегенше, жүз күн де 
болыпты.

Әкеміз шаңырағымыздың берекесі, ағайын
туыстың қамқоршысы еді. Адамгершіліктің бар 
мәйегін бойына дарытқан әкеміздің ерекше қа
сиет тері көп болатын және сол асыл қасиеттерін 
біздің бойымызға дарыта білді. Біздерді оқытып, 
текті тәрбиесін беріп, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырып немере сүйді.

Алланың ісіне не шара, фәниден өткенін еске 
алып, құран бағыштап отырмыз. Оқылған дұға 
қабірін нұрландырып, жатқан жері жарық, орны жаннаттың төрінен бұ
йыр сын деп тілейміз. Сіз біздің жүрегімізде жасай бересіз, жан әке.

Жан әке, сіз едіңіз жан шуағы,
Шаңырақтың шұғылалы шамшырағы.
Өзіңіз жоқ болған соң күн көмескі,
Қайткенде, шіркін, көңіл ашылады.

Жар болсын бәрімізге тәңіріміз,
Сіз салған адастырмас тағылыміз.
Ас беріп, дұға қылдық, қабыл қылсын,
Нұрлансын аяттармен қабіріңіз,  дей отырып, әкеміз Мұратбайұлы 

Нұрланның жүзі 21 мамыр күні сағат 12.00де Қазалы қаласы, Құрманғазы 
көшесі, №1 Б үйде болатынын барлық ағайынтуыс, құдажекжат, қыз
мет тес жоражолдастарына хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде 
болуға шақырамыз.

еске алушылар: Мұратбай әулеті.

ЖараМсыз ДеП есеПтелсін
Егізбаева Гүлнұр Ерланқызының атына Қызылорда қаласындағы 

«Бола шақ» университетінің колледжін «Ақпараттық жүйелер» ма
ман дығы бойынша 28.06.2013 жылы бітіргені жөнінде берілген ТКБ 
№0300945 дипломының қосымшасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша педаго
гикалық  қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұжы
мы  Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
про   фессоры, физикаматематика ғылымдарының кандидаты Нұртаза 
Мансұрұлы Абдрахмановқа інісі

Дайрабай Мансұрұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.   

***
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

рект ораты мен ұжымы республикалық «Айқын» газетінің облыстағы 
меншікті тілшісі Миуа Байназароваға інісі

ерқанат Байназаровтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

№ Тұтыну сипаты Өлшем бірлігі Тәулікке тұтынатын су 
нормасы (литр)

1. Көшедегі су тарату колонкаларынан суды алу 1 тұрғын тәулігіне 50,0
2. Су құбыры бар, бірақ, кәрізі жоқ тұрғын үйлер 1 тұрғын тәулігіне 120,0
3. Суару шығындары

3.1. көкөніс дақылдары 1 шаршы метр тәулігіне 10,0
3.2. жеміс ағаштары 1 шаршы метр тәулігіне 15,0
4. Ірі қара мал, жылқылар, түйелер 1 бас тәулігіне 70,0
5. Қойлар, ешкілер 1 бас тәулігіне 12,0
6. Шошқалар 1 бас тәулігіне 25,0
7. Аналық шошқалар, торайларымен 1 бас тәулігіне 60,0
8. Тауықтар, күрке тауықтар 1 бас тәулігіне 1,5
9. Үйректер, қаздар 1 бас тәулігіне 2,0
10. Қояндар 1 бас тәулігіне 3,0
11. Гараждар

11.1. жеке тұлғаларға қарасты жеңіл автокөліктер 1 автокөлік тәулігіне 50,0
11.2. осындай, гараждарында автожуу бар болғанда 1 автокөлік тәулігіне 200,0
11.3. мотоцикл 1 автокөлік тәулігіне 15,0

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «__» ________ №___ қаулысымен

бекітілген

аудандар аймағында тұратын есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін
сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «__» ________ №___ қаулысымен

бекітілген

қызылорда қаласы аймағында тұратын есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін 
сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі коммуналдық қызметтерді тұтыну нормалары

ЖОБА

«нұрлы жер» бағдарламасы бойынша Жаппасбай 
батыр көше сінде салынған тұрғын үйлерге жер гілікті 
атқарушы органда  кезекте тұрған азаматтардан 
өтініштер қабыл дануда. Бұл туралы өңірлік ком му
никациялар қызметінде «қазақ станның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» ақ қызылорда филиалының 
директоры Әділжан саулебаев мәлім деді.
– Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауына орай елімізде алдағы 15 жылда 1,5 милли
он отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсаты қойылып 
отыр. Бүгінгі таңда қаладағы Жаппасбай батыр көшесіндегі 
580 пәтерлік 12 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға дайын. 
Бұл үйлерге жергілікті атқарушы органда кезекте тұрған аза
маттар мен «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
АҚ салымшылары қоныстанатын болады. Жаңа шағын ау
данда мектеп, балабақша құрылысын жүргізу қолға алы

нуда, – деген Ә.Саулебаев «Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында алғаш болып қоныс тойын қызылордалықтар той
лайтындығын жеткізді.

Аталған бағдарлама арқылы аудан, ауыл тұрғындары да 
баспаналы болуға мүмкіндігі бар. Бағдарлама талабы бойын
ша тұрғын үй бағасының 30 пайызы конкурсқа қатысу ба
рысында салымшының депозиттік шотында болуы тиіс. Со
дан соң сізге жылдық мөлшері 5 пайызбен ұзақ жылға несие 
рәсімделеді. Айта кетейік, тұрғын үй бағасының 1 шаршы 
метрі 136 мың теңгеден басталады. Сонымен бірге, брифинг 
барысында қалалық тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысының орын
басары Біржан Далабаев аталған бағдарлама аясында бой 
көтерген тұрғын үйлерді алуға ниетті азаматтарға қойылатын 
талаптар мен құжаттарды рәсімдеу жайын түсіндірді.

нұрсұлтан қазБеКОВ.

ПӘТЕР АЛУҒА ӨТІНІШ ҚАБЫЛДАНУДА

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы және «Сыр 
медиа» ЖШС ұжымы аталған басқарма басшысының орынбасары 
Жарылқағанов Әлімжан Мұратбайұлына ағасы 

Мейіржан Мұратбайұлының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
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тәрбие

А.Тоқмағамбетов атындағы қала
лық мәдениет үйінде өткен ақынның 
шығармашылық кешінде облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
құттықтау сөз сөйледі.

– Әдебиет әлемін алып көш деп 
атайтын болсақ, сол көштің иінін 
үзбей, сабақтап келе жатқан шығармашылық 
керуен көшінде  қазақ поэзиясының шоқтығы 
биік. 

Халқымыз ауыз әдебиеті арқылы осы
нау киелі өнердің алғашқы іргетасын қалаған. 
Оның ішінде поэзия – сөз өнерінің бастауы 

деп пайымдасақ, өлең дегеніміз – сөзбен сурет 
салу. Осынау сырлы әлемге құмартып, арман
мақсатын асқаралы Алатаумен ұштастырған  
жерлесіміз, «Құландысын» құлай сүйген ақын, 
қаламгер Мырзан Кенжебай 70 жасқа толып 
отыр. Шығармаларын шындықпен өріп, ұлттық 

мүдденің үдесінен шығып жүрген ағамыздың 
әрдайым абырой биігінен көрінуіне тілектеспіз, 
– деді Р.Рүстемов. Сонымен бірге, ақын Мыр
зан  Сахиұлына  облыс әкімінің «Құттықтауын» 
құрметпен табыс етті.

Келесі кезекте ақынның қаламдас доста
ры ҚР Мемлекеттік сыйлығының  иегері, 
ақын Есенғали Раушанов, ҚР Президенті 
сыйлығының иегері, «Өлке» баспасының ди
ректоры Мереке Құлкенов, Қазақстан Жазушы
лар одағының мүшесі Толыбай Абылаев  сахна 
төріне көтеріліп, шығармашылық кеш иесі Мыр
зан Кенжебайдың  шынайы бітімболмысын, 
әдебиеттегі алар орнын айшықтап атап өтті. 
Кеш қонақтары ақынын ардақ тұтқан Сыр еліне 
ыстық ықыластарын білдірді. 

Кеш барысында өзінің өмірі мен шығар
машылығы жайлы қысқаша айтып өткен ақын 
Мырзан Кенжебай, көрермен қауымға көңілін 
тербеп, көкірегінен төгілген жыр шумақтарын 
оқып берді. 

Енді бір сәт талантты жастар ақын өлеңдерін 
жатқа оқыса, ҚР Еңбек сіңірген әртісі  К. Қалым
бетова, термеші А.Үсенов әдеби кешті әнжыр
ларымен әрледі.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ШЫҒАРМАСЫНА 
ШЫНДЫҚТЫ АРҚАУ ЕТКЕН

«Сыр елі – жыр елі» деген қанатты сөз қашанда 
өмір шындығымен үндесіп, өзіндік мән-мағынасынан 
танған емес. Соның бір дәлелі, Арал өңірінің  тумасы, 
қарымды қаламгер  Мырзан Кенжебайұлының 70 жасқа 
толуына орай аймақ басшысы  арнайы қабылдап, 
сый-құрмет көрсеткен  болатын. Шығармашылық 
әлемінде шындықпен өрілген сыршыл 
өлеңдерімен танылып, оқырмандарының 
ыстық ықыласына бөленген  азаматты өңір 
 басшысы Қызылорда облысының «Құрмет 
 грамотасымен»  марапаттады.

Қызылордадағы  «Назарбаев зияткерлік мекте
бінде» робототехника бойын ша респуб ликалық 
чемпионаттың «Kaz Robo Sport2017» облыстық 
кезеңі өтті. Шараны қазақ стандық білім беру 
және спорттық робототехника федерациясы мен 
облыстық білім басқармасы ұйымдастырды.
Бұл – әлем чемпионаттары мен олимпиадалар ереже

лерімен өтетін спорттық жарыс. Бірақ, мұнда адамдардың 
басқаруындағы роботтар күш сынасады. Мұнда да 
классикалық спорттағы тәрізді командалық рух, жеңіске 
деген ұмтылыс бар, тұрақты жаттығулар жүргізіледі. 

Чемпионатқа қатысушылар  спорттың 5 түрінен  сын
ға түсті. Роботтар өздерінің қабілетін сумо рингінде, ке
гельрингте, футбол алаңында көрсетті. Кәдімгі футбол
дан айырмашылығы – алаңның аумағы мен ойыншы
лар санында ғана. Робофутболда қақпашыробот пен 
шабуылдаушыробот ойнайды. Жарыс қатысушылары 
роботты жинап қана қоймай, оның «бойына» спортқа де
ген қабілет те дарытуы керек. Бұл электроника, механика, 
информатика сияқты нақты ғылымдарды меңгерумен іске 
асатыны бесенеден белгілі.

Аймақтық кезеңге 30дай команда қатысты. Жарыс 
робосумо, кегельринг, сызық бойымен жүгіру және биат
лоннан өтті. 

– Робототехника – математика, физика, информатика 
сияқты ғылымдардың қосындысы. Егер аталған пәндерді 

жекежеке оқысаңыз күрделі, ал қосып оқу қызықты. Ба
лалар мен жасөспірімдер өздерінің шығармашылығын 
дамытуға мүмкіндік алады. Қазір робототехника әлемдегі 
ең сұранысты мамандықтар қатарына енген. Біздің бала
ларда инженерлік ойлау жүйесі қалыптасып, болашақта 
осы мамандыққа құштарлығы артып келеді, – дейді 
«Қазроботикс» білім беру және спорттық робототехника 
федерациясының филиал директоры Р.Сариев.

Чемпионат аясында оқытушыларға арналған мастер
кластар өткізілді. Назарбаев мектебінің оқушылары 
А.Өмір  бекова мен Т.Шәріп ауыл шаруашылығында 
кеңі  нен қолдануға қолайлы топырақты құнарландыруға 
арналған өз роботын  таныстырды.  Өнертапқыш шәкірт
тер физика, математика заңдылықтарына сүйене оты
рып, күрделі есептеулер нәтижесінде осы роботты құрас
тырып шығарған. Робот топырақтың қышқылданған 
және эрозияға ұшыраған бөлігін қайта өңдей алады. 
Чемпионаттың ең жас қатысушысы Ә.Ахметов 9 жасында 
робосумодан жарысқа түсті.  

Облыстық кезең қатысушыларына сертификаттар 
тапсырылып, дипломдармен марапатталды. Енді ро
бот жасаушы жеткіншектер робототехникаға қатысты 
республикалық сайыстарға қатыса алады.  

М.МЕРЕЙ. 

РОБОТ ЖАСАУШЫ ЖЕТКІНШЕКТЕР

finprom.kz аналитикалық порталының мәліметтері бойын-
ша өткен жылы Қазақстанда  халыққа тұтынушылық кредиттерін 
беру айтарлықтай азайған, 2016 жылы жеке тұлғаларға 2015 
жылға қарағанда 2,5 трлд теңгеге аз қарыз берген. Бұл ретте  банк 
өнімдеріне деген сұраныс азаймаған, мәселе басқа да қаржы 
ұйымдары  қарыз алушыларды тексеруге мұқият қарайтын болған. 

Девальвациядан кейінгі дағдарыс елдің бүкіл экономикасына  әсерін 
тигізді. Қаржы секторы да оның ықпалын айтарлықтай сезінді: көптеген 
заемшылар жай ғана қарыздарын өтеуді доғарды, ал бұл банктердің  
тәуекел-профильдерін  қатаңдатуына әкеп соқтырды. Сонымен бірге 
теңгенің еркін құбылмалы бағамға өтуін  жариялағаннан кейін, екінші 
деңгейдегі банктер  өтімділіктің өткір жетіспеушілігін сезінді. 

– Қазір валюта нарығындағы жағдай тұрақтанды, қазақстандық 
банк тердің  бір бөлігі  кредиттеу қарқынын қайта ұлғайтуда, бірақ дағ-
дарыстан оңала алмағандары да  бар, олар  нарықтан  кетуге мәжбүр.  
Сондықтан да  мен банкті таңдау  барысында  оның кредиттік рейтингіне,  

капиталының  көлемі мен  өтімділік дәрежесіне  айрықша  назар  аудару-
ларыңызға  кеңес  беремін. Міне,  тап осы  көрсеткіштер  қазіргі  жағдайда  
кез келген банктің тұрақтылығының маңызды көрсеткіштері  болып  та-
былады, – дейді Банк ВТБ (Қазақстан) Қызылорда қаласындағы 
фи лиалы ның директоры Роман Цой. – Бүгінде Банк ВТБ (Қазақстан)  
белсенді түрде өнімдер желісін  жаңғыртуда. Мысалы,  біз кредиттер 
бойынша  сыйақы мөлшерлемесін  төмендеттік.  Біздің банкте  5 000 000 
теңге сомасына дейінгі кепілсіз  тұтынушылық  кредитті  5 жыл мерзімге  
алуға болады. Егер сізге қомақты сома – 5 000 000 теңгеге дейін қаржы 
қажет болса,  жылжымайтын  мүлікті  кепілге қойып 10 жыл мерзімге 
кредит рәсімдеуге болады, бұл өнім бойынша да  мөлшерлемелер  
төмендетілген.

Тәжірибе көрсеткендей, қазақстандықтар жазғы демалыс қар саңын-
да  кредит алу үшін  банктерге жиі жүгінеді,  көбінесе бұл уақытта  адам-
дар демалысқа, пәтерді жөндеуге немесе үйлену  тойын өткізуге  ақша  
іздейді.  Бірақ оны  әрқашан ала  алмайды. Қарыз алуда өз  мүмкіндігіңізді 
ұлғайту үшін қаржы ұйымына жүгіну  барысында нені  білген жөн? 

– Бірінші кезекте менеджерлер кредит тарихын тексереді. Егер 
Сіздің  алдыңғы  алған  кредиттеріңізді өтеуде бірнеше мәрте қате-
ліктеріңіз болса, бұл бас тартуға себеп болуы мүмкін, сондай-ақ кре-
дит та рихыңыздың болмауы, өйткені сіздің алдындағы қарыздарыңызға 
қалай қарайтындығыңызды  білмей  банк қызметкерлері қарызыңызды 
қалай  өтейтіндігіңізді түсіну қиынға  соғады, – деп атап өтті Банк ВТБ 
(Қазақстан) Қызылорда қаласындағы филиалының директоры 
 Роман Цой.  – Тағы бір маңызды нәрсе – кредит қабілетіңізді бағалау. 
Әрине ең дұрысы кредит алуды жоспарлаған кез келген адам бірінші ке-
зекте  өз жанұясының  ай сайынғы шығындарын  дербес түрде есептеуі  
тиіс және  ай сайынғы төлемдері жүзеге  асыра алатындығына, өз та-
бысына  сенімділігін  бағалауы тиіс. Бірақ тәжірибе  көрсеткендей, бұны  
барлығы бірдей жасамайды, сондықтан  банктер  қарыз алушының  кре-
дит қабілеттілігін  бағалау рәсімдерін міндетті түрде жүргізеді. Және бұл 
дұрыс, осылайша  біз  көптеген жанұяны ойластырылмаған шығындардан  
қорғаймыз. Мен барлығына кредит алуға өтінім  берместен бұрын: өз 
кредит тарихыңызды тексеруге және табысыңыз бен шығысыңызды 
мұқият есептеуге кеңес беремін. Егер Сіз барлығын сарап тап,  кредит 
алуға бекінсеңіз, Банк ВТБ (Қазақстан) Сіздің мына сілтеме www.
vtb-bank.kz  бойынша  қал дыра алатын өтініміңізді қарас тыруға  
әрқашанда  дайын. Толығырақ ақпа ратты  ұялы  телефон нан 5050 нө-
мірі бойынша  тегін ала аласыз.

(ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігінен берілген лицензия №1.2.14/39 23.12.2014 ж.)

Қайдан және Қалай кредит алуға болады?

– Бұрын қазақта қазіргідей 
үлкенкіші, еркекәйел жаппай 
сүйісіп амандаспайтын, – деді ата 
мен сусын апарғанда.

Әлгінде Бәкеңнің кішкен
тай  дан бірге өскен, бірге оқыған 
досы келіп, екеуінің орысшалап 
сүйісіп сәлемдескенін көр ген бо
латын. Мына айтқан сөзіне сол 
сүйісу түрткі болдыау деймін...

– Әсіресе батпандай ераза
мат тардың кездескен жерде сүйі
сіп амандасуы деген қазақ қа
уымында бұрын атымен жоқ еді. 
Осы сүйісу Хрущевтің билік құр
ған кезінен кең етек алып, жайы
лып кетті.  Жақ сыны да, жаманды 
да ала ла май тез қа был дай қоятын 
«та лантымыз» бар. Бастықтың әр 
қимылын қалт жібермей, қайталап 
кәукелектейтін жағым паз жам
паң дығымыз тағы бар. Сөйтіп, 
жалпаңдап жүріп, жапалақ болып 
кетер ме екенбіз, құдай білсін... 
Еразаматтар қолдасып аманда
сушы еді. Сағынысып көріскенде 
құшақ айқастырып қауышатын. 
Міне, осыларды «еркекше сәлем
десу» дейді. Ал әйелдер өзара 
құшақтасып, сүйісіп аманда
са беретін. Қариялар өзінің ба
ласындай, немересіндей жастар
ды жақсы көріп еміренгенде 
құ шағына қысып, арқасынан 
қаға тын. Осы жерде бір нәрсеге 
тоқтала кетейін. Бұрын қазақтар 
ер баланы еркелеткенде басынан 
сипамаған. Арқасынан қаққан. 
«Басына сипау ұл баланы аяп, 
мүсіркеу сезімдерін туғызады, 
төмен қарап жүретін жасық бо
лып қалады» деп түсінген. Ата
ана, елжұртына қорған бола
тын, шаңыраққа ие болатын 
ұлдың көзін жерден алмайтын 
жігерсіз, есіркеуді тілеп тұратын 
ынжық болғанын қаламаған. Ал 
арқасынан қаққанда ер бала ба
тылданады, жігерленеді, еңсе
сін тік ұстап, тура қарауға 
дағдыланады. Неге болса да тай
салмай қарайтын қайратты, ба
тыл болып ержетсін деп ұлды 
арқадан қағыпты. Ал қыздарды 
керісінше басынан сипаған. Қыз – 
жатжұрттық, қыздың бағы – үйде 
емес, түзде. Қыз басқа босағаны 
аттап, өзге үйдің отын жағады, 
ұрпағын өсіреді. Қызды «кететін 
бала ғой» деп еркелетеді. «Ал
дында не күтіп тұр екен, тағдыр
талайы қалай болады» деп басы
нан сипап аялаған. Қыз баланы 
басынан сипағанда басы еріксіз 
еңіс тартады, көз жанары төмен 
түсіп, жасырынады. Кісі бетіне 
бажырайып қарамайтын әдетке 
үйреніп, қызға лайық  биязы 
мінез қалыптасады. Арқадан қағу 
мен бастан сипаудың осындай 
талғамды астары, тәрбиелік мәні 
бар екен.

Ал енді әжелер мен апалар 
жасы кіші жақындарын жақсы 
көргенде ұл болсын, қыз болсын, 
оларды құшақтап, маңдайынан 

не қолынан сүйеді. Қазір де 
ел ішінде жиі болмағанымен, 
бұл әдет сақталып келеді. Жас 
балалардың маңдайынан иіскеп 
не сүйіп: «Үлкен азамат бол!», 
«Бақытты бол!», «Өркенің өс
сін!», «Өмір жасың ұзақ бол
сын!»  деп тілектерін қос қабат 
айтып жатады. Тегінде қазақ 
жас баланы, әсіресе кішкентай 
сәбиді бетінен сүймейтін, қызы
ғып қарамайтын, таңданып сұқ

танбайтын. Бұлар – тыйымдар. 
Ертеден келе жатқан осы 

ырымтыйымдар негізсіз 
емес. Сәби құстың бала
паны сияқты, нәзік әрі 
сыртқы әсерді өзіне 
тез қабылдайды. Ере

сек адамдар баланы мейірленіп 
сүйгенде әр адамның бойындағы 
әртүрлі деңгейде болатын 
биоөрісті сәби көтере алмай
ды. Сәбиде қорғану күші әлі 
жетілмегендіктен науқастанып 
қалады. «Көз тиді», «сұқ өтті», 
«аш кірді» деп жатамыз ондай
да. Бұрын халық емшілері су
мен ұшықтап, адыраспан, арша
мен аластап, тұзбен емдеп жата
тын. Әрине, ешкім де жас бала
ны әдейі ауыртайын демейді. Көп 
адамдар өзінің бойында, көзінде 
қандай дәрежеде өріс бар екенін 
біле бермейді, ол тіпті ойына 
да келмейді. Сондықтан сәбиге 
қатысты жерде үлкендердің абай
лап, сақ болғандары жөн. Өте 
еміреніп жақсы көру зардап
сыз емес, балаға қауіп болуы 
ықтимал,  деді ата.

Мен осы әңгімеден соң ой
ланып қалдым. Атаның өзі жас 
балаларға онша жұғыса бермейді. 
Балаға үйірсектігі шамалы. Бір 
қарағанда баланы  жаратпайтын 
секілді әсер қалдырады. Өзге 
адамдар сияқты жас баланы 
құшақтап, елжіреп сүйгенін өз ба
сым көрген емеспін. Біреудің ба
ласына керемет көңіл бөлгенде 
«жақсы бала екен ғой» неме
се «жігіт екен ғой өзі» деп қана 
қолынан ұстап, арқасынан қағып 
қояды. Жас балаға тура қарамай, 
басынан, иығынан асыра на
зар салады. Атаның тіке қараған 
отты жанарына бала түгілі ересек 
адамның төтеп беруі екіталай.

Өзгені былай қойғанда, 59 жа
сында алғаш көрген немересін де 
көпекөрнеу жақсы көре бермейді. 
Алғашқы кездерде атаның осы 
салқындығын түсінбейтінмін әрі 
жүрегіме тікендей қадалатын. 
Біз атаның қолына көшіп келіп, 
бірге тұрған соң ғана сырын ала 
бастадым. Ата баламен ойнау
ды білмейді, олармен үлкен адам
ша сөйлеседі. Немересінің толып 
жатқан бітпейтін сұрауларына 
жалықпай жауап береді. Бала 
қиялын жетелеп, оны әдейі сөзге 
салып, ойлау қабілетін өрістетеді. 
Қате кеткен бұрыс жерін сол 
замат түзеп, түсінік береді. 
 Керек жерінде солдат құсатып 
қақ шитып тұрғызып қойып, 
қаталдығын да көрсетіп жібереді. 
Бірақ қорқытпайды. Атаның көп 
қолданатын әдісі – қайталау. 
Немересіне әлденені үйреткенде 
осы әдісі арқылы нәтиже шыға
рады. Ержанға деген аталық 
пе йілін айналыптолғанбайақ 
өзіне тән ерекше табиғатымен 
жеткізеді. Сырттай көрсеткісі 
кел мегенімен бір ауыз сөзінен, 
бір қимылынан, көзқарасынан 
бұлтты жарып шыққан күндей 
жарқ ете қалатын аталық мейірімі 
бәрбір анық та айқын байқалатын.

«Бабалар аманаты» 
кітабынан үзінді.

СӘЛЕМДЕСЕ 
білеміз бе?

Бауыржан Момышұлының келіні, жазушы-этнограф «Шуақты 
күндер», «Бабалар аманаты» және «Әзіліңді сағындық» кітаптарының 
авторы Зейнеп Ахметова Қазақстан халқы ассамблеясы облыстық 
Аналар кеңесінің форумына құрметті қонақ болады. Бала тәрбиесі, 
отбасы құндылықтары, дәстүрлі дін туралы тұшымды әңгіме тың-
дағыңыз келсе, 19 мамыр күні сағат 11:00-де Достық үйінде, сол күні 
сағат 16:00-де Жалағаш ауданында, 20 мамыр күні сағат 10:30-да 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапxанада өтетін оқырмандармен 
кездесуге келіңіз.

Әдебиет сыншысы Бақыт Тұрсынұлының жетпіс
жыл дық мерейтойы туған жер төсінде атап өтілуі облыс 
басшы лығының бастамасы болды. Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап кітапхана залында ұйымдастырылған 
шараның беташарын  Жаңақорған аудандық мәдениет  
және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкерлері жазушы 
туралы тартымды театрландырылған көрініспен ашты.  
Сахна төріне көтерілген мерейтой иесімен бірге фи
лиология ғылымдарының докторы, профессор Құлбек 
Ергөбек кештің еркін тақырыпта өтіп, оқырманмен ашық 
сырласуға сеп болды. Ал, шараның шымылдығын облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов түріп, қарымды 
қаламгердің  әдебиет әлеміндегі озық орнын, сыншы 
болудың салмағын безбендеп берді. Қазақстан Жазу
шылар одағы басқармасының өкілі Несіпбек Дәутайұлы 
қаламдас дос жайлы қанатты ойын білдірді. Қоғам 
қайраткері Ержан Уайс естеліктерге жан бітірді.

Бақыт Сарбалаев көркем әдебиеттің көрнекті сын
шысы, Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері. Жер
лестері оның қаламынан туындаған тартымды туынды
лар арқылы бағалап, иығына шапан жапты, құттықтау 
хаттарын табыстады. Кітапхана ұжымы «Сынның сырлы 
семсері» атты көрме ұйымдастырды. Сонау «Лениншіл 
жас» газетінде 1966 жылы жарияланған «Өлеңнің 
салмағы жүрекпен өлшенеді» сын мақаласы да көрмеден 
орын алған. Бір сөзбен қайырғанда, Бақыт Тұрсынұлы ел 
ықыласынан үлкен әсер алды.

Қ.ҚҰРБАН.

«Жолаушылар тасымалы» АҚ 2017 жылдың 1 мау-
сымынан бастап Астана қаласының жаңа темір жол вок-
залынан қатынайтын пойыздардың тізімі бекітілгенін ха-
барлайды. 

Жаңа «Нұрлы жол» вокзал кешені  54 пойызға 
қызмет көрсетеді. Оның 22-сі «Тұлпар-Тальго» жүрдек, 
16-сы кәдімгі және 16-сы қала маңы пойыздары.

 Астананың қазіргі вокзалы арқылы 64 пойыз өтеді. 
Оның 2-і «Тұлпар-Тальго» жүрдек, 54-і кәдімгі және 8-і 
қала маңы пойыздары.

Пойыздардың толық тізімі біздің сайтта:  
www.temirzholy.kz.

Жаңа вокзалға  дейін қала ішінде  2, 14,  32, 48, 50, 
57, 201, 202, 500 және 505 автобустары қатынайды.

Қосымша сұрақтар бойынша темір жол вокзал-
дарының кассаларына немесе 105 бірегей анықтама 
қызметіне телефон шалыңыз. 

«Жолаушылар тасымалы» АҚ 
баспасөз қызметі.  

(Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №16-
1910-04-ЖШС, БСН 120340009890 12.03.2012 жылы «RET&Media» ЖШС-
на ҚР Әділет министрлігінен берілген.)

КөРКЕМ әДЕбиЕТТің
КөРНЕКТі өКілі

Құрметті Астана тұрғындары мен қала қонақтары!

Дүлдүл күйші Әлшекей Бектібайұлының туғанына биыл – 170 жыл. Осыған орай 
Ә.Тәжібаев атындағы әмбебап ғылыми кітапханасында «Әлшекейдей күйші өткен алашым
да» атты кеш ұйымдастырылды. 

Оқырманды, жалпы өнерсүйер қауымды туабітті талант иесінің өмірімен таныстыруды, 
ұлттық өнер қазынасын насихаттауды мақсат еткен шараға Әлшекей күйлерін насихаттау
шы Тынысбек Дүйсебеков, Әлшекей күйлерін зерттеуші, Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі Балтабай Нұржанов, күйші Абылайхан Ысқақов, күйшінің шөбересі Амангелді Мол
жанов пен ардагер журналист Өтеген Жаппарханов қатысты. Кеш барысында өмірі шерменде 
өткен композитордың кесек туындылары халқымен қайта қауышып, күйлері тыңдарманның 
құлақ құрышын қандырды. Сонымен қатар шығармашылығы жайлы сыр шертетін «Күй – 
құдірет, күй – ғалам» тақырыбындағы көркем әдебиет көрмесі ұйымдастырылды. 

Айта кетейік, 1847 жылы Жаңақорған ауданында дүниеге келген Әлшекей Бектібайұлының 
100ге тарта күйі бар. Алайда, оның барлығы сақталмаған. Бүгінде күйшінің «Тоқырау», 
«Нарсоққан», «Терісқақпай» секілді шығармалары көпшілікке кеңінен таныс. Әсіресе 
«Толқын» деп аталатын күйінде  көкіректі қарс айыратын мұң мен шер толғанған. Мұны 
күйші Қазан төңкерісі кезінде, туған жерінен жырақта бас сауғалап жүргенде шығарған екен. 

Мөлдір СНАДИН.

Әлшекейдің күйлері

блоГер дәрІС оҚыды
Сейсенбіде Қорқыт ата атындағы ҚМУдың Шоқайтану ғы

лымизерттеу орталығында аймақтық блогерлерге, баспасөз хат
шы лары мен журналистика мамандығында оқитын студенттер
ге арналған «SMM негіздері және желідегі контент» тақырыбында 
семинартренинг өтті. 
Оны облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Руханиятты қолдау» 

қоғамдық қоры ұйымдастырып, «Қазақстандық блогерлер  Альянсы» 
қоғамдық бірлестігінің вицепрезиденті Аршат Ораз жүргізді.  Блогер 
қатысушыларға әлеуметтік желідегі SMM негіздерін түсіндіріп, кон
тент маңызын дамытудың тәсілдерін үйретті. «Желі әдебі немесе нети
кет», «Ақпараттық соғыс және қорғаныс амалдары» тақырыптарында дәріс 
оқыды. 

Қатысушылар тапсырмамен жұмыс жүргізіп, қызықтырған сауалдары
на жауап алды. Оларға семинартренинг соңында сертификат табыс етілді. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Қызылорда облыстық татар қо  ғам дықмәдени 
орталығы 21 ма мыр күні сағат 11де қалалық мә

дени және демалыс паркінде «Са бан туй2017» мерекесін 
 өт кізеді. 

Онда спорттық шаралар ұйым дас тырылады. Жеңімпаздар 
сый лық    тармен марапатталады. Сон дайақ, Қазан қаласынан кел

ген өнер   паздардың қатысуымен мере ке лік концерт көпшілік назары
на ұсы ны лады. 

Татар шеберлерінің қолынан шық  қан бұйымдардың көрмежәр мең
кесін тамашалауға болады. 

Сабантуй ӨтедІ


