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     салтанат

Аймақ басшысы мен министр ең алды-
мен Әйтеке би кентіндегі №249 Е.Бозғұлов 
атындағы мектеп-лицейдің соңғы қоңырау 
салтанатты шарасына қатысты. Түлектерге 
сәттілік тілеп, лебіздерін білдірді.

– Бүгін оқушылар мектеп бітіріп, жаңа 
өмірге қадам басқалы тұр. Осы қуанышты сәт 
барлығыңызға құтты, жолдарыңыз ашық бол-
сын деймін. Үлкен табыс тілеймін, – деді ми-
нистр Е.Сағадиев.

– Біз 30 өркениетті елдің қатарына кіруге 
талпынған елміз. Ол үшін әрбір қазақстандық 
білімді, бәсекеге қабілетті болуы қажет. 

Сондықтан мемлекет жасаған мүмкіндікті 
пайдаланып, мықты маман атаныңдар, – деді 
облыс әкімі.

Елбасы өз тапсырмасында 3 мәселені   
уақыт оздырмай шешу қажеттігін айтып келеді. 
Ол – үш ауысымды білім ұяларын болдырмау, 
апаттық жағдайдағы мектептердің алдын алу 
және балабақша жетіспеушілігінен арылу. 
Бүгінде өңірдегі ерекше ыждағаттылықтың 
арқасында екеуінің міндеті орындалды. Бүл-
дір шіндердің балабақшамен қамтылуы 100 
пайызға жетсе, ауысыммен оқитын білім 
беру ұйымдарының мәселесі өз шешімін тап-

ты. Енді апаттық жағдайдағы мектептердің 
жайы күн тәртібінде тұр. Мұны да мезгілінен 
бұрын шешу биылғы жылдың еншісіне тимек. 
Осыған орай облыста бір күн ішінде 6 мектеп 
пен 2 балабақша пайдалануға берілді. Аймақ 
басшысы Қырымбек Көшербаев министр Ер-
лан Сағадиевпен бірге жаңа білім ұяларының 
салтанатты рәсіміне қатысты.

Ең алғашқы мектептің ашылу салтанаты 
теңіз төскейінен басталды. Арал ауданының 
Үкілісай елді мекенінде 50 орындық №265 
білім ұясы пайдалануға беріліп, тұрғындар 
қуанышы еселенді. Жаңа ғимарат жобасы-

на бюджеттен 314 млн теңге бөлінген. Осы-
лайша жанында 20 орындық балабақшасы бар 
нысан шағын ауылдың шарапатты игілігіне 
айналды. 

Дәл осындай қуанышты сәт осы ауданның 
Жетес би ауылдық округіне қарасты Ескіұра 
елді мекенінде де болды. Шағын орталығы 
қоса салынған мектептің құрылысын  «СК 
и Монтаж-Строй» ЖШС жүргізді. Білім 
ошақтарының ашылу рәсімінде аймақ бас-
шысы мен министр ауылдағы ағайынға 
ақжарма тілегін білдірді. Тұрғындар да жаса-
лып жатқан еңбек үшін ел ағаларына алғысын 
жеткізді.

Одан кейінгі салатанатты рәсім Қазалы 
ауданының Бірлік ауылында жалғасты. Елді 
мекендегі №102 орта мектеп 2001 жылы апат-
ты деп танылып, сонан бергі 16 жылда ескіріп, 
тіпті іргесі сөгіле бастаған еді. Осыдан кейін 
тізімге алынып, биыл 140 орынға шақталған 
жаңа ғимаратқа ауыстырылды. Жаңа нысан-
ның ашылу салтанатында сөз алған ҚР 
Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев 
көпшілікті қуанышымен құттықтады.

– Ең алдымен сіздерді оқу жылының 
Соңғы қоңырау мерекесімен шын жүрек тен 
құттықтаймын. Сонымен бірге, мектеп тің 
жаңа ғимаратының ашылуы үлкен жақсы-
лықтардың басы болсын деп тілеймін. Бір 
күн ішінде бірнеше нысанды пайдалануға 
беру шынымен де үлкен жетістік. Елбасы 
білім саласына ерекше назар аударып келеді. 
Облыс әкімі Қырымбек Елеуұлына да осы 
салаға қамқорлық жасап, үнемі қолдау білді-
ріп жүргені үшін Үкімет атынан ерекше 
алғысымды білдіремін, – деп, мектеп дирек-
торына өз атынан естелікке теледидар табыс 
етті.

Жаңа білім ұясы барлық қажетті техноло-
гиялармен жарақтандырылған. Арнайы бөл-
ме лер, спорт және мәдениет залдары, асхана-
мен қамтамасыз етілген.  

Майдакөл ауылының тұрғындары да 
осын   дай қуанышты сәттің куәгері болды. 
Елді мекендегі апаттық деп танылған №98 
орта мектеп жаңа 200 орындық ғимаратқа 
көші рілді. Нысанның құрылыс-монтаж жұ-
мыс  тарының бас мердігері – «Өмірзақ» 
ЖШС. Қос қабатты еңселі ғимаратта 
білім алушыға бар жағдай жасалған. 

жаңа мектеп –
жаңа заман жаршысы

Бейсенбі күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев пен ҚР 

Білім және ғылым министрі  Ерлан 
Сағадиев Арал, Қазалы, Қармақшы 

аудандарында жұмыс сапары-
мен болды. Сапар барысында 

бірнеше білім нысандарының  ашылу 
 салтанатына қатысып, 

халық қуанышымен бөлісті.

Еліміз бойынша 25 мамырда Соңғы қоңырау сал-
танаты өтіп, мыңдаған оқушы алтын ұя – мектебімен 
қоштасты. Олардың алдында енді тестілеу мен оқу ор-
нын таңдау міндеті тұр. 
Қаладағы №2 «Мұрагер» мектебінде де бұл күні оқу жылы 

қорытындыланды. Көңіл тебірентер шараға облыс әкімінің 
орынбасары Серік Қожаниязов қатысып, ақ бантикті балау-
са қыздарды, бозбалалар, қолында – гүл, жүзінде нұр ұстаздар 
мен ата-аналар қауымын мерекемен құттықтады. Елбасының 
биылғы Жолдауында білім беру саласын жаңғыртуға 
үлкен мән берілгендігін, бұл тарапта облыста жаңадан бой 
көтерген білім нысандары, оқушылардың жазғы демалыс-
та тынығуына қолдау жасау секілді игілікті шараларды атап 
өтті. Сондай-ақ, түлектерге ақ тілегін жеткізіп, биік белестерді 
бағындыратынына сенім білдірді. 

Салтанатта құрамында грант иегерлері, білім олимпиа-
даларының, спорт, өнер жарыстарының жеңімпаздары, “Ал-
тын белгі”, үздік аттестат үміткерлері бар көшбасшылардың 
шеруі өтті. “Мектеп вальсі” шырқалып,  түлектер жұп-
жұбымен билей жөнелді. Осы сәтте мектеп ұжымы ұшырған 
бума-бума шарлар аспанды бірер сәтке түрлі-түске бояп 
жіберді. Салтанаттың шырқау сәтінде қалалық оқушылар 
мәслихатының депутаты Жарылқасын Дінмұхаммед пен 1-сы-
нып оқушысы Алина Салауат соңғы қоңырау соғып, шараны 
қорытындылады. 

Айта кетейік, №2 мектептен биыл 74 түлек түлеп ұш-
пақ. Оның 68-і ҰБТ-да бағын сынамақ ниетте. Ал қалған 
оқушылар Мәскеудің зерттеу-технологиялық  институтында, 
К.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық универ-
ситетінде білім алатын болады. Мектеп директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Айгүл Өткелбаеваның айтуынша, осы 
жылы халықаралық “Flex” бағдарламасымен ағылшын тілін 
жетік меңгерген 3 бітіруші түлек Америкада оқып келген. 
Ал 1995 жылдан бастап қолданысқа енген бағдарлама гран-
тын бүгінге дейін 100 түлек жеңіп, жемісті жобаның игілігін 
көрген екен.

* * *
Осы күні қаладағы №3 мектеп-лицейінде де соңғы қоңырау 

соғылды. Сол күні мектеп алаңына түлектермен қатар, өмірден 
өз орнын тауып, түрлі салада еңбек етіп жүрген, мектепті 
тәмамдағандарына бірнеше жыл болған аға-апалар да табыл-
ды. Қимастық сезімде жүрген 113 түлекті құттықтауға облыс 
әкімінің орынбасары Евгений Ким арнайы келіп, ізгі тілегін 
білдірді. 

Дәстүр бойынша салтанатты жиында үздіктер, түрлі олим-
пиадалар мен спорттық жарыстардың жеңімпаздары диплом-
дармен марапатталды. Мектептің қоғамдық өміріне белсене 
араласқан ата-аналарға да “Үлгілі отбасы” медалі табыстал-
ды. Лицей түлектері мен оқушылары әзірлеген концерттік 
бағдарламада мәнерлеп өлең оқылып, әсем әуендер шалқыды. 

Мұнан соң түлектер ұстаздарына деген алғаусыз алғысын 
жеткізіп, қоштасу вальсін биледі. 

* * *

Кеше ғана тұлымы желбіреп, жүрегі лүпілдеп, мек-
теп қабырғасын имене аттаған Ғ.Мұратбаев атындағы №171 
мектептің түлектері де білім ордасымен салтанатты түрде 
қоштасып, қияға қанат қақты. Сыңғырлаған күміс қоңырау 
үнімен қоштасу оларға бір жағынан қуаныш, екінші жағынан 
қимастық сезім тудырды. 

Басқосуда облыс әкімінің орынбасары Қуаныш Ысқақов 
олардың биік белестің бастауында тұрғанын айта келе, ақ жол, 
сәт-сапар тіледі. Сонымен қатар шарада білім ошағының қол 
жеткізген табыстары зор мақтанышпен атап өтілді. Қалалық 
мәслихат депутаты, мектептің 1998 жылғы түлегі Ержан 
Байтілес те өз ісінің үздігі болып танылған ұстаздарға алғысын 
жеткізіп, алтын ордасына деген сағынышымен бөлісті.

 Жиын барысында бітіруші тілектер “Қош бол, мектебім 
менің!”, “Түлектер”, “Аяулы ұстаз” әндерін тамылжыта шыр-
қап, мың бұрала биледі. Ал 1-сынып оқушылары аға-әпкелеріне 
деген ыстық ықыласын жыр шумақтармен жеткізді. Мерекелік 
шара жас түлектердің қоштасу вальсімен аяқталды.

Мөлдір қалыМбЕт.

«ASTANA EXPO-2017 
БАРЛЫҚ КЕЛУШІЛЕРДІ 
ТАҢҚАЛДЫРАДЫ»

«10 маусым күні Астанада ЭКС-
ПО-2017 көрмесі барлық келушілерді 
таңқалдырады деп сеніммен айта ала-
мын». Бұл туралы Көрме кеңсесіне кел-
ген Халықаралық Көрмелер Бюросы Бас 
хатшысының орынбасары  Димитрий 
Керкентзес хабарлады. ХКБ өкілі 
Астана ға іссапармен келіп, Ұлттық сек-
циялар комиссарларының жетекшілер 
алқасының отырысына қатысты.

 «Мен кеше Көрме аумағында екі сағаттай уақыт өткіздім. Осын-
да бірінші рет келгендер: бұлар қалай үлгермекші, әлі көп нәрсе дайын 
емес», – деп айтуы мүмкін. Алайда, біз көптеген көрмелерді өткіземіз, 
сондықтан бәрі дұрыс. ЭКСПО көрмесіне дайындық жоғары деңгейде», 
–  деді Д.Керкентзес. 

Сондай-ақ Халықаралық Көрмелер бюросы Бас хатшысының 
орынбасары көптеген жұмыс мәселелері шешілген халықаралық 
қатысушылар кездесуінің ұйымдастырылғанына ризашылығын 
білдірді. 

Кейбір халықаралық қатысушылар павильондарын ертең-ақ 
таныстыруға дайын болса, өзгелері павильондарының тақырыптық 
толтыруын аяқтауға жақын. Бәрі мерзімінде дайын болады.

сОңҒы ҚОңыраУ сыңҒыры

Аталған жиынға аймақ бой-
ынша балалардың жазғы дема-
лысын ұйымдастыруға жауапты 
мамандар қатысып, онда «Бала-
ларды сауықтыру ұйымдарының 
дайындығын, қауіпсіз демалы-
сын, тамақтануын, медициналық 
көмек пен сауықтыру шарала-
рын ұйымдастыру» тақырыбы 
талқыланды.  

Жиын барысында облыстық 
кә сіподақтар ұйымының төр-
айымы, облыстық мәслихат де-
пу  таты Райкүл  Байназарова 
сөз сөй леп, балалардың жазғы 
 дем алысын ұйымдастырудағы бас-
ты талаптардың бірі  –   лагерьге 
қабылданушыларға міндетті түр-
де жолдама рәсімделіп, меди ци-
налық анықтамасы тіркелуі тиіс 
екенін айтты. Сондай-ақ компью-
тер класын жабдықтап, караоке 
ұйымдастырып, ғимараттардың 
ішкі-сыртқы безендірулерін жаңар-
тып, балалардың қызығушы лығын 
арттыруға барынша ден қою қажет 
екенін атап өтті. 

Жазғы тынығу, сауықтыру 
ұйым дарында балалардың  қауіп -
сіз демалысы мен тамақ та-
нуын, медициналық көмек пен 
сауықтыру шараларын ұйым-
дастыру жұмыстарына байланысты 
Қызылорда облысының қоғамдық 
денсаулық сақтау де партаментінің 
бөлім басшысы Алмаш Шуақбаева 
хабарлама жасады. 

– Өздеріңізге белгілі, өткен 
жылы елімізде балалардың жаз-
ғы демалысы кезінде бірқатар 
кем шілік орын алды. Біз осы-
дан сабақ ала отырып, жазғы де-
малыс жұмыстарына жан-жақты 
әзірлік жасап, әсіресе, лагерь 
тыны ғушыларының жеке бас 
 гигиенасы мен дұрыс тамақтануын 
қатаң қадағалауға тиіспіз. Ол 
үшін бірінші кезекте лагерь ас-
ха наларындағы техникалық жаб -
дықтар түгелдей талапқа сай 
тексеруден өткізілуі керек. Сон-
дай-ақ лагерьге қабылданатын 
тағамдардың құжаты заңды болу-
ына ерекше назар аудару қажет. 
Медициналық қызметкерлердің 
және аспаздардың кәсіби білік-
тілігіне мән берілуі тиіс. Әр ау-
ысымда осы талаптар бойынша 
тексеру жұмыстары жүргізіліп, 
лагерьлердің жазғы демалысқа 
дайындығы нақтыланып отыратын 
болады, – дейді А.Шуақбаева. 

Сонымен бірге, семинардың 
күн тәртібіне сәйкес №3 қалалық 

емхананың жалпы тәжірибелік 
дәрігері Б.Ізбасарова, облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасының 
инфекционист-дәрігері Л.Мүсіре-
пова,  «Облыстық салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығы» 
ЖШС алдын алу бағдарламасының 
менеджері Б.Қарымсақова хабар-
лама жасап, жазғы демалыс кезінде 
балалармен  өткізілетін сауықтыру 
шаралары бойынша  кеңестер 
беріп, қатысушылардың сауалына 
жауап берді.

Облыстық білім басқарма сы-
ның мәліметінен байқағаны мыз-
дай, биыл облыс бойынша 1-10 сы-
нып аралығындағы 128 960 бала 
жазғы демалыспен қамтылатын бо-
лады. Бұл барлық 135 714 бала ның 
95 пайызын құрайды.

Балалардың жазғы демалысы 
9 қала, аудан сыртындағы лагерь-
лерде ұйымдастырылады. Оның 
6-ы жыл бойы жұмыс жасайтын 
лагерлер. Ал Қармақшы ауданын-
да салынатын 150 орындық лагерь 
құрылысының қаржысы көптен 
бері шешімін таппай келген бола-
тын. Бұл жобаға барлығы 1 млрд 
255 мың теңге қаралып, биыл 100,0 
млн теңгесі бөлініп отыр. 

Жазғы маусымда жоғарыда 
аталған лагерьлерге 8742 бала қам -
тылатын болса, оның ішінде  4 146  
баланың демалысына жалпыға 
мін  детті оқу қоры есебінен 70 млн 
555 мың теңге қаралған. Сонымен 
бірге, мұнай компанияларының 
қолдауымен, облыстан тыс ай мақ -
тардың лагерінде ата-анасы ның 
қамқорлығынсыз қалған, көп ба ла-
лы және тұрмысы тө мен, мүм кін-
дігі шектеулі отбасы лардың бала-
лары (13 210) демалады деп жо-
спарланып отыр. 

Семинар  барысында «Облыс-
тық олимпиадалар және қосымша 
білім беру орталығының» жұмыс 
тәжіриесі назарға ұсынылып, 
алғашқы медициналық көмек, 
қауіп сіздік шаралары жайлы кеңі-
рек аталып өтті. Жыл бойы тұрақ-
ты жұмыс жасайтын бұл орта-
лықта жазда жанға жайлы дема-
лыс ұйымдастырылса, жылдың 
басқа мезгілдерінде мұнда білік ті 
ұстаздар мектеп бітіруші түлек-
терді ҰБТ сынағына дайындайды. 

Осылайша облыстық семи нар-
ға қатысушылар жазғы демалысты 
ұйымдастыру жауапкершілігінен 
өзара тәжірибе алмасты.

                                                                         
Ғазиза ӘбІлДа.

 Мамыр айына жоспарланған маңызды жұмыстардың бірі – 
балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру. Сондай-ақ 
жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша Ұбт сынағын өз деңгейінде 
өткізу. Осыған орай қР Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық 
денсаулық сақтау комитетінің облыстық департаментінің баста-
масымен «Облыстық олимпиадалар және қосымша білім беру 
орталығында» семинар ұйымдастырылды. Семинар жұмысын 
облыстық білім басқармасының басшысы бақытжан Сайлыбаев 
жүргізді.

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТЫҢ 
ӨЗ  ЖАУАПКЕРШІЛІГІ БАР

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің облыстық департаменті мен облыстық ішкі  сая сат басқармасы 
ұйымдастырған басқосуда келеңсіз көріністің алдын алу турасындағы мәсе-
лелер талқыланды. М.Әбенов заң бұзған адамды жаппай ұстап, жазалау міндет 
емес, одан да профилактиканың жөні бөлек екенін жеткізді. 

– Осы орайда қоғамдық аудит жобасын қолға алып отырмыз. Яғни кор-
рупциямен күреске мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар, бизнес 
қауымдастық пен азаматтар – төрт тарап түгел жұмылуы керек. Сол кезде ғана 
жұмыс тиімділігін көрсетеді, – деді ол. 

Сыбайлас жемқорлық жағдайлары негізінен полиция, көліктік бақылау, 
мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы мен жол құрылысы 
салаларында жиі кездеседі. Сондықтан арнайы құрылған топ жан-жақты 
шараларға кірісіп кетті. Кездесуде ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті 
басшысының орынбасары Берікбол Байқожаев баяндама жасады. Қатысушы-
лар күрделі мәселеге байланысты ой-пікірлерін айтып, сұрақтар қойды. 

Назерке СаНиязОва.

ҚОҒамДыҚ аУДИт 
жОБасын ҚОЛҒа аЛДы

     семинар

ҚАЛАМЫНА ҚАСИЕТ ҚОНҒАН ҚАЗИ

Биыл аймақтағы апатты мектептердің мәселесі толығымен шешіледі

Қазақ көркемсөз өнерінің кенін 
қазып, оқырманға кемел ойлы жазу-
шылығымен танылған талант, Сыр 
елінің баспасөз саласында салмақты 
із қалдырған саңлақ журналист 
Қази Данабаевтың есімі ел аузында 
құрметпен аталады. 

Еңбек жолын туған жері Арал 
ауданы Қарақұм ауылында  мектеп 
мұғалімі болып бастаған ол берірек 
келе облыстық радиохабарларын 
тарату компаниясында аға редак-
тор, 1989 жылдан өмірінің соңына 

дейін облыстық «Сыр бойы» газетін-
де бөлім меңгерушісі, бас редак-
тордың кеңесшісі қызметтерін ат-
қарды. Жазушының «Гүлдәурен», 
«Шоңтөбе. Шотай. Балдәурен», 
«Қыран қия» кітап тары  оқырманынан 
лайықты бағасын алды. 

Қазидың қаламымен жазылған 
мақалалар мен сараптамалар Сыр 
еліндегі өзекті мәселерді өткір тілмен 
қозғап, олардың шешімін табуы-
на үнемі септігін тигізіп отырды. Ол 
өзінің соңынан ерген жас журналис-

терге сөзімен ақылшы, мінезімен 
қам қоршы ағаға айналған ерекше 
болмыс иесі еді.

«Бір жаным – бар қазақтың сада-
ға сы» деп аталатын Қорқыт ата 
атындағы университеттің Студенттер 
сарайында өткен Қази Данабаевтың 
шығармашылығына арналған кеш 
осы тақы рыптарды ойлы, сыршыл 
суреткерлікпен жеткізді. 

Оңталап Нұрмаханов режиссерлік 
ететін Жастар театрының әртістері 
ақынның рухты өлең дерінен сахна 
көріністерін жасап, Қазиды білетін 
жұрттың көзін жасқа шылады. Осы 
көрініс арқылы Қази Данабаевтың 
тұлғалық бейнесі сомдалды.

Еске алу кешін облыстық мәсли-
хат тың хатшысы Наурызбай Бай-

қадамов ашып, облыс әкімінің ар-
найы хатын оқып берді. 

Қазақстан Жазушылар одағы аты-
нан келген «Қазақ әдебиеті» газетінің 
бас редакторы Жұма бай Шаштайұлы,  
қазақтың бард әншісі Т.Досымов 
атындағы қоғамдық қор төрағасы 
Бижан Қалмағанбетов, мемлекет 
қай раткері Ж.Тәшеновтың келіні 
 Фатима Жұмабеккеліні жазу шының 
жақсы қасиеттеріне бағыштап сөз ар-
нады.

Дарынды дәстүрлі әнші Елмұра 
Жаңабергенова бірнеше жыр мақам-
дарын төгіп, жиналғандардың жүре -
гін дегі сағыныш сезімін сәуле лен-
дірді.

аптаның бейсенбі-жұма күндері облыс әкімдігінің және қорқыт 
ата атындағы мемлекеттік университеттің қолдауымен жазушы-
журналист, М.Шоқай атындағы сыйлықтың иегері, екі мәрте «Жа-
лын» жабық бәйгесінің жүлдегері қази Данабаевты еске алу шарала-
ры өтті.

Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес 

– жал пы ха лық тық 
іс. Пара берген де, 
  алған да адамның 

жауапкершілігі тең бо-
луы тиіс. аймақтағы 

қоғамдық ұйымдардың 
өкіл дерімен кездесу-
де «атамекен» ҰКП 

ақпараттық-коммуни-
кация лық технологи-
ялар, білім беру және 

инновация комитетінің 
төрағасы Мұрат 

Әбенов осыны айтты. 
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 Қазалы ауданында ел игілігіне берілген 
тағы бір нысан – Лақалы ауылындағы 100 
орындық мектеп. Аумағы 204 шаршы 
метрді алып жатқан жаңа оқу орны қыр
күйек тен бастап оқушыларды қабылдайды. 
Келесі оқу жылында мұнда 100ге тарта 
жеткіншек білім алады деп жоспарлануда. 
Осы орайда жаңа нысан сапалы білімнің 
себепшісі болмақ. Мектептің ашылу сал

танатында сөз алған аймақ бас
шысы тұрғындарды қуанышымен 
құттықтады.

– Осыдан бірнеше жыл бұрын аймақта 
37 апаттық жағдайдағы білім беру ұйымы 
бар болатын. Екі жыл ішінде оның 25і 
қайта салынды. Ал қалған 12 мектептің 
құрылысын ойдағыдай аяқтау биылға жос
парланып отыр. Оның кейбірін осы соңғы 
қоңырау қарсаңында халық игілігіне беріп 
отырмыз. Осылайша Елбасының тапсыр
масын жедел орындауға кірістік. Енді 
жеткіншектеріміз сапалы әрі ыңғайлы 
ғимараттарда білім алады. Оқушыларымыз 
осыны пайдаланып, заманның озық ілімін 

игеруі қажет. Кезінде үш жүздің ба
сын қосқан Абылай хан «Білектің заманы 
өтіп, білімнің заманы келді. Дайынбысың, 
әлеумет!» деген екен. Одан кейін Абай 
«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та 
бар қалан» десе, Елбасы «Келешекке – ке
мел біліммен» деген ұран тастады. Білімді 
ұрпақ ғана елдің ертеңіне айнала ала
ды. Сондықтан балалардың сапалы білім 
алуы  на барлық мүмкіндік жасалады, – деді 
аймақ басшысы.

Одан кейінгі сапар Қармақшы ау
данында жалғасты. Аудан  ор та лығында 
екі балабақша ел игілігіне беріліп, мәр
тебелі меймандар жаңа нысанның ашы
лу рәсімін тама  шалады. Жаңадан бой  
көтерген ғимарат 90 орынға шақ  талған. 
Онда бүлдіршіндерге «Ойын», «Тәй
тәй» технология  лары арқылы тәрбие 
беріледі. №5 «Айгөлек» балабақшасының 
меңгерушісі Марина Маханова бұл көптен 
күткен арман еді деп қуанышын жа
сырмады. Осыған дейін балабақша мек
теп жанынан ашылып, спорт зал, арнайы 
бөлмелердің жоқтығы әуреге салып келді. 
Ал жаңа нысанда бұл мәселелер толықтай 
шешілген. 

Қазіргі таңда Қармақшы  ауданында 
57 мектепке дейінгі білім беру ұйымы 
жұмыс жасайды. Оның 24і мемлекеттік 
болса, 7і жеке меншік, ал 26сы шағын 
орталық. Бүгінде 36 жас аралығындағы 
бүлдіршіндердің балабақшамен қамтылуы 
100 пайызды құрап отыр. 

Қуаңдария ауылында 140 орын ға  шақ
талған жаңа мектеп ашылды. Екі қа бат ты 
ғимарат соңғы үлгіде салынған. Қазіргі 
таңда бұл №186 орта мектепте 130ға 
жуық оқушы білім алады. Қыркүйек айын
да жеткіншектер білімін зәулім мектепте 
жалғастыратын болады.

Соңғы жылдары облыста білім сала
сына ерекше назар аударылып, біршама 
жаңа бастама жасалды. Мектеп бітіруші 
түлектердің қалаған оқу орнында оқуға 
мүмкіндік мол. Бүгінде Сыр жастары 
«Серпін» бағдарламасының грантын ие
лену бойынша алдыңғы қатарға шықты. 
Сондайақ, жүздеген қызылордалық Ре сей
дің жетекші техникалық жоғары оқу орын
дарында тегін білім алуда. Одан бөлек, ау
ылда тұратын және әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасының балаларына облыс әкі
мі нің 500 гранты бөлінген. Қызылорда об
лысы республикада білім саласына ең көп 
қаржы салатын аймақ ретінде танылып 
отыр. Осының бір дәлелі  ретінде бір күн 
ішінде 8 білім беру нысанының ел игілігіне 
берілуін айтсақ болады. Бұл бұрынсоңды 
облыс тарихында болмаған жетістік еді.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

– Арал атауы естіген жанның 
көз алдына шал қыған теңізді елес
тетері хақ. Олай болса, сөзіміздің 
кіріспесін теңіздің қазіргі ахуалы, 
әлем назарын ау дарған САРАТС  жо
басынан  бастасақ...

– Әлем назарын аударған Арал 
өңірі Елбасының ті келей қам қор
лығы аясында әрбір жылды жа ғым
ды жа ңалықтармен  еңсеруде. Тари
хы терең, өнер мен дәу лет қон ған 
киелі мекен күннен күнге кемел
де ніп келеді десек, артық емес. 
Президентіміз Нұрсұлтан Назар
баевтың тікелей қол дауымен жүзеге 
асқан «Сыр дария өзенінің арнасын 
реттеу және Арал теңізінің сол түс тік 
бөлігін сақтау» жобасының ал ғаш қы 
кезеңі өңірдің тыныстіршілігін қайта 
жандандырғаны әм беге аян. Мұнан 
тура 14 жыл бұрын басталған осы
нау ғасыр жобасы Көкарал бөгетінің 
салынуына қол жеткізді. Теңіз 
суын Арал қа ла  сына дейін жеткізу 
мақ сатында бой көтерген аталған 
бөгеттің ұзын  дығы 13 шақырым, 
тоғыз қақ  пақты су өткізгіштігі 300 
текше метрді құрайды. Ат қарылған 
ау қым  ды жұ мыстардың нәтижесінде 
те ңіз төскейіндегі халықтың тұр
мыстіршілігі оңалып, балық кә
сіп   шілігінің, өзге де салалардың 
қар     қынды да мы ғанынан жақсы ха 
бар  дарсыздар. 2016 жылы ауда ны
мызда балық шаруашылығы аймақ 
эко номикасының сал мақ ты бөлігіне 
айналды. Жылдық қуат ты лығы 17400 
тоннадан астам, заманауи технология
мен жаб дықталған 7 балық өң деу зау
ытында  өңделген 4057 тонна балық  
Еуропа мем ле кет  теріне экспорттал
ды. 

Қазіргі таңда САРАТС жо ба
сының екінші фазасын бастау бойын
ша жұмыс атқарылуда. Бұл ба ғытта 
орталық ат қа рушы органдармен тиіс
ті шаралар жүр гізілетін болады. 

САРАТС2 жобасын жү зе ге 
асы ру Арал өңірінің әлеуметтік
эко номикалық дамуына онан әрі 
оң әсер етеді. Атап айт қанда, Арал 
теңізінің солтүстік бөлі гін дегі  және 
өзен  сағасындағы  көлдер сумен 
қамтамасыз етіліп, Солтүстік Арал 
теңі зінің су басу ауданы, теңіздегі 
судың көлемі ұлғаяды. Балық аулау 
көлемі 30 мың тоннаға жетіп, балық 
шаруашылығы саласында 3 мыңға 
жуық жаңа жұмыс орны ашылады. 
Теңіз айдыны мен Арал қаласының 

арақашықтығы 1 ша қы рым болады. 
Су айдынының алаңы елді мекендер
ге же теді. Бұл – теңіздің кеуіп қал ған 
ұлтанынан ұшқан шаңды тұздардың 
азайып, туризмді дамытудағы жаңа 
мүмкін діктерге жол ашылады де
ген сөз. Ғасыр жо ба сының екінші 
кезеңіне 8 компонент енгізілсе, оның 
бірінші кезеңінде 6 компонент жүзеге 
асырылатын болады.

– Айдынды Аралдың айбынын 
тайдай тулаған балығымен қатар, 
ас тың дәмін кіргізер аса сапалы 
тұзы да асқақтата түскені аян. Осы 
орайда ауданда инвестиция тарту, 
өңдеу өнер кәсібі, кәсіпкерлік саласын
да қан дай жа ғымды жа ңалықтар 
жүзеге асуда?

– Тәуелсіздік жылдарынан бері 
аудан көлемінде ауқымды жұ мыс тар 
ат қа рылып, тың жобалар жүзеге асы
рылып келеді. Барлық салада серпінді 
істер қанат жаюда. Есепті мерзімде 
ауданға 1057,8 млн теңге инвести
ция тартылып, нақ ты көлем индексі 
80,9 пайызды құрады. Биылғы 
жыл   дың бірінші тоқ са нының қо
ры  тындысымен 2041 млн теңгенің 
өнеркәсіп өнім дері өндірілді. Таукен 
өн дірісінде өткен жыл дың  сәйкес  
кезеңімен салыс тыр ғанда, бірнеше 
есеге артық өнім алуға қол жетті. Бұл 
негі зі нен тұз және таза натрий  хло ри
дінің өн ді рілуіне байланысты болды. 

Соңғы жылдары  ау да ны мыз   ға 
сырттан инвестиция тарту жұ мыс
тары дәстүрге ай налды. Өт кен жылы 
Бірік кен Ұлттар Ұйы мы ның Даму 
бағдарламасы аясында ау дан дағы 
үш каналдың тех никалық құжаттары 
жасалды. Қосымша төрт ка налдың 
құжаттары әзірленіп, «Табиғат» МКК 
теңгеріміне  берілді.

– Кәсіпкерлікті қолдау, жұмыс
сыз дық деңгейін азайту бүгінгі таң
дағы бас ты тақырыптың бірі екені 
анық. Бұл ба ғыт та теңіз төс кейін
дегі жағымды жа ңа  лық тар мен та
ныстыра кетсеңіз...

– Жалпы экономиканың тұрақ
ты лығын күшейтуге ба ғытталған құ

рылымдық өз ге ріс тердің бір тірегі 
– шағын және орта  кәсіпкерлік. 
Ал, эко номиканың дамуына сер пін 
беріп, оның салаларын өзара бай
ланыстыратын көлік пен логисти
ка ин фра құрылымы екені белгілі. 
Бұл бағытта аудан территориясынан 
өтетін «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» 
халықаралық көлік дәлізі бойында 
жеке кәсіпкерлердің «В» және «С» 
санатты жол маңы сервистік қызмет 
көрсету нысандары халыққа қызмет 

жасалуда. Инновацияны дамыта
тын ең алдымен кәсіпкерлік сала
сы болғандықтан, өткен жылы ау
дан кәсіпкерлерінің қаты суымен 
жыл көлемінде ондаған семи нарлар 
өт к і зі ліп, 248 адамға сертификат  бе
рілді. Жанжақты қол даудың ар    қа  
сында кәсіп кер лердің көптеген жоба
сы қолдау тапты. «Жұ мыла кіріскен 
жүк жеңіл» де мекші, ау дан дағы жұ
мыс сыздық дең гейін өткен жыл дың 
қоры тын ды сы мен 5,1 пайызға дейін 
тө мендетуге қол жет кі зілді. «Нә
тижелі жұмыспен қам   туды және жап
пай кә сіп   керлікті дамытудың 2017
2021 жылдарға ар налған мемлекеттік 
бағ дар ламасын» жүзеге асыру бары
сында жыл басынан  бері жұмыспен 
қамту  ор талығына хабарласқан адам
дардың ішін   де қоғамдық, әлеуметтік, 
тұ рақ ты  жұ мысқа орналасқандар 
бар  шылық. Ресми жұ мыс сыз дық  
дең гейі 0,8 пайыз кө лемінде болып 
отыр. 

– «Ауыл – алтын бесік» деп жа
тамыз. Ендеше ауыл өмірінің тыныс
тіршілігін, тұрмыстық  аху алын шо
лып өтсеңіз...

– Төрт түлікті бас ты тіршілік 
көзі са наған ха лықтың ұрпағымыз. 
Сон дық тан бұл сала бәрімізге де ете
не. Аудандағы мал шаруашылығы 
саласында  өсім көрсет кішінің жоға
ры лығы көңілге қуаныш ұя лaтады. 
Осы тұрғыда «Сыбаға», «Алтын 
асық», «Құлан» бағдарламасы аясын
да несие иеленіп, асылтұқымды мал 
алған шаруа шылықтар ауданымызда 
жет кілікті. 

Өткен жылы ауыл  шаруа шы лығы 

құ ры лымдарын ірі лендіру мақ    
сатында ау данда бірқатар ауыл 
шаруашылығы коопера тив тері   құ
рылды. Олардың арасында Октябрь 
ауылдық округіндегі бір неше шаруа 
қожалығынан құралған «Шижаға16» 
ӨК  сүт өнімдерін жинау  мен өткізуге 
екі танкер мен сүт таситын ар
найы автокөлік сатып алу үшін жо
баны іске асыруға «Жұ мыспен 
қамту2020» бағ дар ла масы аясын
да жұ мыс жасап  отыр. «Бекбауыл» 
ӨК болса,  Бекбауыл елді мекенінде 
балық аулап отырған қожалықтардың 
басын құрап, балықты бір жер
ден өңдеп, өткізу ісін жолға қоюға 
бағытталған жобасын қар жы ландыру 
жұ мыс тарын жүргізуде. Жыл санап 
егін шаруа шы лығының да ауқы мы 
ұлғайып келеді.

– «Арал ауданы құ ры лыс ала ңы
на айналды. Алыс ауылдардың өзі нен 
әсем ғи ма раттар мен көрікті ны
сандарды жиі көруге болады» деген 
пікірді құлағымыз ес тіп жүр. Олай 
болса, теңіз төскейіндегі құ рылыс 
саласындағы оң  өз ге рістерді қамтып 
кет сеңіз...

– Көпшіліктің мұндай бағасына 
риза шылықтан бас қа айтарымыз 
жоқ. Әрі осы бағаға лайықты болуға 
тер төгеміз.  Өткен жылдың аяғында 
ауданымызға қа расты бірнеше елді 
ме кен дердегі апатты жағдайда деп 
танылған мектеп ғи ма раттарының 
құры лысы жа  ңа дан қолға алынған бо
латын. Қазіргі таңда Сапақ ауылдық 
окру гін де  жаңа мектеп ғимараты 
бой кө теруде. Заман талабына  үн
десетін мектеп пен ба ла бақша 
ғимаратының құ ры лысы бүгінде 
қарқынды жүр гізілуде. Құрылысқа 
жауапты мердігер «Өмірзақ» ЖШС 
болып табылады. Сы йым  дылығы 50 
орын дық мектеп пен 20 орындық ба
лабақша ғимараты Аман өт кел, Же
тес би, Бекбауыл және  Қарақұм 
ауылдық округінде салынып жатыр. 
Аталған нысандар ағымдағы жылы 
пайдалануға беріледі деп күтілуде.

Оған қоса, биыл Арал қаласынан 
300 орындық мектеп ғимаратының 
құрылысы жүргізілетін бола ды.  
Қазіргі таңда мер дігері анық та
лып, жұмыстары басталуда.  Арал 
ау  дандық орталық аурухана құ ры
лы сы да басталып отыр. Жеңімпаз 
мердігер – «Абусер»  ЖШС. Құрылыс 
жұмыстары өтпелі негізде жүзеге 
асы рылады. Сексеуіл кентіндегі 
учас  ке лік полиция бөлімшесі ғи ма
раты ның құрылысына биылғы жылға 
қар жысы толық қаралып,  қазіргі 
таң да мемлекеттік сатып алу шара
сы жүргізілуде. Құрылысмонтажы 
жыл со ңына дейін толық орында
лып, тап сырысқа беріледі деп жо
спарлануда. Сондайақ, осы кент
тен спорттық  сауықтыру кешенінің 
құры лы сы жүр гізілуде. Бұл құ ры лыс 
та 2018 жылға өтпелі негізде жүзеге 
асырылады.

Мұнан басқа «Конту» стан сасы, 
Бөген, Аманөткел, Қамыстыбас, 
Аралқұм және  Шижаға елді ме
кенін сумен қамту жүйе лерін  
қайта жаңғырту және кеңейту жұ 
мыс тары жүргізілетін болады. 
Қазіргі таңда «Нұрлы жол» бағ дар
ламасы аясында қайтарымды қара
жаттар есебінен ауызсумен қамту 
жұмыстары мемлекеттік сатып алу 
порталына жария  ланды. Сонымен 
бірге «Өңірлерді дамыту – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, 
ауыл дық елді ме кен дерді жарық 
тандыру мәселесі қаралып отыр. 
Биылғы жылға Қарақұм ауыл дық 
округі Абай елді меке нін дегі ауыз
су құ дық тарын ағымдағы жөн деуден 
өткізу жоспарлануда. 

«Бірлік бар жерде тірлік бар» де
ген ұстаныммен келешекте де аудан 
эконо микасының дамуына аянбай 
еңбек ететін боламыз.

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

Арал ауданы.

брифинг

халықаралық форум қарсаңында

КЕЛБЕТІ КЕНЕН,
КЕУДЕСІ КЕНІШ АРАЛЫМ

Елбасының тікелей қамқор лы ғы мен жүзеге асқан САРАТС 
жоба сы ның алғашқы кезеңі кенезесі кепкен өңірдің табаны-
на нәр, тамырына қан жүгіртті. Теңіз төскейінің қайта түлеуі 
туған жері нен амалсыздан алыстаған қабырғалы қауым ның 
көшін құтты мекенге қайта бұрды. Бүгінгі жайнап, жасарған 
Арал – замана ағынына ілесуді ғана емес, уақыт көшін соны 
серпінмен алға жетелеуді де мұраттаған өңір. Ауданның қай са-
ласында да ілгерілеушілік байқалады. Газет тілшісінің Арал 
ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевпен жасаған бүгінгі сұхбаты 
осы бағытты қамтыған еді.

Өңірлік коммуникациялар  қыз  
ме тінде облыстық ауыл шаруа
шылығы бас қар ма сының басшысы 
Бақыт Жаханов Елбасы Жолдауы-
нан туындайтын міндеттер мен сала 
бойынша атқарылған жұмыстар 
жөнінде ақ парат құралдары өкіл
деріне арнап брифинг өткізді.
Биылғы Жолдаудың төртінші бөлі мін

де Мем лекет басшысы аграрлық сектор – 
эконо ми каның жаңа драйверіне айналуы 
қажеттігін ерекше атап көрсеткен бола
тын. Сонымен бірге ауыл шаруашылығын 
мейлінше жандандыру мақсатында нақты 
6 тапсырма берілді. Бұл міндеттер биылғы 
жылы жаңадан қабылданған Қазақстан 
Республикасының агро өнеркәсіптік ке
шенін дамытудың 20172021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы ая
сында іске асырылуда. 

Облыс көлемінде ұсақ және орта 
шаруа шы лықтарды ауыл шаруашылығы 
кооперациясына тарту бойынша бүгінгі 
күні 214 ауыл шаруа шылығы кооперативі 
құрылды. Ал осы жылы жеке, қосалқы 
шаруашылықтардың бірігуімен барлығы 
19 ауыл шаруашылығы коопера тив
терін құру жоспарланып, оларды «Нә
ти желі жұмыспен қамтуды және жап
пай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 
жылдарға арналған бағ дар ламасы» ая
сында қаржыландыру көз делуде. Айта 
кетейiк, өңірдегі 15 кооператив «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ облыстық филиалы арқылы 933,5 млн 
теңге қаржыға 5649 бас мүйізді ірі қара 
алуға қол жеткізген. Ал ішкі нарықты 
молықтыру және отандық өнімнің экс
порт тық әлеуетін дамыту бағытындағы 
жұмыстар 20172020 жылдарға арналған 
облыстың агроөнеркәсіп кешені дамуы
ның агрокартасы аясында жүзеге асы
рылмақ.

Айталық, күріш жармасын қымбат 
нарық тарға шығару мақсатында «Ақтөбе 
и К» ЖШС арқылы Иранда сұранысы 
жоғары Торем Хошеми сортын биыл 100 
гектар жерге егіп, 60 тонна ақ күрішті 
экспорттау, сондайақ, 2020 жылға қарай 
күріш егісінің көлемін 5 мың гектарға 
ұлғайтып, Иран Ислам Республикасына 
8 мың тонна күріш өткізу жоспарлануда. 
Сонымен бірге, ирандықтар Сыр өңірінде 
өсірілетін күріштің «Новатор» сорты
на қызығушылық танытып, «Сыр Мар
жаны» ЖШС арқылы күрішті экспорт
тау мәселесіне байланысты жұмыстар 
жүргізілуде. Ал бақша дақылын өндірістік 
негізінде егу көлемін ұлғайту арқылы Ре
сейде сұранысы жоғары қауын сорттарын 
егіп, Сыр қауынын экспорттау жұмыстары 
жалғаса бермек.

– Мемлекеттік қаржылық қолдау шара
ларын тиімді пайдалану үстіміздегі жылы 

облыс бойынша 168,7 мың гектарға егiс 
егу межеленіп отыр. Оның ішінде дәндi 
дақылдар – 84,5 мың, майлы дақылдар 7,4 
мың, мал азықтық дақылдар – 60,1 мың, 
картоп, көкөнiс, бақша 16,7 мың гектар
ды құрайды. Негізгі дақыл – күрiштің 
көлемі 78,4 мың гектар. Оның 81973 гек
тары егіліп, 74780 гектары суға басты
рылды. Осылайша күріш егу жұмыстары 
жалғасуда. Ал, мал шаруашылығы сала
сы бойынша облыс көлемінде 307,2 мың 
бас мүйізді ірі қара, 762,9 мың бас қой 
мен ешкі, 118,5 мың бас жылқы, 43,0 
мың бас түйе, 2,8 мың бас шошқа және 
86,1 мың құс өсірілуде. Өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда мүйізді ірі 
қара – 7,5, қой мен ешкі – 3,6, жылқы – 
13,2, түйе – 3,3, құстың саны 2,5 пайызға 
көбейді. Сондайақ, есепті кезеңде облыс 
бойынша барлығы 10 086,5 тонна ет (тірі 
салмақта), 22 805,7 тонна сүт, 1 115,3 мың 
дана жұмыртқа өндірілді, – деді басқарма 
басшысы Б.Жаханов.

Ал жылдам дамытуды қажет ететін 
салалар анықталып, оған жылыжай 
және жемісжидек өнімдерін өндіру, құс 
шаруашылығы, майлы дақылдар, көкөніс, 
бақша, картоп өнімдерін өндіру жат қы
зылды. Осы бағытта жылыжай өндірісі 
көлемін 5 гектарға дейін  ұлғайту, құс 
шаруашылығын  дамыту жұмыстары 
қолға алынды. 

Бақшалық, ашық топырақтағы кө к
ө ністер және жемісжидектердің егістік 
көлемінің кемі 20 пайызына тамшылатып 
суару әдісін қолдана отырып, бақшалық 
дақылдар үшін – гектарынан 50 тонна, 
көкөніс және жемісжидек үшін – 40 тон
на өнім алу мақсатында Жаңақорған ау
даны «Тату агро» шаруа қожалығында 
биыл 200 гектарға қызанақ егілді. Жалпы, 
облыста АӨК дамыту және экспорттық 
әлеуетін арттыру бағытында 20172020 
жылдар аралығында құны 30 млрд теңге 
тұратын 99 жобаны жүзеге асыру жос
парланып отыр.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

СЫР КҮРІШІНЕ 
СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

Шаңырақ шаттығы – ең асыл нәрсе. 
Ол – барлық жақсы істің бастауы.  Адам
ның берекелі еңбек етіп, ортасына абы
ройлы болуы отбасындағы ынтымақ пен 
түсіністіктен бастау алады. Осылардың 
басты тіреуіш екендігі ақиқат. Әулеттің 
ауызбірлігі мен бірбірін сыйлауы жа саған 
жиындарында байқалып қалып жатады. 
Қалай айтқанда да, қыз баласы жатжұрттық 
емес пе, «теңін тауып жатса, тегін бер» 
дейтін қазекем құ да ларын құдайындай сый
лап, төрінен орын ұсынып, барын алдына 

қойып жатады. Бәрінен де ағайынтуыстың 
жаңа жекжатқа деген ыстық ықыластарын 
айт саңызшы! 

Жуырда Исламхановтар отбасы қыз 
ұзатты. Әулеттің ортаншыларының бірі, 
Бақытжанның көзінің қарасы – Ақбота 
қызымыз тартоғайлық Рахат есімді жі
гіт пен сөз жарастырыпты. Ескі салтпен 
үлкендердің батасын алған жастар бір 
ша ңырақ астында тіршілік етуге осылай 
қадам басты. Сонда ғой, ауылдастарының 
байланысшылар әулетінің ынтымағы 
мен ауызбірлігіне сүйсінгені. Үлкені бар, 
кішісі бар, зыр жүгіріп, тойда қызмет жа
сады. Бірбірін емеуріннен түсініпақ, 
қонақтарды күтіп, қоғадай жапырылдыау. 
«Тәйт» деген бөтен үн естілмеді ғой. Міне, 
адамдықтың алтын арқауы! 

Жақын арада тағы да бір қуанышты ха
бар келді. Тамсана әңгімелеп отырған от
басы аудан асып, облыста өткен «Мерейлі 
отбасы2017» ұлттық конкурсының бас 
жүлдесін жеңіп алды. Бұл – Исламхановтар 
отбасы енді республикада сынаққа түседі 
деген сөз. Отағасы Әрібжан қария сексен 
жасыңыздан бір қадам асып, сексен бірге 
иек артып отыр. Отыр дегенді сөз салтымен 
қолданғанымыз болмаса, бұ кісіңіз әлі де 
тынымсыз, үй айналасындағы шаруаларды 
жайғап, немерелеріне жөн көрсетіп бір ты
ным таппайды. Сондықтан да қорада мал, 
ауласы толы жеміс ағаштары. Қайтеді, жас
тайынан қанына сіңген әдеті болса, содан 
да, еңсесі еңкіш тартпай, тіптік жүргені. 
Әзірге тұмаусымауыңа қарайлайтын әлсіз 
жаның бұл кісі емес көрінеді.  

– Тәшкен байланыс полите хни ку мы
ның телевизиялық техника бөлімінде білім 
алып, сирек мамандықты игерген соң, 

Шиелі ауданының Н.Бекежанов ауылын
да орналасқан телевизиялық  ретрансляция  
станциясында инженер болып қызметке 
орналастым. Сол кезде анау көрініп 
тұрған кіші мұнараны тұрғыздық. Бірер 
жылдан соң аға инженерлік лауа зымға 
көтерілдім. Ол  қызметті он бес жылдай 
атқарған екенмін. Ал өмір лік қосағым На
зым осы мекемеде  техникалық қызметкер 
болып еңбек етті. Осы маңнан үйжай са
лып, балаларды өсірдік. Алланың бер
ген 10 ұлқызы түгелдей өз орындарына 
жайғасты. Кешегі арық шағалап шапқылап 
жүретін құйтақандай құлыншақтарымның 
өз балаларын аяқтандырып, әулетіміздің 
керегесін кеңейтіп, шаңырағымызды биік
тетіп жатқан жағдайы бар, – деп Әрібжан 
ақсақал мұртын бір сипап қойды. 

Назым апамыз денсаулығын нығайтып 
алу мақсатында алыс қалаға жол жүріп 
кеткен екен. Өзімен пікірлесе алмасақ та, 

ол кісінің қолынан өнері төгілген ісмер 
екенінен хабардар болдық. «Газет тілшісі 
келіпті» деп айналамызға үйіріле қалған 
келіндер мен немерелерінің әңгімесінен 
отанасының аса қадірлі де қарапайым жан 
екеніне қанықтық. Әсіресе, қолөнерге мән 
береді екен апамыз. Кілем тоқуды жастайы
нан кәсіп етсе, тақыр, түкті алаша тоқу На
зым апа үшін күнделікті ермегі болған 
кәсіп көрінеді. Өзі он бала туыпөсірген 
Батыр ана. Ел тәуелсіздігінен соң «Алтын 
алқа» иегері атанғандығы да бар.  

– Әкешешеміз 1958 жылы шаңырақ 
көтерген екен, аманшылық болса, ендігі 
жылы екеуінің отау құрғандығына 60 жыл 
толады. Сол мерейлі күнді тойлаймыз ба 
деп дайындық үстіндеміз, – деді отбасының 
үлкені Серік бауырымыз. – Рас қой, қазақ 
бала санын айта қоймайды. Сонда да де
рек дәйекті болсын деп келтіре кетейін, бұл 
қарияларыңыз 6 ұл мен 4 қыздан, 40 не
мере, 16 шөбере тәрбиелеп отырған, өсіп
өнген, мәуелі ағашқа айналды. Мұндай 
жетістікті атап өткеніміз дұрыс қой деп ой
лаймыз. 

Серік теміржол саласында еңбек етеді. 
Қолы боста бал арасын өсіретін де кәсібі 
бар. Жұбайы Айна да – енесінен қолөнер 
үйренген шебер. Ал қарашаңырақтың қыз
меті әулеттің кішісі Әлжан ініміз бен келін 
Индираның мойнында. Олар да 4 бірдей 
құлындарын өсіріп, жетілдіріп келеді. 

Иә, отбасы – шағын мемлекет. Оның 
берекесі мен мерекесі, сөз басында айтқа
нымыздай, ынтымағы мен түсініс тігін де 
екендігі ақиқат.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы, 

Керделі ауылдық округі.

КЕРЕГЕСІ КЕҢ ӘУЛЕТ

ЖАҢА МЕКТЕП –
ЖАҢА зАМАн ЖАршысы

Өңірлік коммуникациялар қыз ме
тінде облыстық вете ринариялық ба
қылау басқар ма сының басшысы Ер
сұлтан Әпетов БАҚ өкілдеріне сала-
да атқарылып жатқан жұмыстар ту-
ралы айтты. Жиын барысында өңірде 
эпизоотия лық жағдайдың тұрақты екені 
белгілі болды. 
Биыл эпизоотиялық ісшаралардың алдын 

алу мақсатында аса қауіпті 14 түрлі (құтыру, ау
сыл, лептоспироз, листериоз, пастереллез, сібір 
жарасы, эхинококкоз, күл, қарасан, оба, брадзот, 
эктима, туберкулез, маңқа) жұқпалы ауруларға 
қарсы 5906,0 мың доза ветеринариялық пре
парат және осы ісшараларды толық атқаруға 
678,4 млн теңге қаржы бөлінген.

Бүгінгі таңда облысқа 3356,5 мың доза не
месе 57 пайызға ветеринариялық препарат 
жеткізіліп, 5 айлық жоспар бойынша 2452,6 

мың басқа алдын ала егу жұмысы жүргізілген. 
Сондайақ, жануарлардың энзоотиялық ауру
ларына қарсы дәрідәрмек сатып алуға соңғы 
жылдары жергілікті бюджеттен де тұрақты 
қаржы бөлініп келеді. Осы жылы 230,5 млн 
теңге бөлініп, қажетті ветеринариялық препа
раттар жеткізіліп, алдын ала егу жұмыстары 
жүргізілуде.  

Төрт түлікке тиер түрлі аурулар жиіжиі 
белең алып тұратын Қырғызстан, Өзбекстан 
мемлекеттерімен шектесетін еліміздің 5 об
лысы Кедендік одақтың буферлік аймағына 
кіреді. Олардың ішінде біздің де өңір де бар. 
Жыл басынан бері облыста 2452,6 мың бас 
мал вакциналанған. «Қазір өңірде қауіпті 

инфекцияларға қатысты эпизоотиялық жағдай 
тұрақты. Ұдайы жүргізіліп келе жатқан алдын 
алу шараларының арқасында аймақта аусыл ау
руы тіркелген жоқ. Жалпы, алдын ала жасалған 
кестеге орай 15 түрлі инфекциялық ауруға 
қарсы шаралар жасалды», – деді Е.Әпетов. 

Басқарма басшысының айтуынша, аусылға 
қатысты буферлік аймақтан шығу үшін 239 мың 
бас сиыр,  438 мың ұсақ мал вакциналанған, ал 
облыс аумағынан шығатын, сондайақ сырттан 
келетін мал басы үнемі бақылауда тұр. «Осы
дан 2 ай бұрын Халықаралық Эпизоотиялық 
Бюроның комиссиясы еліміздің 5 облысына 
вакцина қолданбайтын аусылдан таза аймақ 
статусын беру мәселесіне қатысты инспекция 

жүргізді. Бұл мәселе осы айдың соңында Па
рижде өтетін ХЭБ отырысында шешіледі», – 
деді облыстың бас ветеринары.

КонгоҚырым геморрагиялық қызбасы 
бойынша аймақта механикалық тазалау жұ
мыс тары толық орындалып, залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуде. Кенеге қарсы майда 
мал басын ванналарда тоғыту жұмыстары жүр
гі зіліп, бүгінгі таңда 17,2 мың бас тоғытылған. 
Бұл жұмыстар мал қырқымы аяқталғанша 
жүргізілетін болады.

Облыс бойынша 91 мал тоғыту ваннасы 
жұмыс жасап тұр. Оның ішінде 59ы жергілікті 
бюджет есебінен, 32сі жеке кәсіпкер мен ша
руа қожалықтары есебінен салынған. Сонымен 
қатар, мал иелері өз қаражаты есебінен кенеге 
қарсы ивермектин, ивен препараттарын пайда
лануда.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТҰРАҚТЫ
брифинг
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тарихтан тағылым

31 мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні

Қызылорда аймағының өзінде отыз
ын шы жылдардың бас кезінде оннан 
астам қарулы ірі көтеріліс болған. Бұл 
көте рілістерге «анти кеңестік» деген баға 
берілген жоқ. Кеңес өкіметі оларды «бан
да» қата рына жатқызып, қылмыстық 
кодексінің аясында аяусыз жазалады. 
Қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне 
қарағанда, Филипп Исаевич Голощекин 
бастаған республика басшылары үш жылға 
жоспарлаған ұжымдастыруды Қа зақ станда 
бір жылда аяқтауға бар күш терін салған. 
Тіпті, Ресей жеке  шаруа ларын 10 пайызға 
ұжымдастырған кезде, Қазақстанда бұл 
жұмысты 64 пайызға орындаған. Әрине, 
«революция шығынсыз  болмайды» де
ген қағиданы ұстаған партия  басшылары 
ұжымдастыру кезінде «репрессия 
 машинасына» кеңінен сүйенген. Тек, 1930 
жылы Қазақстандағы Біріккен саяси Бас 

басқармасымен (ОГПУ) 4970 қыл мыстық 
іс қозғалып, 17 839 шаруа адамы жауапқа 
тартылған.

Осыдан кейін халық Қытайға, Моң
ғо лияға, Иранға, Ауғанстанға және басқа 
республикаларға ауа көшуге мәжбүр болған. 
Қауіпсіздік органдары құжаттарының 
бірінде былай делінген: «Уже к концу 1930 
года откочевочном движением в той или 
иной мере были охвачены почти все райо
ны Казахской ССР. Поголовье скота и чис
ленность населения в республике резко со
кратилось. Например, в 1930 г. убыло насе
ления – 317 373 чел., скота – 11 904 900 го
лов. В 1931 году убыло населения – 754 888 
чел., скота – 20 925 924 головы». Жалпы, 
Қазақстанда 1929 жылға дейін 44,7 млн бас 
мал болған. Сол қалың малдан 1934 жылы 4 
513 500 бас мал қалған. Тек, 19281932 жыл
дар аралығында 6 000 509 ірі қара малдан 
965 бас мал қалған, 18 000 566 мың қойдан 
1 млн. 386 бас қалған, 3 000 616 жылқыдан 
416 бас қалған, 100 042 мың түйеден 63 бас 
қалған. Қауіпсіздік органдары орын алған 
мал шығынын былай деп, бағалауға мәжбүр 
болған. «Убыль скота за период 19301932 
годов по своим размерам является небы
валой, катастрофической...».Кеңес өкіметі 
байларды түпкілікті жою мақсатында, мал
дарынан айырылған мыңдаған адамды 
балық аулап, күн көру үшін Арал теңізіне 
күштеп қоныс аудартқан. Атап айтқанда, 
Крайком бекіткен цифрлар бойынша 1930 
жылы Арал теңізіне 1257 шаруашылық, 
яғни 7105 адам қоныс аударған. Жал
пы, Арал теңізіне 3499 шаруашылық 
қоныс аударуды жоспарлаған еді. Алайда, 
билік басындағылардың бұл ісшаралары 
ешқандай нәтиже берген жоқ. Керісінше, 
Қазақстанның барлық аумағында жаппай 
ашаршылық басталды. 

Қазақстандағы Біріккен саяси Бас 
басқармасының мәліметі бойынша, 1931
1933 жылдар аралығында 2 000 000 қазақ 
және 200250 мыңға жуық басқа ұлт 
өкілдері қаза болған көрінеді. Әрине, бұл 
болжалы цифрлар. 

ВКП(б) Қазақ өлкелік комитеті нің 1933 
жылғы 1016 шілдеде болып өткен VI пле
нумда Қазақ АССР Халық Комиссарла
ры Со веті нің төрағасы Ораз Исаев, ұжым
дастыру кезінде жіберілген қателіктерді 
мойындап, былай деген еді: «Көшпелі және 
жартылай аудандарда отырықшыландыру 
мен колхоздандыруды шапшаңдату, 
жеделдетудің қате екендігі енді күмәнсіз 
болып отыр. Мәселені жаңағыдай қоюға 
не себеп болды дегенге келсек, өзім тура
лы айтатыным мынау: ауылдағы партия, 
кеңес жұмыстарын орындаудың және мал 
шаруашылығының бұрын ғыдан әрі ойсырай 
беруіне тоқтау салудың мыңнан бір дұрыс 
жолы отырық шылдандыру мен колхоздан

дыру деп білген едім сол кезде... Қатеміз 
сол, ауылды үлкен қиыншылдықтарға 
ұшыратқан, мал дың басын кеміткен 
шын себептерді ұқпадық, содан дұрыс 
қорытынды шығара алмадық, сондықтан, 
әрине, теріс істер кетіп, ағаттықтарға 
жол бердік... Сонымен жауапкершіліктен 
жалтармақшы емес пін. Ісімізде бол ған 
үлкенүлкен қателерге де менің өз басым 
айрықша  жауаптымын. Басшылықтағы ең 
басты орын (роль) ұйым ның бірінші хатшы
сы Голощекиндікі болды. Солай болған соң, 
әрине, айыптың адам айтқысыз мол жағы 
сонда, бұл даусыз нәрсе. Әрине, қазірде 
де, басшылықта менің орным бірінші хат
шымыз Мирзоян жолдастың орнымен 
бірдей емес. Мирзоян жолдас ұйым басшы
сы болғандықтан саясат пен басшылыққа 
 алдымен жауапты. Әрине, менің мұным 
жауапкершілікті өз  мойнымнан тү сір

гендік емес...».  Әділдік үшін айтайық, 
1932 жылы  Исаев Бас хатшы Сталинге 
хат жолдап, қазақтардың аштан қырылып 
жат қанын айтқан. Қазақстанда жүргізіліп 
жатқан науқаншылықты әшкерелеп, 
Голощекиннің жіберіл ген қателіктерін 
түзетуге қауқарсыз екенін мәлімдеген. Со
нымен қатар, Мәскеу алдында оны ауысты
ру жөнінде тұңғыш рет мәселе көтерген 
бірденбір мемлекет қайраткері. Кеңес 
өкіметінің солақай  саясаты кейін «Үлкен 
террорға» ұласты. Ашаршылық пен қуғын
сүргін жылдары Кеңес Одағы бойынша 
«контрреволюциялық қылмыстары» үшін 3 
778 254 адам қамауға алынып, 786 098і ату 
жазасына кесілді. Сонымен қа тар, «Отанға 
опасыздық» жасағандарға арналған лагерь
лерде 1 317 195 адам отырды. Солардың 
қатарында 830 491 орыс, 181 905 украин, 44 
785 белорус және 17 121 қазақ болды.  Тек, 
19371938 жылдары Қазақстанда 103 мың 
адам қамауға алынып, 25 мыңы ату жазасы
на кесілді. Қазақ тың зиялы азаматтарымен 
қатар мыңдаған қарапайым, шаруа адамда
ры да жазықсыз жазаланды. Атап айтқанда, 
жазаланған адамның 40 пайызы шаруа 
адамдары болған. Басым көпшілігі атылып 
немесе Сібірге жер аударылғандар. Алай
да, сол кездегі республика басшысы Левон 
Мирзоянға бұл жеткіліксіз болған секілді. 
Оған куә жазалауға жататын адамдардың 
санын көбей туге лимит сұрап, Мәскеуге 
шұғыл жолдаған оның мынадай құпия хаты 
бар: «Москва ЦК ВКП(б) тов.  Сталину. По 
антисоветским элементам нам было пре
доставлено право репрессировать по пер
вой категории (ату жазасына) 8 000 чело
век. Сейчас эти лимиты почти полностью 
использованы. Мы должны к 10 декабря 
окончательно зачистить и покончить с ак
тивным антисоветским элементом. По эти 
двум категориям активного повстанческо
го, диверсионного и шпионского элемента 
нами изъято по ликведированным организа
циям и группам 1600 человек больше уста
новленного лимита. Для полной зачист
ки остатков мы просим разрешить нам до
полнительно репрессировать по первой ка
тегории 600 человек, по второй категории 
(бас бостандығынан айыруға) 1000 чело
век. Первый секретарь ЦК КП(б) Казахста
на Л.Мирзоян. 1.12.1937 года».

Сонау сұмдық жылдары  Қы зыл орда 
облысының бірталай тұр ғын дары да 
 саяси құғынсүр гінге ұшырады. Ұлттық 
қауіп сіздік ко митетінің облыстық депар
таменті нің мұражайында 2543 қыл мыс
тық іс сақталып келді. (Қазір бұл іс тер 
Ішкі Істер департаментінің мұражайына 
өткізілді). Сол істер бойынша 4234 адам 
жауапқа тартылып, 526 адам ату жазасына 
кесілген. Солардың қатарында 2043 қазақ, 
1620 орыс, 260 кәріс және 301 неміс, по

ляк, еврей халықтарының уәкілдері бар. 
Кейін ақталу жұмыстары басталған кез
де зорлықзомбылық құрбандарының 
ағайынтуыстары құран бағыштау, дұға 
ету, ас беріп, еске алу үшін атылып кет
кен жақындарының жерленген жерлерін 
тауып беруді талап етті. Осы бағытта 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті бірталай 
іздеу жұмыстарын жүргізді. Бірінші ке
зекте 19301940 жылдар аралығында 
облыстық бас қармада жұмыс істеген 
бұрынғы ОГПУНКВД қызметкерлерінің 
тізімі алынды. Ату жазасын жүзеге асы
ратын «А» бөлімінде Марсельский, Сви
наренко, Леотов және басқаларының 
(барлығы 16 адам) жеке істері тексерілді. 
Алайда, тұратын мекенжайларын анық
тауға мүмкіндік болмады. Құжат тарында 
қауіпсіздік органдарынан шығарылған 
жылы мен күні ғана көрсетілген. Тек, Гон
чарова деген азаматша табылып, сұралды. 
Ол «А» бөлімінде хатшылық қыз мет 
атқарғанын растап, бірақ ату шараларына 
қатыспағанын мәлім деді. Сонымен қатар, 
19601961 жылдары Қазақ ССР Мемле
кет қауіп сіздік комитетінің Марсельский, 
Свина ренко және басқаларын тексеру ге 
алып, тергеуде жіберген заң сыздықтары 
үшін РСФСР Қыл мыстық кодексінің 193
17 «а» бабымен жауапкершілікке тартқысы 
келгені анықталды. Алайда, 1943 жылғы 
«рақымшылық жасау туралы» заңға байла
нысты олардың қылмыстық істері қысқар
тылып, бар лығы түгелдей Ресейге көшіп 
кетіпті.

Жалпы, белгіленген тәртіп бо йынша ату 
жазасы мен  жерлеу құпия жағдайда жүзеге 
асырылып отырған. Оған дәлел құжаттар 
бар. Соның бірін қазақшаламай келтірейік. 
«Подписка. 1941 август 1 дня. Я, ниже
подписавшийся шофер УНКГБ по Кзыл
Ординской области Безноско В.А., выдал 
настоящую подписку начальнику 2 отделе
ния УНКГБ сержанту г.б. Хранину в том, 
что об известном мне факте исполнения 
приговора в отношении осужденного к рас
стрелу Колмыкова никому и не при каких 
обстоятельствах не разглашу. Я предупре
жден, что в случае нарушения настоящей 
подписки несу ответственность в уголов
ном порядке. К сему            (қолы). 1.08.41 г.».

Дегенмен, қауіпсіздік  органдарынан 
табылған кейбір құжаттарға сүйеніп, ату 
жазасының қалай жүзе ге асырылып отыр
ғанын байқауға болады. Сөзіміз құрғақ бол
масын, деректерге жүгінейік. «Акт 1930 
года, мая 15го дня, гор.КзылОрда. Мы, ни
жеподписавшиеся  старший уполномочен
ный 3го отделения Набатов, уполномочен
ный 1го отделения Ришт и о\уполномочен
ный того же отделения Маркениц, в при
сутстствии прокурора по КзылОрдинскому 
округу Бахтыбергенова, составили настоя
щий акт в том, что на основании выписки из 
протокола заседания Тройки при ПП ОГПУ 
по Казахстану от 24 апреля 1930 года, по 
делу №258 – Максина Р.К., Павлычева И.Е., 
Овчинникова М.М., Павлычева Ф.М. и Иль
чева П.М., о применении к ним высшей 
меры социальной защиты – расстрела. При
говор сего 13 мая в 3 часа ночи, местного 
времени привели в исполнение посредством 
расстрела в 6 километрах юговосточнее 
гор. КзылОрда, трупы зарыты в общей мо
гиле, на глубину 2х2 метра. Приговор при
вели в исполнение...». Әрі қарай актіге қол 
қойған ОГПУ қызметкерлерінің атыжөні 
жазылған. Айта кету керек, белгілі журна
лист, облыстық «Ленин жолы» (қазіргі «Сыр 
бойы») газетінің тілшісі Мырқы Исаевтың 
тарихи әділеттікті қалпына келтіру, то
талитаризм құрбандарын мәңгі есте 
қалдыруға айтарлықтай үлес қосты. Сол 
тоқсаныншы жылдары Мырқы Исаевтың 
 бастамасымен ату жазасына кесілген кісі
лердің жерленген жерлерін іздестіру бас
талды. Қауіпсіздік органдарының қызмет
керлеріне Қарауылтөбе қыс тағы, қаладағы 
 Куйбышев көшесінің бойы, МАИ және 
Тасбөгет кентінің маңа йын дағы жерлерді 
көрсетіп, ату жазасы осы жерлерде жүзеге 
асырылған деп, дәлел ретінде Сырда
рия аудандық «Жаңа – Дарья» газетінде 
жарияланған «Қырық мол даға түскен 
құрық» және Теренөзек аудандық «Еңбек 
туы» газетіндегі «Алтын тіс арқылы 
танылған өлік» атты мақалаларын табыс 
етті. Ақырында, 1995 жылғы 9 қарашада 
жергілікті «Сейхун» телеарнасынан қала 
шетіндегі үрпиген сусымалы шеге құмның 
арасынан бас сүйектің желке тұсында оқ 
тиіп, тесілген ізі бар, бірнеше өлген адам
ның сүйектері табылғаны туралы виде
осюжет көрсетілді. Бұл жерді жергілікті 
тұрғындар «Сабалаққұм» деп, атап кет
кен екен. Келесі күні қалалық «Ақмешіт 
апталығы» газетінде осы тақырыпта көлем
ді мақала жарияланды.  Осыдан кейін ҰҚК
нің басқарма бастығы, полковник Нұрахмет 
Ералиев облыстық прокурорға хат жа
зып, қылмыстық іс қозғау туралы ұсыныс 
білдіреді. Осы хаттың негізінде прокурату
ра органдарымен қылмыстық іс қозғалып, 
табылып алынған адам ның сүйектеріне 
соттықмеди циналық сараптама жүргізілді. 
Нәти жесінде саяси қуғынсүргін құр
бандарының жаппай жерленген жері 
айқындалды. Осыдан кейін «Сабалаққұмда» 
арнайы ескерткіш орнатылып,  жылда 31 
мамыр күні митинг өткізілетін болды.  

Әмірхан БӘКІРҰЛЫ, 
ҚР ҰҚК-нің Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, 
отставкадағы полковник.

ҰЛТТЫҚ 
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ОТ ҚҰШАҚТЫ 
ОТАНЫМ – 
ҚАЗАҚ ЕЛІ

Жылағанға мейірім, 
сұрағанға пейілін берген 

қасиетті қазақ жерінің бір 
ұлтарағы – Сыр елі. Жүрегі 
жомарт, бауыры жылы бұл 

өлкеде оннан аса ұлт өкілдері 
тату-тәтті тірлік кешіп 

келеді. «Қызылорда корейлер 
қауымдастығы» облыстық 

филиалы төрағасының орын-
басары  Вилорий Шин де осы 

қасиетті өлкенің өз перзенті. 
Бүкіл өмірін ұстаздыққа 

арнаған Вилорий Николаевич 
Шин 1936 жылы Хабаровск 

қаласында дүниеге келген. Ол  
өзінің тағдырлы жолы тура-
лы бізге бастан кешкендерін 

  айтып беріп еді.
Менің бір жасар кезімде әке

шешем сталиндік қуғындау құрбан
ды ғына айналып, Қазақстанға жер 
аударылдық. Әрине, бір біз үшін 
емес, күллі корей халқына ауырлық 
арқа латқан сол кездеақ атаанамнан 
айырылған екенмін. Сондықтан 
«ана», «әке» деген сөзді айтқан 
бала емеспін. Бірақ басқа түскен 
қиындықтан қыз ған темірдей суары
лып, құрыштай қатайдық. Атаәжем 
мен «Сұлутөбе» станциясындағы 
немере ағам Иннокентий Цхайдың 
қолында тұрып, М.Ломоносов атын
дағы орта мектепте білім алдым. 
Жас кезімнен спортты жақсы көре
тінмін. Спорт менің ұстаз атануыма 
үлкен септігін тигізді. 

Алғашында Қазалы ауданын
дағы №16 мектептің еңбек және сызу 
сабағынан дәріс бердім. Сонан соң 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
бол дым. Жалпы өмір жолымдағы 
жет кен жетістіктерім үшін қазақ 
елі не, оның ақпейіл халқына басым
ды иіп өтем. Қазақстанды өзімнің 
отаным деп санаймын, осы елге де
ген сүйіспеншілігімді ұрпағыма 
аманат қыламын. Біз қазақ халқына 
шынында борыштармыз. Сыр елі 
біздің анамызға айналды, қазақ жер 
аударылған барлық ұлыстарға өз 
туғанындай қолқайырлық көр сетті. 
«Қазақтарды сыйлаңдар, біз дің 
тірі жүргеніміз, сендердің аман
дықтарың – бауырмал қазақ хал
қының арқасы», – дейтін аталары
мыз. Сол қамқорлықты бүгінгі буын 
да жақсы сезінеді. Қазақ ағайынның 
қамқорлығын көрген барлық ұлт, 
ұлыс өкілдері де осы ойда деп ой
лаймын, оларға деген біздің ал
ғысымыз шексіз.

Біз қазақ халқымен бірге біте
қайнасып, асық ойнап, мал бағып, 
айран ішіп, атқа шауып өстік. Елдегі 
қуанышты да, қайғыны да бірге 
бөліс тік. Туысқа, құдажегжатқа 
айналдық. Өзімнің қазақтармен құда 
болғаныма он жылдан асты. Ара
мызда дорба да, жорға да қатынап, 
атадан жалғасқан ағайындықты 
ардақтап келеміз. 

Бір жүздескен шағымызда Ел
басы корей этнос өкілдерін «Біздің 
төртінші жүзіміз» деген  болатын. 
Расында, еліміз барлық ұлт пен 
ұлыстың бейбітшілік  ордасына ай
налып, толеранттылықтың  ерек ше 
үлгісін жасап отыр. Соның ішін
де әлемде теңдесі жоқ бірден
бір құ ры  лым – Қазақстан халқы 
 Ас сам  блеясын құру, оны жетілдіру, 
бас қа елге үлгі ету – Елбасының 
сарабдал саясатының нәтижесі. 
Облыс та 11 этномәдени бірлестік 
жұ мыс жасайды. Олар мемлекеттік 
саясатты қолдап, аймақтың өркен
деуіне өзіндік үлес қосып келеді. 
Бүгінгі күні біздің бірлестік ұмыт 
болған салтдәстүрімізді, ауызекі 
сөйлеу, жазу мәселелеріне мән 
беріп, осы бағытта жұмыс жасап жа
тырмыз. 

Мен – қазақ елінің патриоты
мын. Патриот деген ұғымды бала
ның бойына сәби кезінен сіңіру ке
рек. Патриот болу отанды сүюмен 
ғана шектелмейді. Ол үшін бала 
кішкентай кезінен өзінің отбасын, 
өз ауылын, білім алған оқу ордасын, 
оны тәрбиелеп өсірген атаанасы 
мен ұстаздарын шын ниетімен, 
жүрегімен сүюі керек. Сонда ғана 
адам нағыз патриот бола алады. 

Біздің облысқа  Корей республи
касынан арнаулы орталықтар келіп, 
кішігірім кездесулер өтіп тұратын 
кездер болады. Сондай кездесудің 
бірінде маған корей журналисі: «Сіз 
Оңтүстік Кореяның халқын жақсы 
көресіз бе, әлде Солтүстік Кореяның  
халқын жақсы көресіз бе?» – деп 
сұрақ қойды. «Мен бейбітшілікті 
жақсы көремін» – деп қысқа жауап 
бердім. Ол жауабыма қанағаттанбай 
кетті. Менің айтпағым, қазақ 
жерінде өмір сүргендіктен біздің ой
санамыз басқаша, өйткені «Достық 
мекенінде» тәрбиеленгенбіз. Ал, 
олар өзгеше тәлімтәрбие алған. 

Халықтың сөзіне қарағанда, бақ 
дегенің кез келген жерге табан тірей 
бермейтін көрінеді. Ынтымақ, ауыз
біршілік, жарасымдылық ұялаған 
жерге барып қонақтайды. Сол бақ 
қазір Қазақ елінде. Осы бақты 
сақтау үшін біз бәріміз бірлігімізге 
бекем болайық.

Бұл – ұстаз Вилорийдің сөзі.

* * *
Вилорий Шин  зейнетке шық

қан нан кейін де қаладағы №6 
орта мек тепте мемлекет және құ
қық пәнінен дәріс берді. Отан 
мен халық алдындағы азаматтық 
әрі перзенттік парызын жоғары 
дәрежеде өтеді. Педагогикадағы 
адал қызметі жоғары бағаланып, 
білім беру ісінің үздігі атанды.  
Ұстаз үшін ең үлкен марапат 2014 
жылы Елбасынан алған «Қазақстан 
халқы Ассамблеясының қызметін 
дамытуда қосқан үлесі үшін» 
берілген Құрмет грамотасы болды. 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
Вилорий Шин Қазақстан халқы 
Ассамблеясының даму  жолында өз 
үлесін қосып, жалпыхалықтық бір
лікті нығайтудағы еткен еңбегі баға
ланып, облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясының ұйытқысымен 
«Қазақ  стан патриоты» номинация
сын иеленді.

Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.   

19131914 жылдары Турухан өлкесіне Селивановск се
лосына жер аударылған Я.Свердлов пен Ф.Голощекин бір 
жылдай бірге тұрды. Яков Свердлов өз естелігінде Голоще
кинге мінездеме бере отырып, оның сол кездеақ мәселенің 
байыбына бармай, тырнақ астынан кір іздейтінін жазған еді.

Байырғы революционер Я.Свердловтың Голощекинді 
«мизантроп» деуге мәжбүр болуы көп нәрсені аңғартады. 
Ал Қазақ өлкелік партия комитетінің хатшысы болған кезде 
серіктесі Г.Зиновьевтің «Қазақстан Голощекинге басы бай
лы берілді», – деп айтуы оның диктаторлық өктемдігіне бар 
мүмкіндіктің туғанын білдірсе керекті.

Қазақ тарихшыларының зерттегеніндей, Голощекиннің 
шынайы жендеттік бейнесін ағылшын журналисі Р.Вильтон 
төмендегідей суреттейді: 

«Шая Голощекин Свердловпен өте жақын қарым
қатынаста болған. Олар саяси себеппен Сібірге жер ауда
рылып, ондағы күндерін бірге өткізген. Әлі де болса жас 
екеуіне большевиктік құлшыныс тән еді. Шая Орал Кеңесін 
басқарды. Патша отбасын ұрыпсоғуды олар сол жерде 
егжейтегжейлі белгілеген еді. Жаратылысынан қатыгездікке 
жаны құштар ол құрбандарды азаптағандықтары туралы 
жантүршігерлік әңгімелер тың дау ға құмар еді. Ал өзі қорқақ 
болғандықтан, ондай азап тауларға тікелей қатыспайтын. 

Төтенше комиссияның мүшесі ретінде большевик тердің 
әлде бір сормаңдай құрбандығын өлімге не азапқа кескен 
Шая төсегіне жайғасып, жендеттің оралуын тағатсыздана 
күтетін, жендеттің құрбанды қалай азаптағаны жайындағы 
әңгімесін рахаттана тыңдап, басқа да егжейтегжейлерді 
білгісі келіп мазасызданатын». («Заң газеті», 1997, 12 нау
рыз). 

Саясатта Сталиннің шәкірті бола тұра Голощекин 
қатыгездік жағынан ұстазынан асып түсер басбұзардың 
өзі болды. Бұған Екатеринбургта оның Романовтың бүкіл 
отбасын, оған қоса патша отбасының күтушілерін, аспа
зын, дәрігерін, барлығы 11 адамды атып тастау жөніндегі 

бұйрыққа қол қойғаны дәлел. Тіпті, қылмысының ізін жа
сыру үшін терең шахтаға тасталған патша мәйітін, оның 
әйелі мен ұлқыздарының денесін шыңыраудан қайта ал
дырып, өліктердің үстіне жермай, күкірт қышқылын 
құйғызып, өртеткен де осы Голощекин болатын. Ол 1923 
жылдың қыркүйегінен Қазақстанға келгенге дейін Самара 
губерниялық атқару комитетінің төрағасы болған. 

1925 жылдың желтоқсанында Қызылорда қала сында 
V өлкелік партия конференциясы өтті. Өлкелік комитеттің 
есепті баяндамасын Сталиннің Қазақстанға арнайы жіберген 
өкілі Ф.Голощекин жасады. Алғашқы конференциядаақ ол 
партия қатарына өтушілердің көп шілігі шаруалар мен интел
лигенттер екен, жұмысшылар жоқ екен, демек коммунистер
мен нақты жұмыс жүргізу керек деген сияқты қызыл сөзге 
ұрынды.  

Голощекин «Ауылда Совет өкіметі жоқ, тек байдың 
үстемдігі мен ру билігі бар» дей келіп, осы оқтай атылған 
бірақ сөзбен екі қоянды соғып алмақшы болды. Біріншіден, 

автономиялы республика партия ұйымының бұған дейінгі 
жұмысының бәрін мансұқ етті. Екіншіден қазақ сахарасын
да тезірек «кіші Октябрь» идеясын жүзеге асыруға негіз 
қалады. 

Голощекиннің әміршілдікәкімшілдік жұмыс әдісі 
етек алып, өрістей бастаған кезде республикалық пар
тия, совет активі оған қарсылық та көрсете бастады. Қарсы 
шыққандарға неше түрлі жала жабылды. Т.Рысқұлов, 
Н.Төреқұлов, С.Сейфуллин, О.Жандосов, Н.Нұрмақов, 
С.Сәдуақасов, С.Қожанов, С.Мендешев, М.Мырзағалиев, 
Ә.Әйтиев сияқты партия, совет қызметкерлерінің аты
на ғайбат сөз айтушылар, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және басқалардың соңына шам 
алып түсушілер көбейді.

Міне, осы тұста әккі әкімшіл, өктем Ф.Голощекин 
оппозицияның қанатын бірден қырқу үшін жаңа саяси 
бағытты дәлелдеп, Сталинге хат жолдады. Голощекиннің 
хаты жауапсыз қалмады. Көп ұзамай оның арандатушылық 

саясатына тоқтаусыз жол ашқан: «Тов. Голощекин. Я ду
маю, что политика, намеченная в ностаящей записке, яв
ляется в основном единственно правильной политикой. 
И.Сталин» деген жауап та келіп жетті. Ал Сталиннің бұл 
жауапхатына Голощекин оның атына Қазақстанда «Кіші 
Октябрь төңкерісін» жасау керек екендігін негіздеп, осы 
шараны жүзеге асыруына «келісім» сұраған болатын. Бірақ 
Голощекин Сталиннің дегенін мәймөңкелікпен орын
даушы болды. Қажет болғанда, ол мәселенің тонын айнал
дырып кигізуден де тайынбады. Сталиндікголощекиндік 
бағыттың бұра тартқан арнасымен жүргісі келмеген партия 
қайраткерлерімен аяусыз күрес бастады. 

Голощекиннің көп күш салуының нәтижесінде өлкелік 
партия комитетінде дертті жағдай қалыптасты. Жікжікке 
бөлініп, бірбірін аңду басталды. Партия қызметкерлерінің 
көп уақыты бірбірлерінің арасындағы айтыстартысты ше
шуге кетіп жатты. Дәл осындай тартысты жағдай кезінде 
бірбірінен өш алу, ыңғайға көнбейтін бірбеткей адамдардың 
мойындарына саяси қарғыбау таға салу ыңғайлы еді. 

Елдегі азықтүлік дағдарысын сейілту үшін шаруа
лардың да қарсылығын жеңу қажет болды. Ал мұны мүлтіксіз 
орындай алатын адамға жүктеу арқылы жүзеге асырып, 
ауылдардағы қайта құрудың жоспарын орындау мен азық
түлікті неғұрлым молырақ жинап алуды қамтамасыз ету
ге болатынын Сталин жақсы түсінді. Сөйтіп, оның таңдауы 
қазақ халқының мүддесінен алшақ және қатыгез, тәкәппар 
адамтіс фельдшері Филипп (Шая) Голощекинге түсті.      

Бұл зұлым, қатыгез саясаттың кейін қандай қасіретке 
әкеліп соққанын қазақ халқы жақсы біледі. Голощекин 
ақыры өзі құрған жүйенің құрбанына айналып, 1941 жылдың 
қазан айында атылып кетті.

Тарихшылардың 
зерттеу мақалаларынан дайындаған

Ж.ӘЛМАХАН.

Өткен ғасырдың 20-30-шы жылдары қазақ халқы ерекше геноцидке ұшырады. Ұлт, халық қамын 
ойлағандардың «саясатқа қайшы» пікірлері мұқият қадағаланып, сталиндік «ерекше папкаға» түсіп 
отырды. Осы жылдары  тоталитарлық езгі машинасы үздіксіз жұмыс істеді. 

Голощекин саясаты – сталинизмнің Қазақстандағы айқын көшірмесі болатын. Голощекин пат-
ша отаршылық саясатын кеңестік тәсілмен пәрменді түрде жүргізген Қазақстандағы кіші Сталин 
еді. Патшалық Ресейдің екі ғасыр бойы іске асыра алмағанын коммунистік жүйе сегіз-ақ жыл ішінде 
жүзеге асырды. 

Демографтардың нақты деректеріне сүйенсек, 20-30-шы жылдардың ойраны анау «ақтабан 
шұбырындыны» екі орап алардай тым алапат. Сонда тұтас бір халықтың тоз-тозын шығарып, 
ұлы сүргінге душар еткен кім? Ол ел жадында «Қужақ» деп аталып кеткен кәдімгі Филипп Исаевич 
Голощекин еді.

КІМ БОЛҒАН?ГОЛОЩЕКИН

Біздің шұғыл шаруамызды шамалаған Ма
мади ақсақал уақытты оздырмай өткенге ой 
жіберді, осылай оның әңгімесіне ұйып кеттік.

– Сонау 1943 жылы аштық пен соғыс 
астасқан ауыр күнінде анам Нарзудың етегіне 
жабысқан бес бала қызыл вагонға тиеліп, 
Қазақстанға қарай жер аударылдық. Мен сегіз 
жасармын, бірақ ерте есейдік пе, бәрін де 
білемін. Саясаттың сойылы солай болар, тау 
халқын Бесарық станциясынан бірақ түсірді. 
Қайда келіп, қайда барамыз, белгісіз. Абыр
жып тұрмыз. Әйтеуір колхоз бастықтар атқа 
міңгестіріп, Қосүйеңкі колхозының Ынтымақ 
деген шағын ауылына алып барды. 

Ол кездегі қосүйеңкілік қазақтардың да 
жағдайы жетісіп тұрған жоқ. Жартылай аш. 
Сөйте тұра, қаңғырған шешенге құрмет көрсетіп, 
төрін ұсынды. Колхоз тарапынан әр отбасыға 
78 уақ малдан  таратты. Осы ауылда інім өлді. 
Соны жерлеуге шалшауқан барды. Бас көтерер 
азамат түгел майданға кеткен. 

Күндер өте келе «шешеннің отбасы сы  аман 
қалсын»  деді ме, Ағаділ ұста анам  Нарзуды 
тоқалдыққа ал ды.  Өзінде төрт бала, біз төртеу 
болып үстіне қосылдық. Шешем ұстадан Аман
бек есімді қазақ ұлды дүниеге әкелді. Біз барын
ша біте қайнаса бастадық. Қайырымды ұста ше
шен балаларын өз баласынан артық көрмесе, 
кем көрмеді. Әке мейірімі дегенді осы кісіден 
сезіндік. Содан бастап Ағаділдің баласы болып 
кеттік,– деді ол. 

Мамади Каунаевтың қазақ атануының сыры 
осында. Бүгінгі таңда  сол зұлмат жылдардың 
куәсі болған  Мамадидың бауырлары Адым мен 
Аманбек Ағаділовтер Қосүйеңкіде, ал Ылым 
Алматы шаһарында тұрады.  

Ол біз қайтарда бір ауыз тілегімді  айтайын 
деді. Тыңдап тұрмыз. – Қазақ елінің бірлігі, 
татулығы артып, Елбасы, еліміз мәңгі жасасын, 
– деп батасын берді. Бұл елге деген ризашылығы 
еді. 

Қ.ҚҰРБАН.

Жазықсыз жазаланған Аябек Төлебаев 1894 
жылы Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты 
Қызылорда ауданының №5 Көкжиде ауылында 
(Шаған ауылы) дүниеге келген. Ауыл молда
сынан арабша хат таныған ол 16 жасқа толмас
тан «ОрынборТашкент» темір жол бойындағы 
Перовскіге келіп, өзбек көпестеріне жалда
малы жұмысқа тұрады. Бұйығы тіршілікке 
бейімделген ауыл баласы темір жол бойындағы 
төңкерісшіл, рухы басым, өмір ағыны мүлдем 
өзгеше қала өміріне араласып кетеді. Қазан 
төңкерісінен кейін небәрі бір аптадан соң 
Перовскіде большевиктердің жеңіске жетуінің 
өзі көп нәрсені аңғартады емес пе?! Арпа лысы 
мол алмағайып кезеңде иірімге түсіп кеткен ол 
еті тірілігінің арқасында өзгеше мақсаттағы, 
жаңа өмірдің өкілдерімен кездесіп, ойөрісі 
кеңейе түседі. 

Ол алғаш рет 19231928 жылы Шаған ауыл
шаруашылық несиелік серік тестігін ұйымдас
тырады. 19281932 жылдары аудандық мал өнім
дері шикізаттарын дайындау (райживсырье), 
19331934 жылдары ау дандық тұтынушылар 
одағында, 19341937 жылдары аудандық мал 
өнімдерін дайындау мекемелерінде басшы 
қыз  меттер атқарады. 1928 жылы Қызылорда 
рес публика астанасы болып тұрған кезде ар
найы жәрмеңке ұйымдастырушылардың бірі 
болған. Оның тетелес інісі Төлебаев Тоқ бер 
геннің баласы, Қорқыт ата атындағы Қызыл
орда университетінің профессоры, марқұм 
Әмірбек Тоқбергенов Аябек көкесінің көзін 
көрген кісілердің естеліктерін, деректерін 
жинаған екен. Сол кісінің өтініші бойынша 
белгілі шежіреші, өлкетанумен айналысқан 
Жолдасбек Адай Бөлекбайтегі, Тұрлыбеков 
 Баян бай сынды азаматтар да көмектескен. 
Сол естеліктерді ұсынғандардың бірі Жүсіпәлі 
Омаров қария былай деп жазып қалдырған 
болатын. «Ауылда 1929 жылғы байлардың 
малмүлікті кәмпескелеу желеуімен аша тұяқ 
қалдырмады. Қолдан жасалған қырғында ел 
босып кетті. 19321934 ашаршылық жылда
рында әлі келгендер, жүруге жарайтындар 
тамақ іздеп, ел жағалап кетсе, қалғандары дал
басалап, не істерін білмей отырғанда төредей 
болып Аябек кіріп келді. Ол қаладағы оралдық 
орыстардан ау сатып ала келгенін, мұз ойып, 
балық аулап, жан бағу керектігін айтты. «Аш 
адамға тамақ берме, аң аулайтын құрал бер» 
дегендей, Аябек аштан өлмеуді үйретті. Мезгіл 
ақпан айы болғандықтан айналамыздағы 
«Шалаукөл», «Соркөл», «Ақор» сияқты көлдер 
тоң болып қатып жатқанда, өзі бас болып, мұз 
ойып, балық ауласып, үйүйге бөліп берді. 
Бұдан әрі осы жұмысты ұйымдастыруды маған 
тапсырды. Кетерінде қар еріп, көк көрініп, мал 
жаюға мүмкіншілік болған кезде жүз қой әкеп 
беремін, төлі сендердікі, сүтін бөліп ішіңдер, 
тек малдың саны кемімесін. Өйткені малды не
сиеге аламыз» деді. Уәдеге берік ердің сойы 
ғой, көктем туа елдегілерге 100 қой әкеліп 
берді. Ол қойды ауылдас Айтжанға бақтырдым. 
Бұл халыққа болсын деген қайырымды ісі, сол 
заманда үлкен шаруа болатын еді. 

1937 жылы Қазақстан КП(б) Орталық 
Комитетінің қазан Пленумының қаулысымен 
«халық жауын» жаппай қамауға алып, лек
легімен жазалап, атып жатты. Алдымен пар
тия комитетінің бірінші хатшылары, зиялы 
қауымның бас көтерер серкелері, келесі кезек

те аудандық партия комитеті хатшылары, олар
мен қатынаста болды деп шаруашылық бас
шылары қамауға алынды. Ел ішіндегі халықты 
соңынан ерте білген, көзі ашық, ел ағалары 
да «халық жауы» деген жаламен кете бар
ды. Ойы өрелі, сөзі келелі, көзі ашық Аябек 
Төлебаев та осылардың кебінін киді. Оңтүстік 
Қазақстан облысы, ішкі істер халық комисса
риаты басқармасы «үштігінің» 1937 жылғы 
қарашадағы қаулысымен «Контрреволюция
шыл ұлтшыл, Алашорда мүшелерімен байла
ныста, Үкіметке қарсы үгітнасихат жұмыс
тарын жүргізді» деп айыпталып, атуға үкім 
шығарылды (581011 бап бойынша). Ұсталу 
алдында облыстық «Ленин жолы» газетінің 
(қазіргі «Сыр бойы» газеті) бас редакторы 
Иса Тоқтыбаевпен бірге болған екен. Екеуара 
әңгімелерін біле алмағаннан кейін қанқұйлы 
жазалаушылар бірден үкімін айтып, «Алашор
да, жапон тыңшысы», деп ату жазасын кесіпті. 

Тұтқындауға санкция берілгені туралы 
Қызылорда аудандық НКВД бастығы Свина
ренко қол қойған анықтамада «әлеуметтік тегі 
– бай баласы, үкіметке қарсы топқа жетекшілік 
жасаған аудан хатшысы Ходжа
евпен қаты сады, алашордалық 
«Ақжол» газеті нің бұрынғы ре
дакторы Иса Тоқтыбаевпен 
Қызылорда қаласында жасырын 
кездесті» деп жазылған. Сұрқия 
заманның сайқал жаласы осы
лайша біртуар азаматты жалмап 
кете барды. 1958 жылы қуғын
сүргін құрбандарын жаппай 
ақтау туралы Қазақ ССР Заңына 
сәйкес «Үштіктің» қаулысы, 
сот үкімдері, тағылған айыптар 
негізсіз деп анықталып, ақталды. 
Осындай асыл ердің, жазықсыз 
жаламен атылып кеткен Ая
бек Төлебаевтың артында зайы
бы Мария мен Абылай, Қайсар 
атты екі ұлы қалған. «Халық 
жауының» баласы ретінде олар 
да көп қиыншылық көріп, өздері 
армандаған оқуларын аяқтай ал
май, әділетсіздіктен көп зар
дап шекті. Бірақ, орнында бар 
оңалар демекші, бүгінде олардан 
тараған ұрпақтары Қызылорда, 
Көкшетау, Астана қалаларында 
тәуелсіз еліміздің игілігі үшін 
еңбек етіп, ата атына лайық өмір 
сүруде. Биыл ардақты азамат, 
жазықсыз жапа шеккен атамыздың 
туылғанына 123 жыл толды. Ел 
ақсақалдары құрметпен «Аябек 
жайлауы», «Аябек арығы», «Ая
бек дүкені» атаған, өз қолтаңбасы қалған орын
дар қазірге дейін аңыз болып айтылады. Сыр
дария ауданы Шаған ауылындағы көшеге есімі 
берілуі де ел жадынан мәңгіге орын алғанының 
айғағы. Ғұмыр дариясы қысқа болған ел аяулы
сын еске алған ұрпақтары, ауылдастары өктем 
саясаттың құрбаны болған баба атын мәңгі 
есте қалдырып, рухына тағзым ету мақсатында 
еңселі ескерткішін ашып, құран бағыштап, ас 
берді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

АЯБЕК – ЕЛ АЯуЛысы

МЕН ҚАЛАЙ 
ҚАЗАҚ БОЛДыМ?

Кіндік қаны Қап тауын-
да тамып, қалған өмірі қазақ 

елінде өткен шешен қарияның 
бүгінде жасы сексеннің сеңгіріне 

шықты. Аты-жөні – Мамади 
 Каунаев. Жаңақорған кентінде 

тұрады. Қасында Рау шан 
кемпірі отыр. Екеуі 11 бала,  
24 не меренің, 12 шөберенің 

сүйікті ата-әжесіне айнал ған. 
Бәрі жи ылғанда бір қа уым 

ел болады.  Олардың пікірі:  
туған жеріміз – Қазақстан,  

тіліміз – қазақ. 
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Қызылорда облыстық мәслихатының 16 мамыр 2017 жылғы №116 шешімі

Кезектен тыс 13-сессия                                         Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
18.05.2017 жылы №5841 тіркелген

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 12 желтоқсандағы № 71 шешіміне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV кодексінің 106-бабының 4-тармағына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 
6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты                       
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы № 71 шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5672  нөмірімен тіркелген, 2016 
жылғы 24 желтоқсанда  «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде, 
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 26 желтоқсанда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және                        

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 174 801 844,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 217 033,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 234 230,2 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 163 342 281,4 мың теңге;
2) шығындар – 173 455 710,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 8 692 485,7 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 10 973 651,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 281 165,8 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 768 149,0  мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 768 149,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 114 500,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 114 500,6 

мың теңге.»;
6-тармақ жаңа мазмұндағы 9), 10), 11), 12), 13) тармақшаларымен толықтырылсын:
«9) бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және 

реконструкциялау;
10) әлеуметтік нысандарды дамыту;
11) абаттандыру;
12) мал көміндісінің құрылысы;
13) мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту.»;
7-тармақ жаңа мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) жылу-энергетикалық жүйесін дамыту.»;
8-тармақ жаңа мазмұндағы 2) тармақшамен толықтырылсын:
«2) жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және 

құрылысы.»;
жаңа мазмұндағы 8-3 тармақпен толықтырылсын:
«8-3. Сырдария, Қармақшы, Жаңақорған аудандары және Қызылорда қаласы 

бюджеттерінен 2016 жылы бөлінген трансферттердің мақсатсыз пайдаланылған 
24 028,9 мың теңге сомасында облыстық бюджетке қайтарылсын.»;  

9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«9. Облыстың жергілікті атқарушы органының 2017 жылға арналған резерві 

288 751,0 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа 

редакцияда жазылсын. 
2. Осы шешім 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми 

жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезектен тыс 

13-сессиясының төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

хатшысы

А. Махамбетов Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы «16» мамырдағы  

13-сессиясының № 116 шешіміне
қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы «12» желтоқсандағы  
10-сессиясының № 71 шешіміне

1-қосымша

       2017 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 174 801 844,6
1   Салықтық түсімдер 9 217 033,0
 01  Табыс салығы 4 994 751,0
  2 Жеке табыс салығы 4 994 751,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 205 517,0
  1 Әлеуметтік салық 4 205 517,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 

салынатын ішкі салықтар 16 765,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 
үшiн түсетiн түсiмдер 16 765,0

2   Салықтық емес түсiмдер 2 234 230,2
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 212 211,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі 

бөлігінің түсімдері 12 200,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістер 17 120,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер 
бойынша сыйақылар 182 891,0

 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
қамтылатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

610 857,0

  1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) қамтылатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

610 857,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 411 162,2
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 411 162,2
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 300,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 8 300,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 8 300,0

4   Трансферттердің түсімдері 163 342 281,4
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 568 708,4

  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 568 708,4
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетiн трансферттер 162 773 573,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 162 773 573,0
Функционалдық топ

 
 
 
 

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 Бағдарлама

Атауы
   2. Шығындар 173 455 710,5
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 096 769,1
 110  Облыс мәслихатының аппараты 53 885,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 53 885,0

 120  Облыс әкімінің аппараты 2 014 797,1
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер  1 686 081,1

  004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 190 719,0
  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

5 071,0

  009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін 
сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

17 090,0

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қызметін қамтамасыз ету 115 836,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 105 953,0
  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 

меншікті басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 903,0

  009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу

2 050,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 158 442,2

  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

150 072,2

  061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-
жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия 
мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау 
және бағалау

8 370,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 135 895,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 135 895,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 186 123,9
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 186 123,9

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 185 691,0

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 185 691,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 142 467,9
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді 

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

142 467,9

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 51 567,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды 

басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

51 567,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасы 61 947,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

61 947,0

02   Қорғаныс 3 310 435,2
 287  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы 
уәкілетті органдардың аумақтық органы 181 289,0

  002 Аумақтық органның және ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі 
шығыстары

181 289,0

 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 3 129 146,2
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

66 821,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 19 614,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы 
және жұмылдыру 76 228,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 147 423,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою 2 817 525,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

1 535,2

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 7 425 636,9

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы ішкі істер органы 6 396 868,9

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және 
қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 4 214 769,0

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын 
азаматтарды көтермелеу 2 620,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 016 800,7
  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ 

адамдарды орналастыру қызметтері 41 663,0
  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды 

ұстауды ұйымдастыру 51 500,0
  015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 4 295,2
  024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және 

туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-
жаттығу жүргізу 8 408,0

  025 Халықаралық маңызы бар іс-шараларды 
өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті сақтауды 
қамтамасыз ету 56 813,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 028 768,0

  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін 
салу 1 028 768,0

04   Бiлiм беру 22 351 470,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 489 704,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды 

қайта даярлау 74 935,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 414 769,0

 261  Облыстың білім басқармасы 10 466 525,5
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

221 844,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары 
бойынша жалпы білім беру 974 003,0

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде 
білім беру жүйесін ақпараттандыру 10 770,0

  005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер 
үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу

12 565,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру 725 681,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар 
өткізу

169 993,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік 
бейімдеу

265 705,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар 
беру

17 091,0

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау 3 596 027,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 2 583 138,0

  029 Әдістемелік жұмыс 60 740,0
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 
кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және 
қайта даярлау 611 276,0

  056 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне  тілдік курстар 
өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу 
үшін және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді 
алмастырғаны үшін мұғалімдерге үстемақы төлеу 
үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 137 394,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

380 388,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 699 910,5

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 2 528 459,5

  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 
қосымша білім беру 2 222 801,5

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 305 658,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 8 866 781,0

  008 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта 
және жалпы орта білім беру объектілерін салуға 
және реконструкциялауға берілетін нысаналы 
даму трансферттерi 48 275,0

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 
салу және реконструкциялау 1 070 280,7

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
беру объектілерін салу және реконструкциялау 7 648 225,3

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 100 000,0

05   Денсаулық сақтау 24 600 602,1
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19 108 035,9
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау 

саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

171 462,9

  004 Республикалық бюджет қаражаты есебінен 
көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, 
бастапқы медициналық-санитариялық көмек және 
медициналық ұйымдар мамандарының жіберуі 
бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің 
стационарлық және стационарды алмастыратын 
медициналық көмек көрсетуі 39 222,0

  005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары 
үшін қанды, оның құрамдауыштары мен 
препараттарын өндіру 428 281,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 141 802,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 174 363,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу 

және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды 
іске асыру 272 029,0

  009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның 
ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды 
қолдануға байланысты күйзелістен және мінез-
құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға 
медициналық көмек көрсету 6 029 339,0

  011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен 
көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, 
жедел медициналық көмек көрсету және 
санитариялық авиация 2 311 935,0

  013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 56 292,0
  014 Халықтың жекелеген санаттарын 

амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және 
балаларға арналған және емдік тағамдардың 
арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету 1 138 557,0

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу 
үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен 
қамтамасыз ету

39 449,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 22 332,0

  019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды 
туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз 
ету 342 621,0

  020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке 
қарсы препараттармен қамтамасыз ету 250 659,0

  021 Онкогематологиялық аурулармен ауыратын 
науқастарды химиялық препараттармен 
қамтамасыз ету 83 336,0

  022 Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі 
бар, аутоиммунды, орфандық аурулармен 
ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, 
сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі 
науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету 579 905,0

  026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды 
ұйыту факторларымен қамтамасыз ету 412 634,0

  027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу 
үшін вакциналарды және басқа медициналық 
иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау 1 824 492,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау 
базалары 31 401,0

  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 
күрделі шығыстары 3 815 302,0

  036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды 
тромболитикалық препараттармен қамтамасыз 
ету  7 301,0

  038 Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген 
көлемі шеңберінде скринингтік зерттеулер 
жүргізу 182 884,0

  039 Республикалық бюджет қаражаты 
есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда 
ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және 
медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-
орталықтардың қызмет көрсетуі 752 437,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 492 566,2

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 5 492 566,2

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 5 500 376,6

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 5 192 956,4

  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

110 409,0

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен 
мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 292 055,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 419 221,0
  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 

төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу

7,0

  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, 
әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын 
мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 829 819,0

  014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 
оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету 557 614,0

  015 Балалар психоневрологиялық медициналық-
әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек 
балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 382 844,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты орналастыру 214 972,8

  019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, 
еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы 
іс-шараларды іске асыру 2 457,0

  037 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын 
дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 888 001,0

  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан 
Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер 273 856,2

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру 157 478,0

  047 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне «Өрлеу» жобасы 
бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 132 388,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу 
процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша 
қызмет көрсету 60 380,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

64 008,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысалы трансферттер 807 446,4

 261  Облыстың білім басқармасы 194 801,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 145 699,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 49 102,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 25 032,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің 

құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру 25 032,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 5 098,0

  045 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан 
Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер 5 098,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 15 083,0
  014 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 
кәсіпкерлікке оқыту 15 083,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау 
басқармасы 67 406,2

  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
бойынша қызметтер

67 406,2

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13 013 480,9
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 8 030 281,0
  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

96 612,1

  010 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 122 022,0

  030 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 1 321 640,0

  032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi 
болып табылатын сумен жабдықтаудың аса 
маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен 
ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау 

2 455 724,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 2 851 067,4
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 

нысалы трансферттер 768 701,5

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы 
даму трансферттері 414 514,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 983 199,9

  014 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын 
үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 1 996 340,3

  034 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, 
дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 2 986 859,6

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 8 096 824,8

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 830 494,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 197 829,0

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер  600 278,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының 
басқа да тілдерін дамыту 31 733,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

654,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 2 225 440,5

  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

76 906,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 156 748,2
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 257 227,0

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 722 261,4
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн 

қамтамасыз ету 191 839,0

  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 256 786,8

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

557 574,1

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 6 098,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі 
басқармасы 381 269,5

  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру 
жөніндегі қызметтер 30 275,0

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 207 870,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

34 054,5

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 109 070,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 3 194 159,2

  001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және 
спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

317 111,2

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 99 044,0
  003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың 

құрама командаларының  мүшелерін дайындау 
және республикалық және халықаралық спорт 
жарыстарына қатысуы 

2 604 614,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелердің және ұйымдардың күрделі 
шығыстары

167 190,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 6 200,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 377 768,5

  018 Мұрағат объектілерін дамыту 406 560,0
  024 Cпорт объектілерін дамыту 666 812,0
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 304 396,5
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 87 693,1
  010 Туристік қызметті реттеу 87 693,1

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 1 570 588,8

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 294 497,8

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 294 497,8
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 276 091,0
  019 Аудандарың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 276 091,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары 11 324 119,9

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 41 682,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

41 682,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 2 330 261,0

  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

89 500,0

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi 
белдеулерiн белгiлеу 49 672,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 22 968,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман 
өсiру 745 058,0

  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 153,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 947 500,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

74 032,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысалы трансферттер 388 475,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы 
даму трансферттері 11 903,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 8 638 608,0
  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

134 940,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 439 250,0
  014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге 

су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің 
құнын субсидиялау

397 295,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) 
залалсыздандыру 1 899,0

  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу 
жөніндегі қызметтер 15 883,0

  020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы 
мен сапасын арттыруды және көктемгі егіс 
пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да 
тауар-материалдық құндылықтардың құнын 
арзандатуды субсидиялау

1 994 000,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- 
шаралар

51 367,0

  035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру 
қорларын қалыптастыру 200 000,0

  041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге 
өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл 
шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 
арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) және биопрепараттардың 
құнын арзандату

471 674,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын 
материалдың сорттық және себу сапаларын 
анықтау 

23 391,0

  046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін 
мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

357,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) 
құнын субсидиялау 1 132 777,0

  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 
топырақта өсіру 6 000,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген 
шығыстардың бөліктерін өтеу 1 486 852,0

  053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін 
және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау

1 408 242,0

  054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн 
салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн 
салығының сомасын субсидиялау 3 400,0

  056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы 
және технологиялық жабдықты сатып алуға 
кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау 635 442,0

  059 Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге 
арналған шығындарын субсидиялау

17 700,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде 
микрокредиттерді ішінара кепілдендіру

184 957,0

  061 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы шеңберінде 
микроқаржы ұйымдарының операциялық 
шығындарын субсидиялау

27 213,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысалы трансферттер 5 969,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 255 645,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

45 022,0

  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 
препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 5 963,0

  030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына арналған 
ветеринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, 
оларды сақтауды және аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 
органдарына тасымалдауды (жеткізуді) 
ұйымдастыру

204 660,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 57 923,9

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 923,9

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 325 635,3

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 260 674,0

  001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

123 371,6

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы 
даму трансферттері 137 302,4

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы 64 961,3

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

64 961,3

12   Көлiк және коммуникация 7 421 145,9
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары басқармасы 7 421 145,9
  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

93 500,1

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 935 416,7
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 122 415,3

  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық 
(қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар 
тасымалын субсидиялау

82 626,0

  007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) 
бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  
берілетін нысаналы даму трансферттері 1 623 714,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа 
жөндеу

1 200 075,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысалы трансферттер 3 363 398,8

13   Басқалар 3 201 798,5
 120  Облыс әкімінің аппараты 417 627,5
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» 

мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз 
ету

417 627,5

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 400 000,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 

бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 400 000,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 288 751,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының 

резервi 288 751,0
 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы 318 772,0
  003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық 

жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобалардың,  оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ 
қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық 
сүйемелдеу

318 772,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 445 319,0

  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды 
дамыту 445 319,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 100 743,0

  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  
қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

100 743,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 29 333,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 29 333,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 412 607,0

  051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды 
дамыту 412 607,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 788 646,0
  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 

мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

10 000,0

  006 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемелерді субсидиялау

664 619,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 9 027,0
  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау 

мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде шағын және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

105 000,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 16 114,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 16 114,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына 

қызмет көрсету 9 335,0
  016 Жергілікті атқарушы органдардың 

республикалық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

6 779,0

15   Трансферттер 62 200 712,5
 257  Облыстың қаржы басқармасы 62 200 712,5
  007 Субвенциялар 61 489 726,0
  011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 

пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 237 503,6

  053 Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

473 482,9

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 8 692 485,7
   Бюджеттік кредиттер 10 973 651,5
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 

қамсыздандыру 246 000,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 246 000,0
  013 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

246 000,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 051 074,5
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 5 787 007,0

  046 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

3 043 907,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 2 743 100,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 264 067,5

  009 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға 
және салуға кредит беру 264 067,5

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

3 592 680,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3 592 680,0
10 255 025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 

асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға 
берілетін бюджеттік кредиттер

1 827 680,0

  037 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін 
бюджеттік кредиттер беру

1 765 000,0

13   Басқалар 1 083 897,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 083 897,0
13 279 007 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру 

үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға 
кредит беру 

1 000 000,0

  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 83 897,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 281 165,8
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 281 165,8
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 

кредиттерді өтеу 1 875 718,0

5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 405 447,8
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 

сальдо 768 149,0

   Қаржы активтерін сатып алу 768 149,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 176 387,0
 279  Облыстың Энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы 176 387,0

13 279 047 Қазақстан Республикасының орнықты 
дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

60 600,0

13 279 049 Қазақстан Республикасының орнықты 
дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жарғылық капиталын ұлғайту

115 787,0

13   Басқалар 591 762,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 591 762,0
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту 591 762,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -8 114 500,6
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану) 8 114 500,6

7   Қарыздар түсімі 9 463 584,0
7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 9 463 584,0
7 2 02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың жергілікті атқарушы органы алатын 
қарыздар

9 463 584,0

16   Қарыздарды өтеу 1 735 695,8
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 735 695,8
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 

бюджет алдындағы борышын өтеу 1 330 248,0

16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару 405 447,8

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары 386 612,4

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 386 612,4
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 386 612,4

Биылғы уылдырық шашу науқаны кезін-
де заңсыз балық аулаушылардың азаймай 
тұрғаны облыстық орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы 
мамандары жүргізген рейдтің нәтижесінде 
анықталып отыр. Мәселен, осы жылдың 1 
сәуірінен бастап, 10 мамыр аралығында 60 
адам балық аулау заңдылықтарын бұзды. 
Оның ішінде 30 іс сот орындарының 
қарауына жіберіліп, 30 ереже бұзушыға 374 
мың 385 теңге айыппұл салынды. Оның 
351 мың 695 теңгесі өндірілді. Балық аулау 
ережесінің бұзушылардан 59 ау, 1723,5 келі 
балық тәркіленіп, балық қорына келтірілген 
залал құны 267 мың 539 теңге салынып, 226 
мың 703 теңгесі өндіріліп, қалған залал құны 
өндіру үшін сот органдарына жолданды.

Бүгінде инспекция тарапынан ауылдық 
жерлерде үгіт-насихат, түсіндірме жұмыс-
тары үздіксіз жүргізілуде. Осыған байла-
нысты облыста «Уылдырық-2017» акция-
сы өтуде. Балықтың көбею науқаны кезінде 
халықпен тығыз байланыста болып, заң 
бұзушылықтарға бірлесіп қарсы тұру заңсыз 
балық аулап, кәсіп қылушыларға бөгет бола-
ды деген ойдамыз.

Биылғы жылғы уылдырық шашу нау-
қанының жабылу, ашылу мерзімін төмендегі 
хабарландыру арқылы назарға ұсынамыз:

Балық ресурстары мен басқа да су 
жануарларының уылдырық шашу және 
көбеюi кезеңiнде Арал теңізіне құяр сағадан 
Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмшiлiк 

шекарасына дейiнгi Сырдария өзенiнде 
1 сәуiр мен 30 мамырды қоса алғандағы 
аралықта, Кiшi Арал теңiзiнiң (Кіші Арал 
теңізіндегі Бутакова және Сарышығанақ 
қойнаулары, оларды суландыратын өзек тер де 
көктемгі мұз кетуінен бастап) су айлағында 
1 мамырдан 10 маусымды қоса алғандағы 
аралықта, Қызылорда облысының шегiндегi 
су айдындарында 20 сәуiрден 10 маусым-
ды қоса алғандағы аралықта балық аулауға 
тыйым салынатындығын, соны мен қатар 
Артемияның көбеюi кезеңiнде Өзбекстан 
Республикасының мем лекеттiк шекарасына 
дейiн Қазақстан Республикасының аумағы 
шегiнде Тұщы бас, Чернышева шығанақтарын 
қоса алғанда, Үлкен Арал теңiзiнде 1 сәуiрден 
31 шiлденi қоса алғандағы аралықта артемия 
жұмыртқаларын жинауға және дайындауға 
тыйым салынатындығын хабарлаймыз.

Облыстағы табиғат пайдаланушылардың 
назарына, балық шаруашылығын жүргізу 
келісім-шартына сәйкес жоғарыда көрсетіл-
ген кезеңдерде бекітіліп берілген балық 
шаруашылығы су айдындарында және (не-
месе) учаскелерінде балық ресурстарының 
қорғалуын қамтамасыз етуді  ескертеміз. Тел. 
23-19-66, 30-78-03.

Р.СЕЙТМҰРАТОВ,
облыстық орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бөлім басшысы.

БАЛЫҚТЫҢ УЫЛДЫРЫҚ ШАШУ 
КЕЗІНДЕГІ ШЕКТЕУЛЕР

шешім

Облыстық ауыл шаруа шы  -
лығы басқар ма сының ақ  па-
рат  тық-маркетингтік жүйе сі 
ар  қылы күнделікті не гіз гі азық-
түлік өнім дері нің бағаларына 
мониторинг жүргізі ліп отыр. 
Нәти жесінде бү гінгі күні ең арзан 
өнімдерді облыс  аудандары мен 
Қызылорда қаласының төмен-
дегі сауда үйлері мен базарлары-
нан алуға болатын дығын хабар-
лаймыз.

Қызылорда. «Дәмді» әлеумет-
тік дүкендерінде күріш –135, нан – 
50, қант – 235, тұз – 45, сары май – 
450, өсімдік майы – 310, жұмыртқа 
– 14, картоп – 125, сәбіз – 120, пияз 140 теңгеден са-
тылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 125-185,  пияз – 140-145, сәбіз – 120-
125, қырыққабат – 65, қызылша 200 теңгеден. 

Арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Әлеуметтік», «Қуантқан» дүкен дерінде 
1 сұрыпты бидай ұны – 90 теңгеден, картоп – 170, пияз 
– 160, қырыққабат – 130, сәбіз – 125-130, қант – 235, 
күріш – 135, «Алтай» базарының жанындағы жеке 
кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы 
– 315-340, макарон өнімдері – 115-125, қант 215-230 
теңгеден.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 
230, арпа жармасы – 100, қарақұмық жармасы – 270, 

жұмыртқа – 19, тауық еті – 
550, пияз – 150, картоп –65, 
сәбіз – 110, қызылша 150 
теңгеден. 

«Нұр-Дәулет» әлеу-
меттік дүкенінде 1 сұ-
рыпты ұн – 85, күріш – 135, 
өсімдік майы – 310, қант – 
230, «Пиала» шайы 250 гр 
– 500, макарон өнімдері – 
140е, ұнтақ жармасы – 120, 
қарақұмық жармасы – 250, 
құс еті – 650, жұмыртқа – 
18, картоп – 100, жуа – 80, 
сәбіз – 90, қырыққабат – 70, 

сары май 380-450 теңгеден. 
«Айнұр» сауда орта лығында күріш – 150, 

өсімдік майы – 340, қант – 240, «Пиала» шайы 250 гр 
– 530, рожки – 150, ұнтақ жармасы – 150, арпа жар-
масы – 120, қарақұмық жармасы – 260, құс еті – 550, 
жұмыртқа 1 сорты – 22, картоп – 160, жуа – 150, сәбіз 
– 110, сарымай 450-650 теңге. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» 
көтерме сауда орталығы және «Жандос» дүкендерінде 
картоп – 130, сәбіз – 120, жуа – 100-110, қырыққабат – 
95-100, жұмыртқа – 25-26, 1 сұрыпты ұн – 94-96, нан 
– 60, тауық еті – 540, өсімдік майы – 310-380 теңгеден. 
«Таңсықбай», «Бибінұр» базарларында картоп – 130-
140, жуа – 110-115, сәбіз – 120-130, қырыққабат 100-
110 теңгеден.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларын-
да  картоп – 170, сәбіз – 120, пияз – 140, ет – 1400, 
жұмыртқа – 17, қырыққабат – 100, «Ақниет», дүкенінде 
І сұрыпты бидай ұны – 100, нан – 50, жұмыртқа – 19, 
өсімдік майы – 360, пияз – 140, сәбіз –120, картоп – 
170,  тауық еті – 550, қырыққабат 130 теңге. «Әзиза» 
әлеуметтік дүкенінде 1 сұрыпты ұн – 89, нан  – 50, 
өсімдік майы – 370, картоп 130 теңгеден.

Сырдария. «Өркен» және «Серікбол» дүкен-
дерінде нан – 55, өсімдік майы – 360-380, қант –  
240, картоп –120-150, сәбіз – 100-110, пияз – 90-110, 
қырыққабат – 90-100, тауық еті – 520-550, жұмыртқа – 
240-250, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа 
– 25, өсімдік майы – 360-400, қант 250 теңгеден. 
«Коммуналдық» базарында нан – 55, өсімдік майы – 
400,  қант – 250, жұмыртқа – 24-25, 1 сұрыпты бидай 
ұны – 87 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 130-
140, пияз – 130, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 100, 
өсімдік майы – 350-390, қант –  230, жұмыртқа – 20, 
тауық еті – 550, ет – 1300-1400, тұз  45 теңгеден. Со-
нымен қатар І сұрыпты бидай ұны 98-100  теңгеден.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде 
1 сұрыпты ұн – 88-96, нан –  50-65, өсімдік майы – 
310-370, картоп  – 130-140, пияз – 110, сәбіз – 90-110, 
қырыққабат – 90-100, тауық еті –  480-540, жұмыртқа – 
180-200, ет – 1250-1400, «Нұр» базарында  1 сұрыпты 
ұн – 96-100,  өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа – 20, 
тауық еті – 500-530, ет – 1250-1400, жуа – 100-110, 
сәбіз – 90-110, қырыққабат – 110, картоп 140-150 
теңгеден сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
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Бір кезде Аралдың бір қиырындағы «Сарыба
сат» ауылының іргесіндегі «Қазақстан» колхозы 
ашаршылық, сұрапыл соғыс жылдарында тонналап 
балық жөнелткен, жүзге жуық азаматын жауды жеңуге 
аттандырған құтты мекен болған. Бұл кезде Қарақұл 
атаның ұлы Қапаш ержетіп, жетіжылдықты бітірген бой
да колхозда есепшіліктен еңбек жолын бастады. Атасы 
Қарақұл секілді Қапаш та жұмысына тиянақты, алғыр 
болғанын жерлестері әлі күнге әңгімелейді. Отбасының 
бірден-бір сүйеніші болған Қапаш 1942 жылдың мамыр 
айында әскерге аттанды. Арал стансасы вокзалынан 
жүргелі тұрған қызыл эшелонға уыздай жас жігіттер жа
рыса мінді. Бір ауылдан аттанған жүзге жуық болашақ 
солдаттардың ішінде жиырмаға енді ғана толған Қапаш 
та бар еді. Қоғадай жапырылған әке мен әже, жаңадан 
отау құрған қыз-келіншектер қимастықпен қоштасып 
жатты. Жылап-сықтаудан жер қайысады.

– Елге аман-сау оралыңдар!
– Жауды жеңіп, жеңіс туын желбіретіңдер, 

құлындарым!
Бұл аталар мен әжелердің ағыл-тегіл тілегі еді. 
Эшелон батысқа қарай жол тартты. Бірнеше күн 

жол жүрген эшелон майдан даласына тоқтады. Қапаш 
бастаған жігіттер Батыс және Волхов майданына бағыт 
алды. Сұрапыл соғыстың қайнаған ортасына түскен бір 
топ Аралдық жігіттер нағыз ерліктің үлгісін көрсетті,

Ал жас жауынгер Қапаш майдан даласын миномет 
батальонының наводчигі ретінде бірнеше марапатқа 
ие болып үлгірді. Бірде Украина, Калинин шебінде 
жауға ойсырата соққы бергенін елге жазған хатта
рында толғаныспен баяндады. Сол бір жылдардағы 
үш бұрышты хаттар Қарақұловтар әулетінде әлі 
сақтаулы. Көз жүгірткен сайын елге деген сағыныш жан  
тебірентеді. Қапаштың «Біз жауды жеңеміз!» дейтін 
хаттағы қанатты сөздері ауыл арасын аралап жатты.

Атқыштар дивизиясының мергені атанған Қапаш 
Қарақұлов Ленинград майданына жіберілді. Нағыз 
жантүршігерлік кезең оққа оранған сәт осы қалада 
болды. Ажал мен ерлік арпалысы басталды. Жау 
Ленинградтың күл-талқанын шығарды. Қираған үй, 
оққа ұшқан жандарда есеп болмады. Осы сәтте Ұлы 
Жамбылдың «Ленинградтық өрендерім!» атты қазақ, 
орыс тілінде жазылған өлең үлкен қуат берді. Әр 
солдаттың қалтасында осы өлең жүрді. Әр бұрышта 
осынау жыр үлкен плакат болып ілулі тұрды, жыр 
жауға оқ болып атылды, нағыз патриотизм, рухты 
қозғаған жыр ленинградтықтарды одан сайын ерлікке 
ұмтылдырды. Майдангер Қапаш «Жамбылдың осынау 
жырының құдіретіне бас имеген жан болмады», – деу
мен кетті.

Ленинград шайқасында жаудың ондаған танкісін, 
автокөлігін, жас жауынгер жау солдаттарын үлкен 
шығынға ұшыратты, «Қызыл жұлдыз» орденін омырау
ына тақты. Содан Берлинді алуға аттанды. 1945 жылдың 
9 мамырында Германияның Дрезден қаласында ұлы 
Жеңісті қарсы алды. Сол бір қуанышты Қапаш жиі ай
тып отыратын.

Жас жауынгерді майдан даласы шыңдады. Әскери 
басшылар Қапаш Қарақұловты №69 атқыштар дивизи
ясында білікті маман ретінде 1947 жылға дейін әскери 
борышын өтеуге қалдырды. Қуанышты сәттер бастал
ды. Әскери борышын өтеу жылдарында талай алғыстар 
мен марапаттарды иеленді. Қапаштың елге жолдаған 
хаттарында осының бәрі шексіз қуанышпен баянда
лып, осындай ұл өсірген Қарақұл атаға деген әскери 
командирлердің ризалық сезімге толы алғыстары ел 
ішінде толассыз келіп жатты.

1947 жылдың наурыз айы еді. Арал вокзалында 
әскерден оралған Қапашты бүкіл ауыл көшіп келген
дей қуана қарсы алып, думандатты. Өзінің ұшқан ұясы 
– «Қазақстан» колхозында баяғы есепшілік қызметін 
жалғастырып, қуанышты сәттерді өткізіп жатты. Білімге 
құлаш ұруды армандады, Ростовтағы балық өнеркәсібі 
техникумына түсті. Бітірген бойда балық зауытына 
нұсқаушылық қызметке жоғарылады. Бұл жұмыс нағыз 
сатылау бастауына жол ашқан кез болды.

Ауыл жігітінің өмірдеректеріне зер салсаңыз та
лай лауазымның тұтқасын ұстаған. Атағы дүркіреген 

«Ұялы» балық зауытының директоры, «Үшкөл», 
«Қамыстыбас» балық өңдеу мекемесінің басшысы, 
«Аванда» бас инженер, «Ақеспеде» директор қызметін 
1976 жылға дейін атқарған. Қызылорда балық зауыты
на инженер-технолог қызметіне талай маман бағын сы
нады. Осы бір сәтте Қапаш Қарақұловтың бағы жанып, 
конкурстан сүрінбей өткені бар. Міне, бұл қызметті 
Қапаш өмірінің соңғы күндеріне дейін, яғни 1988 жылға 
дейін атқарды.

Жүйткіген уақытқа зер салсаңыз, білікті бас
шы, іскер ұйымдастырушы Қапаштың пәни дүниеге 
аттанғанына отыз жылдан асып қалыпты.

Бірде белгілі кәсіпкер Әбдуәли Есенқараев қолқа 
салды.

– Сізге өтініш айтқалы келдім. Көзкөрген Қапаш аға 
жайында естелік жазуға ықылас білдірсеңіз. Мен ұлдары 
Жеткерген мен Жетестің сырластары, сыйластары едім. 

Қапаш аға ұмытылып бара
ды. Осы жайында толғанып 
көрсеңіз, аға...

Әбдуәли менің де 
сыйлас інім еді. Соны
мен Қапаш жайында жо-
ғарыдағыдай толғаныс ба
стау алды.

Қапаш жайында ке-
зінде тұз-дәмдес болған 
іні леріммен сөйлесудің 
сәті түсті.

Осы орайда Қызылорда 
қаласының құрметті азама
ты Жәдігер Орақбаев бы
лайша толғанды:

– Мен Қапаштың аталары Қарақұлдың көзін 
көргендермен, бірнеше балық зауытында басшылық 
жасаған азаматтармен әңгімелескен жандардың бірімін. 
Қала берді Қапаш маған ең жақын жезде. Апамыз 
Қаракөз – Жақайым аталығының Құлымбетінен. Ұл-
қыздары ержетті. Өзіндей ұлдары, көзіндей қыздарын 
көргенде биікке көтерілгендей боламын. Қазақ «Ат 
тұяғын тай басар» деп тауып айтқан ғой. Қапаш отба
сы бейнебір орманға айналып жапырақ жайып келеді. 
Бұған қалайша қуанбайсың. Өшпеу деген ұрпақпен 
жалғасады ғой.

Ал, Әбдуәли Есенқараев болса: – Менің досым Жет
керген – Қапаш ағаның тұңғышы. Ұзақ жылдан бері от
басымызбен жұбымыз жазылмай келеді. Қала берді, 
бірге, бір салада қызмет атқардық. Жеткерген менің 
Астраханда бірге оқыған, шиелілік Мұқаш деген жан 
жолдасымның сырласы, сыйласы болған азамат. Пейілі 
кең, жаны жомарт Жеткерген сынды азаматтар тұрғанда 
Қапаш аға мәңгі жасауы ақиқат.

Зейнеткер Көшей Жәмішевтің де айтары бар. 
– Жас сексенге қарай бет бұрды. Менің Қапашпен 
жастық шағым ауылда бірге өтті, бірге өстік. Арал
да бірнеше балық зауыттарын өрге сүйреді, шәкірттер 
тәрбиеледі. Аралдың атақты балықшысы Нарғали Де
меуов Қапаштың қамқорлығын көп көрді, елге танымал 
балықшы болуына құшақ ашқан азамат.

Мен азаматтың биік адамгершілігін, ағайын-туысқа 
деген бауырмалдығына тәнті болғанның бірімін. 
Ұлдары Жеткерген, Жетестерді, қыздарын көргенде 
Қапашты көргендей жүрегім елжірейді.

Иә, Қапаш жайында өмірдеректеріне зер салсаңыз, 
Аралдың «Толқын» газетінде майдангер Қапаш 
Қарақұлов жайында бірнеше дүниелер жарияланып
ты. Облыстық «Путь Ленина» газетінің 1980 жылғы 9 
мамыр күнгі санында журналист Р.Алексеев «Мино
метчик из Аральска» атты көлемді очерктегі кейіпкер 
Қапаш өмірі, майдандағы ерлік жіпке тізгендей баян
далады. Құралайды көзінен тигізетін мергеннің Ле
нинград, Украина, Волхов жеріндегі майдан даласын
да жаудың танкісі мен әскерін оқтың астына алғанына 
еріксіз сүйсінесің. Жиырмаға жуық орден, медаль
дары, марапаттары, әр мереке сайын ескерткіш сый-
сияпаттары көзге оттай басылады.

Ерлік өшпейді, ол ұмытылуға тиісті емес. Адам 
арманға тойған ба?! Қапаш бар-жоғы 65 жас жасады. 
Көзі тірі болса, бүгіндері тоқсанның биігіне шығып,  
төрде отырып той-думанның көркі болар еді, майдан 
даласынан сыр ағытып, қуанышты сәттерді төгілте 
сөйлегенін естір едік. 

Ойды ой қозғайды. Сұрапыл соғысқа жиырма жа
сында аттанып, 1947 жылы әскерден оралып, 1988 
жылға дейін сан-алуан қызметтің тізгінін ұстаған аза
матты мәңгі есте қалдыру парыз секілді. Кіндік қаны 
тамған «Сарыбасат» елді мекеніне, не Арал қаласы мен 
Қызылорда қаласының орталығынан бір көшеге май
дангер Қапаш Қарақұловтың есімі берілсе, бұл өсер 
ұрпаққа, үрім-бұтағына тағзым етер мәңгі ескерткіш 
болары ақиқат болған болар еді. Бұған тиісті орындар 
қозғау салса, кәнеки?!

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

«Қазақстан» Республикалық телерадиокор-
порациясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – 
РТРК) – «Қазақстан-Қызылорда» телевизия лық 
арнасының (бұдан әрі – Телеарна) Қазақ стан 
Республикасы Парламенті Сенаты депу тат-
тығына үміткерлердің (бұдан әрі – Кан дидат) 
бағдарламасын, сөз сөйлеуді, арнайы репортаж
дарды, сайлауалды үгіт бейнема териалдарды 
және т.б. (бұдан әрі – үгіт) РТРК-ға тиесілі те
леарна эфирінде орналастыру үшін эфирлік 
уақытты ұсынады. 

Сайлауалды үгіт  2017 жылғы 8 маусымынан 
басталады және сайлауға дейінгі күні жергілікті 
уақыт бойынша сағат 00-де аяқталады, яғни 
эфирде үгіт материалдарын орналастыру 2017 
жылғы 26 маусым сағат 24.00-ге дейін жүзеге 
асырылады. 

РТРК Кандидатпен жасасқан келісім-шарт 
негізінде РТРК бекіткен монтаж парақтарына 
сай жүзеге асырылатын эфирлік уақытты ұсы-
ну талаптарына сәйкес келетін эфирлік уақытты 
ұсынады. Бұл ретте монтаж парақтары үгіт  
материалдарын эфирге орналастырудың бол-
жамды мерзімінен 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын 
жазбаша өтініш берілген кезде РТРК-да бар 
техникалық мүмкіндіктерге сәйкес әзірленеді. 
Яғни, РТРК-да телеарнаның эфирінде болжам
ды уақыт интервалында жарнаманың болуы/
бол мауы. Эфирлік уақытты ұсыну 15 (он бес) 
минуттан аспайтын үгіт бейнематериалдарын 
орналастыру арқылы жүзеге асырылады. 

Телеарнада үгіт материалдарын орналас-
тыру қазақ тілінде немесе екі тілде: қазақ және 
орыс тілдерінде, 50х50 мөлшерінде жүзеге асы
рылады.

Жоғарыда аталған келісім-шартқа қол қою 
үшін Кандидаттар немесе олардың уәкілетті 
өкілдері РТРК-ға төмендегі мәліметтер көрсетіл-
ген жазбаша нысандағы өтініш ұсынады:

1. Үгіт материалдарын орналастыру үшін 
эфир лік уақытты ұсыну туралы жазбаша өтініш 
берілген мерзім, уақыт және орны (өтініш реттік 
тәртіпте әрбір жазбаша өтінішке реттік нөмірі 
мен өтініштің түскен мерзімін белгілеумен өті-
ніш терді тіркеу журналында тіркеледі); 

2. Тиісті Кандидаттар туралы мәліметтер 
(куә лік көшірмесін немесе Кандидаттың жеке 
тұл ғасын растайтын құжат көшірмесін қоса бе
румен);

3. Кандидатты тіркеуді растау (тиісті 
тіркеуді растайтын құжатты қоса берумен);

4. Орналастыру жөнінде өтініш білдірген 
Кан дидаттың немесе Кандидаттың уәкілетті 
өкілінің құзыретін растау (жеке тұлғаны растай
тын құжат көшірмелерін және тиісті сенімхат 
көшірмелерін қоса берумен);

5. Эфирге шығудың болжамды мерзімін, 
уақытын және санын, үгіт материалдарының 
ұзақтығын көрсету;

6. Жазбаша өтініш ұсынған тұлғаның қолы.

Факсимиле және Интернет байланысы 
арқы лы түскен өтініштер қабылданбайды. 

Үгіт материалдарын телеарна эфиріне орна-
ластыру кезегі жазбаша өтініштердің келіп 
түсу реттілігімен немесе өтініш бір уақытта 
түскен жағдайда, жеребе салу бойынша орна-
ластырылады. Жеребе өткізу тәртібі мен шарт-
тарын РТРК анықтайды. Жазбаша өтініш түскен 
мерзімде сұратылып отырған уақыт бірінші 
өтініш білдірген басқа Кандидатқа ұсынылған 
жағдайда немесе техникалық себептер бойынша 
ұсынуға мүмкіндік болмаған жағдайда РТРК, 
техникалық мүмкіндіктерді ескере отырып, үгіт 
материалдарын орналастыру үшін басқа уақыт 
ұсынады.

Эфирлік уақыттың бір минутының құны 
РТРК бекіткен прайс-парақтарға (осы ақпа-
раттық хабарлама қосымшасына) сәйкес анық-
талады. Баға жеңілдіктерді, үстемақыны және 
коэффи циенттерді есептеместен анық талады. 
Барлық баға ҚҚС есептеумен көрсе тіледі. 

Төлем жүргізу келісім-шартқа қол қойылған 
кезден 3 (үш) операциялық күн ішінде 
ұсынылған есепке сәйкес 100 пайыз алдын ала 
төлем нысанында жүргізіледі. 

Үгіт  материалдарын ұсыну тәртібі:
Үгіт материалдары сайлауалды үгіт жүр-

гізудің бірінші күнінде (2017 жылғы 8 мау-
сымда) жазбаша өтініш ұсынылған кезде 
сол күні, ал кейінгі күндері болжамды эфир
ге шығатын күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік 
тәу лік бұрын, бірақ 22 маусымнан кеш емес 
эфирлік уақытты ұсыну туралы келісім-
шартқа қол қоюға уәкілетті тұлға қол қой-
ған үгіт материалының мазмұны болып та-
бы латын мәтінді көрсетумен электрондық 
тасымалдағыштарда, аудиовизуалдық үгіт 
мате   риалдарда бейнелері пайдаланылған 
тұл ға  лардың жазбаша рұқсаттары, ал олар 
қайтыс болған жағ дайда мұрагерлерінің 
жаз баша рұқсаттары, үгіт материалдарын
да кәме летке толмаған бала лардың бейнесін 
қолдан ған жағдайда олардың ата-аналарының, 
қам қор шыларының, тәрбиешілерінің жазбаша 
рұқсаттары ұсынылады. 

Үгіттік аудиовизуалдық материалдар 
(бейне роликтер) электрондық тасымалдағыш-
тарда XDCAM HD 50 Мбит/сек кодталған фор
матта, HD стандартындағы кадр өлшемімен, 
кадрдың қатынасы16:9, біріктірілген дыбы
спен және көр сетілген тайм-кодпен ұсынылады. 
Бұл ретте бейнежазбаның ақпараттық битрейті 
кемін де орташа 6 Мбит/сек, MPEG 2, MPEG 4 
кодегін, profile 4:2:2 пайдаланумен; Бейне және 
дыбыс MXF контейнерлеріне салынуы тиіс. 
Үгіттік аудиовизуалдық материалдар оларға 
тө лем жүргізу, қаржыландыру көздері, ақпарат 
ұсынған тұлғаның тегі туралы дыбыстық неме
се визуалдық ақпаратты қамтуы тиіс.

РТРК конституциялық құрылымды мәжбүр-
леп өзгерту, Қазақстан Республикасының тұтас-
тығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан 
кел тіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлтаралық, діни, 
сословиелік және рушылдық бөлу, зұлымдық 
пен зорлау культін, сондай-ақ заңнамамен 
қарас тырылмаған әскери құрылымдарды 
қалып  тастыру идеяларын қамтитын үгіт мате-
риалдарын эфирге шығарудан бас тартады. 

РТРК материал басқа Кандидаттардың 
ар-намысына және қадір-қасиетіне нұқсан 
келтіретін ақпаратты қамтыған жағдайда үгіт 
материалдарын эфирге шығарудан бас тартуға 
құқылы. Аталмыш материалды ұсын ған Кан
дидат РТРК-ның талап етуі бойынша жоғарыда 
көрсетілген сипаттағы үгіт мате риалдарында 
қамтылған мәліметтерді рас тайтын құжаттарды 
ұсынуға міндетті. 

Үгіт материалдарын ұсынған Кандидаттарға 
материалдар мазмұнының Қазақстан Республи-
касының заңнамасы, сонымен қатар авторлық 
және сабақтас құқық саласындағы заңнама та
лаптарына сәйкес келуіне жеке жауапкершілік 
жүктеледі. 

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген 
талаптар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-
ақ тиісті келісім-шарт талаптарын бұзған 
кезде үгіт материалдарын эфирге шығару 
жүргізілмейді немесе осындай бұзушылықтар 
түзетілмегенге дейін тоқтатылады.

Аталмыш ақпараттық хабарламада көрсетіл-
ген эфирлік уақытты ұсыну шарттары мен тәр-
тібі Қазақстан  Республикасының уәкілетті 
ор ган дарының талаптарына сәйкес өзгертілуі 
мүмкін.

Кандидаттардың жазбаша өтініштерін 
РТРК «Қазақстан-Қызылорда» телеарнасында 
орналас тыру үшін 2017 жылғы 8 маусымнан ба
стап, күн сайын сенбі мен жексенбі күндерінен 
басқа сағат 10-нан 18-ге дейін (үзіліс 13-тен 
14-ке дейін) Қызылорда қ., Желтоқсан көш., 11 
қабылданады.

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенаты депутаттарының кезекті сайлау-
ын өткізу кезінде «Қазақстан» РТРК» АҚ 
«Қазақстан-Қызылорда» телеарнасында 

эфирлік уақытты ұсынудың
ПРАЙС-ПАРАҒЫ
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соның ішінде 
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Ескертпе: аталмыш прайс-парақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес сайлау-
алды үгіт-насихатты өткізу мерзіміне жарам
ды. Басқа қызметтерді көрсету Корпорацияның 
қол  да  ныстағы баға есептеулеріне сәйкес жалпы 
негіз   дерде жүзеге асырылады.

Ж.А.ҚАРАБАЛА, 
«Қазақстан» РТРК» АҚ 

Қызылорда облыстық 
филиалының директоры. 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
2017 жылғы 28 маусымға белгіленген Қазақ стан Республикасы Парламенті Сенаты депутат-
тарын кезекті сайлауға «Қазақ стан» РТРК» АҚ-ның (ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат 

және мұрағат комитетінен  2008 жылдың 28 наурызында АМК №000407 лицензиясы берілген)
 «Қазақстан-Қызылорда» об лыс тық телеарнасында эфирлік уақытты ұсы ну дың 

жалпы талаптары, тәртібі мен көлемі

ЖАМБЫЛ 
ЖЫРЫНЫҢ 
ҚҰДІРЕТІ

Жазасын өтеушілерді жұмыс пен қамту  –  өзекті 
мәселе. Статис тикалық мәліметтерге сүйенсек, әрбір 
оныншы сотталушының еш қандай білімі жоқ. Ал, 
он адамның үшеуі мамандық алмаған. Қалай десек 
те, темір тордың арғы жағын дағы тағдыры санқилы 
жандар – еліміздің толыққанды азаматтары. Бүгінде 
облыстық прокуратура бас бостандығынан айырылған 
азаматтарды еңбекпен қамту мақсатында тұрақты 
түрде іс-шаралар ұйым дас  тыруда. Нәти жесінде өткен 
жы лы өңірдегі сотталғандардың жұ мыс пен қам тылу 
көрсеткіші 79,6 пайызға артып, республика да алдыңғы 
орындар қатарына тұ рақтады.

Бүгінде облыстағы түзеу меке мелеріндегі 727 жаза
сын өтеушінің 540 жұмысқа жарамды азаматтар. Олар 
ақылы еңбекпен қамтылған. Оның бір көрінісі ЗК-169/5 
колониясында жаңадан ашылған кірпіш күйдіру зау
ыты. Құрылыс материалын шығаратын цехқа 31 адам 
жұмысқа орналасты. Түзеу мекемелеріне кәсіпкерлерді 
көптеп тарту нәтижесінде жұмыспен қам тыл ғандар саны 
күн санап артып келеді. Қазіргі таңда тігін, мүсін жасау, 
темір бұйымдарын дәнекерлеу және ірі көлемді кесек 
құятын өндірістік құрылымдар жұмыс жасайды. Мұнда 
қатаң күзетілетін ай мақта орналасқан ғимараттар тегін 
беріледі және арзан жұмыс күші жеткілікті. Сондықтан 
түр меде өндірістік нысан ашу кәсіп керлер үшін тиімді. 
Жазасын өтеу  шілер өз жалақысы есебінен мемлекет не
месе жеке тұлғалар ал дындағы қарызын қайтарады. Ал 
бұл жағдайда олардың жазасы жеңілдеп, бостандыққа 
шығу мер зімі жақындай түседі. 

Облыс прокурорының аға көмек шісі Мейрамхан 
Ибрашевтің айтуынша, ағымдағы жылдың ал ғашқы 
тоқсанында 210 сотталушы босатылған. «Барлық соттал-
ғандарды жұмыспен қамту қазір 79 пайыздан асып, 

жобаның мақсатына қол жеткізілді. Сотталғандарды 
жұ мыс пен қамту түрмедегілер санының азаюына ықпал 
етіп, жыл сайын босатылғандардың саны артуда, – дейді 
ол.

Прокурорлар темір торға жа был ғандардың қолынан 
шыққан бұйымдарды нарыққа шығаруға күш са
лып, тұтынушыларға жеткізу үшін кәсіпкерлерді 
жұмылдыруда. 

Жазасын өтеуші Ерболат Жан ғазиев кірпіш құю 
зауытын да инженер-электрик болып жұ мыс істейді. 
«Мекеме өзімнің ма мандығым бойынша жұмысқа орна
ластырып, еңбекақымды алып жүрмін. Қазір бұл жер
де жартылай шикізат шығарылады. Соңғы кезде 8 мың 
дана кірпіш шығару алдағы уақытта 15 мыңға жеткізу 
жоспарланып отыр, – деді ол. 

ҚАЖ департаментінің соттал ған дардың еңбегін 
ұйымдастыру тобының бас маманы, әділет майо
ры Ақерке Абжалиеваның айтуынша, сотталғандарды 
жұмыспен қамтуды және жаңа жұмыс орындарын ашу
ды «Еңбек-Қызылорда» РМК мен жеке кәсіпкерлер 
жүзеге асыруда. «Жұмыспен қамтылғандардың 26 пай
ызы «Еңбек-Қызылорда» РМК-да, 49 пайызы жеке 
кәсіпкерлерге орналастырылды. Осы мекемеде 9 
кәсіпкер жұмыс істейді. Өндірістік аймақта тігін, газо
блок, жолжиектік тас (брусчатка), мүсін, қолөнер және 
дәнекерлеу цехтары жұмыс істейді», – дейді бас маман.

Еліміз бойынша жалпы жазасын өтеп жүрген 
азаматтардың 39 пайызы ғана жұмыс істейді. Ал бас 
бостандығынан айырылған бір адамға мемлекет орта 
есеппен бір жылда 800 мың теңгедей қар жы жұмсайды 
екен. Сондықтан олардың жазасын өтей жүріп, еңбек 
етуі қазір күнгі негізгі мәселе. 

Н.САҒАТҰЛЫ.

Облыстық ішкі саясат басқармасының 
ұйымдастыруымен Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасында 
«Пушкин оқулары» байқауы өтті.

Оған Қызылорда қаласынан және Арал, Қазалы, 
Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
аудандарында өткен сайыс жеңімпаздары, жоғары 
және арнаулы орта оқу орындарынан 14-22 жас 
аралығындағы 21 талапкер қатысты. Сарапшы
лар үміткерлердің өнерін бағалау кезінде олардың 
көркем мәтінді оқу шеберлігіне, дауыс мәнеріне және 
тіл тазалығына, көркем мәтінді таңдау талғамына, 
сахналық және оқу шеберлігіне назар аударды. 

Байқау қорытындысы бойынша Байқоңыр 
қаласындағы №274 орта мектептің 10 сынып оқушысы 
Икрам Жалғасов 1-орынды жеңіп алса, Қармақшы ауда
нынан Гүлжазира Әбдіғаппарова 2-орынды, Қызылорда 

қаласындағы №264 мектеп-лицейінен Аружан Қарасай 
3-орынды жеңіп алды. Ал қаладағы №267 орта мек
тептен Жанна Жұмаханова, қазалылық №249 мек
тептен Қазына Ақынтай және М.Мәметова атындағы 
Қызылорда гуманитарлық колледжінің 2 курс студенті 
Аружан Нағашыбаева ынталандыру сыйлықтарына ие 
болды. Байқау жеңімпаздары басқарманың дипломда
рымен және сыйлықтармен марапатталды.

Шынар БЕКПАН.

БАЙҚАУ

КӨРКЕМСӨЗ, 
КӨРІКТІ ОЙ

«Елу жылда ел жаңа» демекші, 
қан шама өмір өткелінен кейін ын
талы топтың бастамасымен об
лыс орталығындағы Ы.Алтынсарин 
атындағы №10 орта мектепте 1967 
жылғы түлектер бас қосты. 50 
жыл бұрын мектеп табалдырығын 
аттаған олар оқушы кездерінде 
өткерген ұмытылмас 10 жылын 
еске алды. Көңілге зор қуаныш 
сыйлаған кездесудің ерекше тұсы 
алыс аймақ, қала, аудандардағы 
сыныптастардың жиналғаны еді. 
Білім қуып, қызмет бабымен әр 
қырға самғаған сол кезеңдегі 
өрімдей ұл-қыздар – бүгінде үлгілі 
ата-ана, немерелеріне сүйікті ата-
әже.

Ширек ғасырда бас қосқан 
түлектер үлкендерге сәлем беріп, 
өмірден озған сыныптастарын еске 
алды. Соңғы қоңы рау сылдыры
на қатысқан түлектер ұс таз дарына 
алғыс білдіріп, жас түлектерге және 
бірінші сынып бітіруші оқушыларға 
сыйлық табыстап, алдағы өмірлеріне 
ақ жол тіледі. Одан соң заман та
лабына сай жаңарған мектептің 
жетістіктерімен танысып, бір сәт 
партаға отырып, балалық шақты еске 
алды. Өткен күндердегі қызықтар 
мен естеліктерді айтып, мектеп
тен кейінгі өмір жолдарын баяндап, 
біраз сырласты. Ойлы әңгімелер, 
жүрекжарды тілектер, сағыныш 
толқыныстары мен балалық, жастық 
дәурендерін еске алыс ты. 

1967 жылы 10 «А» сыны
бын бітірген түлектердің ішінен 
ел қалаулылары, түрлі салада 
қызмет ететін азаматтар көптеп 
шық ты. Үздік дәрігер Асылбек 
Тоғызбаев, сауда ісін жоғары дең-
гейде дөңгеленткен Асқар Бек
жанов, Орақбай Әпсанов, Күләш 
Сыздықова, белгілі экономист Ка
бира Даярова сынды азаматтар – 
сөзіміздің дәлелі. Түлектер білім 
ордасына сый-сияпат жасады. Со
нымен қатар А.Тоғызбаев азат 
елдің ширекғасырлық шежіресінен 
сыр шертетін жинағын табыстады. 
Сағынысып кездескен түлектер осы
лайша өздері білім алған оқу орда

сына тағзым етіп, алтын ұясынан 
балғын күндердегідей тарқасты. 

Мектеп табалдырығын аттағалы 
50 жыл өтсе де, алтын ұясына келіп, 
ұс таз дарына ерекше құрмет көр сет

кен шә кірттерінің ықыласына сынып 
же тек шісі болған Ұлтай Балмаған-
бе това мен өмірден озған Ысқақ 
Қар қын баевтың жұбайы ұстаз Хан
шайым Әлиақ па рова ризашылық 
білдірді.

Кейінгі өскелең ұрпаққа ұстаз-
дар мен сыныптастарға деген сағы-
ныштың көрінісін көрсеткен кездесу 
үлгі болары сөзсіз.

Жанат ЖАЛИЕВА.

САҒЫНЫШТЫ СӘТ
БАСПАСӨЗ ТУРЫ

ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІЛЕР 
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛУДА

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖОҚ

Облыстық филармо-
ния залында сыбайлас жем-
қорлық көріністерінің ал-
дын алу және оған қарсы 
іс-қимылды іске асыруға 
бағытталған шаралар бой-
ынша «дөңгелек үстел» өтті. 
Оған «Нұр Отан» партиясы 

облыстық филиалы төрағасының 

орынбасары Ә.Ерсұлтанов, ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және 
сыйбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыстық 
департаменті басшысының орын
басары Б.Байқожаев, басқарма 
басшысының міндетін атқарушы 
Б.Изкенов, «Жаңару» сыбай
лас жемқорлыққа қарсы жалпы-
ұлттық қозғалысы республикалық 
қоғамдық бірлестігінің облы
сы бойынша өкілдігінің дирек
торы К.Баймаханов, облыстық 
кәсіподақтар кеңесінің заңгері 
Е.Жұбатқанов және филармония 
қызметкерлері қатысты.

Сыбайлас жемқорлық – ел 
экономикасының ілгері дамуы
на кедергі келтіріп отырған ең 
басты қауіптің бірі. Сондықтан 
да оны болдырмау, алдын алу 
мақсатында аймақта көптеген 
іс-шаралар жүзеге асырылу
да. Міне, осы тақырыптарға 
кеңінен тоқталған сала маман
дары өнер ұжымына сыбай
лас жемқорлықтың алдын алу, 
профилактикалық жұмыстарын 
насихаттау, сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы күрес туралы 
заңдарды түсіндірді.

Айталық, сыбайлас жем-
қорлықтың мемлекеттің бәсе-
кеге қабілеттілігін едәуір төмен-
дететіні, қоғамда демократиялық 
қайта құруларды жүзеге асыру
ды тежейтіні, елдің халықаралық 
беделіне көлеңке түсіретіні 
белгілі. Ең бастысы – адамдардың 
қоғамның демократиялық негі-
зіне, заң мен әділдікке деген 
сеніміне кері әсер ететіні анық.  
Осы тақырыптарға кеңінен 
тоқталған мамандар филармония 
қызметкерлерінің пікірлерімен 
бөлісіп, сауалдарына жауап берді. 

Н.ҚАЗБЕКОВ.



     қазалы жаңалықтары
Қорқыт ата атындағы универ си теттің 

 ректоры Қылыш бай Бисенов қазақ тың қабыр
ғалы азаматы ның іздеушісі бол ған жазушы
ның баласы Нұрлан Соңғыбайұлына ал ғыс 
білдіріп, оған әке жолын тіледі. Ал,  профес
сор Бағдат Кәрбозов қаламгердің қол таңбасы 
жайындағы ғылыми тұжырымдарын айтып 
өтті.

Ардагер Сәпен Аңсатов Қазидың 
ешкімге ұқса май тын қасиеттерін 
ұрпаққа үлгі қылатын адамилығы 

деп атап, оның патриоттығы мен 
батылдығына, дара болмысына баса 
тоқталды. 

Кездесуде  ледэкраннан жазу шы 
жайлы деректі  кино таспа үзінділері 
көрсе тілді. Кеш соңында Қ.Дана
баевтың туған апасы Бибі гүл, інісі 
Көлбай, ұлы Нұрлан көп шілікке 
алғыс білдіріп,  сонау Қарақұмнан 
келген ақсақалдар ішінен Жази 
Бертілеуов ақ батасын берді.

Тағылымды шараның екінші 
күні Қызыл орда  қаласының «Сыр 
сүлейлері» шағын ауданы нан 
жазушыжурналист Қази Дана
баевтың атына көше беріліп, ең
се лі үй қабырғасына орныққан 
ескерткіштақтаның желегі түсі
рілді. 

Бұл салтанатты қала әкімінің 
 орынбасары Ш.Бай манов ашып 

берді. Ол өз сөзінде көше тұрғын дарын 
көшенің жаңа атауымен құттықтап, «Қайы
рым дылық айы қарсаңында дарынды Сыр 
перзенті Қази Данабаевтың рух ұлағатын 
дәріптеп өтіп отырған игі шараның шапағаты 
ұрпағымыздың тәліміне айналсын» деген 
тілек білдірді. Сонымен бірге, қызылордалық 
азамат, ақынның рухани ағасы  Сағат Жүсіпов 
сөз сөйлеп, Қази Данабаев халыққа жазуы
мен ғана емес, нақты ісімен де  кө  мегін тигізе 

білген, ақи қаттың бетіне тура қарай алатын 
нағыз азамат болды деген баға берді. 

Өз сөзінің кезегінде Арал ауданының 
әкімі Мұхтар Оразбаев  жазушы Қази Дана
баевтың атын  жерлес есебінде ғана емес, 
қазақ руханиятының тұлғасы есебінде мақ
таныш тұтатынын, оның бейнесін ел жадында  
қалдыруға ар налған шаралар Арал ауданында 
да өз жалғасын табатынын айтты.

Жазушының інісі Көлбай Данабаев рухани 
жаң ғыру тұсында еліміздің өз ардақтыларын 
ұлықтаған мұн дай ісшаралардың көптеп өтіп 
жатқанын, әйтсе де, оған қолдау біл діре тін, 
жақсы істі өнегеге айналдыратын аза мат
тардың болатынын атады. Осы шараға атса
лысқан барлық азаматтарға рахметін білдірді.

Келесі кезектегі шығармашылық кеш 
«Болашақ» университетінің бас ғимаратында 
өткізілді. Кеште сөз сөйлеген қоғам қайрат
кері, руханиятшыл азамат Бақберген 
 Досман бетов жазушы Қазидың қаламгерлік 
шебер лігін, азамат есебіндегі тұлғасын еске 
алды. Студенттер Қази ақынның сөздің сөлін 
тамызған жыр жолдарын оқыды, замандаста
ры естелік айтысты.

Осы күні қала орталығында Қази Дана
баев тың рухына бағышталған ас берілді.

Д.АЯШҰЛЫ.
н.нҰржАубАй (сурет).

Сенбі, 27 мамыр 2017 жыл. №77-78

6 Сб
www.syrboyi.kz

29283
640

құрмет

«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

     спорт

«нұрсәт» теннис орталығында 
Аралбай Махамбетов  мемориалына 
арналған шахматтан Қр балалар 
кубогы ның ашылу салтанаты өтті.
Алтыншы мәрте өткізілгелі отыр ған 

жарысқа Астана,  Алматы қалалары мен 12 об
лыстан 300ге жуық бала қатысуда. Оның ішінде 
1014 жасқа дейінгі жасөспірімдер 9 турда швей
цар жүйесі бойынша сынға түседі. Одан бөлек ере
сектер арасында «Қызылорда Опен» рейтингілік 
турнирі де қатар өтпек. Жарыс 26 мамырға дейін 
жалғасып, үздіктер анықталады. 

Облыста шахматпен айналысушы балалар саны 
артып келеді. Бұл өскелең ұрпақтың ойөрісін дамы
тады. Қазіргі таңда математикалық ойынға қатысты 
жаңа бас тамалар жасалуда.   

– Қазақстан шахмат федерациясы және Шахмар
дан Есенов атындағы ғылыми білім қоры бірігіп, Ал
маты, Павлодар және Сыр өңірінде пилоттық жоба 

негізінде шахматты арнайы пән 
ретінде енгізу жобасын қолға алды. 

Ол үшін арнайы кітаптар жаса
лып, мұғалімдер  даярлануда. 

Бұл бастаманың қыр күйек 
айында алғашқы қа дамы жа

салады. Бүгінгі күні Қызыл
орда қаласында 4 мектеп осы жобаға 

еніп отыр, – дейді Қызылорда облысы шах
мат федерациясының президенті Марат Есенов.

Соңғы жылдары Сыр өңірінде шахматшы
лар бәсекесіне жаңалықтар енгізілуде. Биылғы 
өзгешеліктің бірі – атааналар мен бапкерлерді де 
жарыстан тыс қалдырмай, қатыстыру. Сондайақ, 
ақпараттандыру жағына да баса назар аударылу
да. Қазіргі таңда Chessresults.com сайты арқылы 
өтіп жатқан жарыс туралы кеңінен мәлімет алуға 
мүмкіндік бар.

Мәди ҚҰрМАнӘЛІ.

Аймағымызда аталған рес пуб
ликалық жастар қоз ға лысының 13 
маусымының ашылу  салтанаты 
өтуде. Оған еліміздің 16 аймағынан 
100ге жуық жас қатысуда. Кезде
су барысында басқарма  басшысы 
қатысушыларды жаңа маусымның 
басталуымен құттық тады.

– Бұл – еліміздегі ең ірі жоба

лардың бірі. Осы арқылы талай сту
денттер тәжірибе жинап, өмірден 
өз орнын тапты. Қаншама баста
малар қолға алынды. Сіздерге де 
алдағы уақытта сәттілік тілеймін, 
– деді Е.Меңлібаев.

Үш күнге есептелген шара 
барысында жастар Қар мақшы 
ауданындағы «Қорқыт ата» мемо

риалдық ке шенімен танысып, 
онда тазалық жүргізді.  Сондайақ, 
облыстық музейді аралап, тарихи
мәдени ескерт  кіш терді де тамаша
лады. Одан бөлек, өткізілген семи 
нар  лар барысында жаңа жобалар 
ұсынылып, жастар пікір алмасты.

М.жАсҰЛАнҰЛЫ.

Жасақтың Жаңа маусымы
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында облыстық жа-

стар саясаты мәселелері басқарма басшысы Еркебұлан Меңлібаев пен қала әкімінің 
орынбасары Шахмардан байманов республикалық «жасыл ел» жасағының жаста-
рымен кездесті.

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының дін мәселе
лерін зерттеу орталығы мен «Мамандардың біліктілігін жоғарылату 
орталығы» жШсның ұйымдастыруымен Қызыл орда қаласы мен 
жеті аудан орталығында «Зайырлы мемлекет және дін. Деструктивті 
ағымдар және олармен күресудің әдістемелері» тақырыбында облыс 
имамдарына арналған семинартренинг өтті. 

Семинарда имамдардың кәсіби біліктілігі мен діни тұрғыдан 
сауаттылықтарын арттыру, олардың деструктивті діни ағым өкілдерінің 
райынан қайтарудың жанжақты тәсілдерін игеру сөз болды. Конститу
ция, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңының, Әкімшілік 
Құқық бұзушылық кодексінің және Неке туралы заңдардың діни таным мен 
рәсімдерге қатысты баптары жанжақты түсіндірілді.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің қызметкері, 
Ph.D докторы Ермек Бекбосынов, Астана қаласындағы «Дін мәселесі 
жөнінде ғылымизерттеу және талдау орталығының» аға ғылым қызметкері, 
Ph.D докторы Сәмет Оқан, Шымкент қаласындағы «Тәуле» мешітінің бас 
имамы, дінтанушы Медет Халықов салафиттік ағым,  діни қызмет пен діни 
бірлестіктер туралы заңдар, рухани өнегелілік, мемлекеттік мүдде және 
діни құндылықтар тақырыптарын қамтыған баяндамалар жасады. 

 Шара жоғары деңгейде өткізіліп, 173 имамға сертификат табыс талды.   
Д.бАйЗАҚовА,

«Мамандардың біліктілігін жоғарылату
 орталығы» жШсның бас маманы.

Қазақстан республикасы білім және ғы
лым министрлігінің «Қорқыт Ата  атын дағы 
Қызылорда мемлекеттік университеті» ШжҚ 
рМК (ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитетінен 2012 жылдың 
11 желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген) 
университеттің ішкі аудит қыз метінің басшы-
сы қызметіне конкурс жариялайды. 

Қойылатын біліктілік талаптары:
1. Бухгалтерлік есеп және аудит, немесе 

қаржы, экономика салаларында жоғары кәсіби 
білімі, жоғары оқу орындарындағы білім беру 
процесінің ерекшеліктерін білуі және қосымша ар
найы дайындығы болуы.  

2. Жоғары оқу орындарындағы аудит немесе 
бухгалтерлік есеп саласында жұмыс тәжірибесі – 
кемінде бес жыл.

3. Басшы қызметінде немесе ұйымның ішкі 
аудиті қызметінде жұмыс тәжірибесі – кемінде бес 
жыл. 

4. Қаржылық есептіліктің халықаралық стан
дарттарын білу. Әдеп Кодексі мен Стандарттар
ды білу.  

5. Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін білу, оның ішінде аудитор лық 
қызмет, бухгалтерлік есеп, салық салу мәсе лелері 
бойынша.

6. «ҚР Аудиторы» біліктілік куәлігі неме
се ішкі аудит саласындағы сертификаты CIA 
(Certified Internal Auditor), немесе тұрақты 
бухгалтері сертификаты ACCA (Association of 
Certified Chartered Accountants), немесе DipIFR ди
пломы (орыс.) (Diploma in International Financial 
Reporting), немесе халықаралық кәсі би бухгал
тер сертификаты CIPA (Certified Inter national 
Professional Accountant) міндетті түрде болуы.

7. Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін 
білуі.

Конкурсқа қатысу үшін  келесі құжат
тарды беру қажет: 

1. Қосымша тіркелетін құжаттарды көрсете от
ырып конкурсқа қатысуға өтініш. 

2. Жеке басын куәландыратын құжат көшір
месі.

3. Кадрларды есепке алу жөніндегі толты
рылған жеке іс парағы (мекенжайы көрсете оты
рып, тұрғылықты жері мен  байланыс телефонда
ры көрсетілу қажет). 

4. Өмірбаян.
5. Бос лауазымдық қызметке  қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкес біліктілік куәлік тері  
және ғылыми дәрежесі мен білімі туралы құжаттар 
көшірмесі (нотариалды куәлан дырылған).

6. Еңбек жолын растайтын құжат көшірмесі 
(нотариалды куәландырылған).

7. Алдын ала дәрігерлік куәландырудан өткені 
туралы құжат. 

Ішкі аудит қызметінің басшысы бос лауа
зымдық орнына конкурсқа қатысуға құжат тарды 
тапсыру мерзімі хабарлама жарияланған күннен 
бастап 30 күнтізбелік күн болып белгіленеді.

Құжаттарды мына мекенжайға жіберіп, 
жолығуға болады: 

120014  Қызылорда қсы, Әйтеке би көшесі 
29а, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, бас ғимарат, 
кадр лар бөлімі (87242) 274849, 278628.

нАЗАрЛАрЫҢЫЗҒА!
уАҚЫТША ШЕКТЕуЛЕр ҚойЫЛАДЫ
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министр

лігінің 2012 жылғы 3 маусымдағы №315 бұйрығына сәйкес ауа 
температурасы +25С градустан асқан кезеңде жол төсемі бөлігінің 
бұзылуын болдырмау мақсатында жалпы пайдаланымдағы респуб
ликалық маңызы бар М32 «СамараШымкент» автожолы ның 1240
2057 шақырымына бір белтемір білікке түсетін жүктемесі 9 тонна
дан артық, А17 «ҚызылордаПавлодарУспенкаРФ» авто жолының 
12216 шақырымына, «ҚызылордаЖалағашСамараШымкент» 
автожолының 091 шақырымына бір белтемір білікке түсетін жүк
темесі 8 тоннадан артық автокөлік құралдарының қозға лысына 2017 
жылдың 1 маусымынан 31 тамызы аралығында сағат 10.00ден  
22.00ге дейін уақытша шектеу енгізіледі.

Халықаралық келісім бойынша халықаралық жүк тасымалы мен 
жолаушылар тасымалына, төтенше жағдайларды ескертуге және 
жоюға, тез бұзылатын тауарларға, қауіпті жүктерді тасымалдауға 
рұқсат етіледі.

«ҚазАвтожол» ҰК» АҚ, 
 «Қазақавтожол» рМК

 Қызылорда облыстық филиалы. 

ХАбАрЛАнДЫру
«СалинаНор» ЖШС Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, 

Сұлутөбе ауылдық округі, Сарысу жер алқабында орналасқан 
Ащыкөл сортаңының «Торы» су айдынына (омыртқасыз арте
мия салина) су шаянын өсіру шаруашылығын жүргізу барысында 
шаруашылықішілік жайластыру жобасына экологиялық сараптама 
жүргізеді.

Ұсыныстілек білдірушілер мына мекенжайға хабарласуға 
болады: Қызылорда қаласы, М.сапарғалиев көшесі №8 үй. 
байланыс тел.: 8 777 047 22 48, 8 707 812 03 67 (Шамшиев у.)

«СПКМейр Ойл» ЖШСның (БСН 
120140019563) Жарғысы (мемлекеттік 
және орыс тілінде), заңды тұлғаны мем
лекеттік тіркеу туралы куәлігінің (2012 
жылғы 26 қаңтардағы, тіркеу №1091933
01ЖШС, мемлекеттік және орыс тілінде) 
түпнұсқалары жоғалуына байланысты жа
рамсыз деп есептелсін.

* * *
Төрәлиев Дінмұханбет Жорабекұлы

ның атына Қызылорда қаласындағы 
«Болашақ» университетін «Көлікті пайда
лану және жүк қозғалысы мен тасымалда
уды ұйымдастыру»  мамандығы бойынша 
30.06.2015 жылы бітіргені жөнінде берілген 
ЖББ №0756006 дипломы қосымшасымен, 
Сұлутөбе ауылындағы №41 Мұстафа 
Шоқай атындағы орта мек тепті 20.06.2011 
жылы бітіргені жө нінде берілген ЖОБ 
№0291930 аттестаты қосымшасымен, 
Шиелі ауданының қор ғаныс істері жөнін

дегі бөлімінен 02.02.2010 жылы берілген 
ҚР №082410 шақыру учаскесіне тіркеу ту
ралы куә лігінің түпнұсқалары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

* * *
 ЖК «Сукашева Умит Аскербеков

на» (№0000656 Сериясы 3303, жеке кәсіп
керді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 
2014 жылдың 16 маусымында берілген) 
мөрі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

* * *
Дүйсенбаев Болаттың атына Қызыл

орда облысы, Сырдария ауданы, Қалжан 
ахун ауылы, Қайқы батыр көшесі №9 а үйге 
берілген жерді өмір бойы мұраға қалдырып 
иеленуге құқық беретін мем лекеттік 
актісінің (кадастрлық №10153010099, КЗ 
№0033536) түпнұсқасы жоғалуына байла
нысты жарамсыз деп есептелсін.

ҚЫЗМЕТКЕ  КОНКУРС

Жаңақорған ауданы, Бесарық 
станциясының тұрғыны, әкеміз 

Бердібеков Оразалы Аманжолұлына
Сізді 29 мамырда 63 жасқа толатын мерейлі 

күніңізбен құттық таймыз! Жүрегіңіз қалаған 
кәсіптің көкжиегіне қол артып, қажымайталмай 
еткен еңбегіңіздің арқасында абыройлы асуды 
бағындырып, Қызылорда жол дистанциясына 
қарасты №6 өндірістік телім бастығы, «Құрметті 

теміржолшы» төсбелгісінің иегері, еңбек үздігі 
атандыңыз. Халық игі лігі үшін атқарған қалтқысыз 

қызметіңіздің жемісін көрудесіз. Жасыңызға жас 
қосылып, перзент теріңіздің рахатына, немерелеріңіздің 

бал күлкісіне бөленіп, шатшадыман ғұмыр кешуіңізге шын жүре
гімізбен тілектеспіз. 

Қол ұстасып бақыттың кемесінде,
Жеттіңіз 63-тің белесіне.
Ардақты анамызбен екеуіңіз,
Мәуелі шаңыраққа егесіздер.
Қашанда өзіңізбен мақтанамыз,
Шуақты мейіріміңнен бақ табамыз.
Ортамызда аман боп, жүз жасаңыз,
Деп ізгі тілектерді ақтарамыз.

Ізгі тілекпен, 
ұлқыздары, зайыбы, бауырлары, немерелері. 

Құттықтау

ЖАС ШАХМАТШЫЛАР ЖАРЫСЫ

жАрАМсЫЗ ДЕп ЕсЕпТЕЛсІн

ҚАЛАМЫНА ҚАСИЕТ ҚОНҒАН ҚАЗИ

суДа сақ БОЛыңыЗДаР!
Балалардың суға кетуі тура

лы хабарды есту аса ауыр және өте 
қорқынышты. Егер қайғылы жағдай 
олардың жанында ересектер бола от
ырып орын алса, онда оны сезіну екі 
есе қиын. Жыл басынан бері облыста 
3 адам суға кетті. Оның ішінде біреуі 
– Жаңақорған ауданының орта мектеп 

бітіруші түлегі.
Сонымен бірге, осы жылдың 11 мамырын

да Арал ауданындағы Аманөткел ауылдық округінде 
бақытсыз жағдай орын алды. Үш бала  су тұндырғыштың жанында ой
нап жүріп тереңдігі 1 метр болатын суға құлап кетеді. Жеті жасар бала 
өзі шығып, көмекке үлкендерді шақырады. Алайда, балаларды құтқару 
мүмкін болмады. Бұл еліміздегі бір ғана жағдай емес. Мәселен, 2017 
жылдың 8 мамырында Алматы облысындағы отбасы 3 баласынан айыры
лып қалды. Олардың үлкен баласы бес жаста, ең кішісі екі жасқа жетер
жетпесте еді. Сол күні Ескелді ауданындағы Теректі өзеніне екі қыз бала 
суға кетті. Олардың жасы небары 12де ғана болған. 

Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындары мен 
қонақтарын судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады.

Бақытсыз жағдайларға жол бермес үшін суда жүзуді үйрену ке
рек. Мас күйінде және суға түсуге болмайтын жерге шомылуға болмай
ды. Суда «қауіпті» ойын ойнамаңыз (су астына сүңгу, аяқтан ұстау). 
Балалардың суда қауіпсіз болуын үйретіңіз! Су тоғандары жағасында 
демалып отырғанда да,  кішкентай балаларды үнемі назардан тыс 
қалдырмаңыз!

Облыстық Төтенше жағдайлар департаменті бөлімшелері суға 
түсу маусымы басталысымен орта және мектепке дейінгі білім беру 
мекемелерінде балаларды қатыстыра отырып, алғашқы көмек көрсету 
жөнінде тәжірибелік сабақтар, судағы қауіпсіздікті сақтау жөнінде оқыту 
семинарлары мен акцияларды ұйымдастырып келеді. Оған қоса демалып 
жатқан адамдардарды тарта отырып, судағы қауіпсіздікті сақтау туралы 
әңгімелер ұйымдастырылуда. 

Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаменті тағы да  
балалар дың судың жағасында болғанда олардың жанында ересек 
азаматтардың болуын, негізгі қауіпсіздік ережелерін білуді және орында
уды, оларға аса сақ болуды қатаң сұрайды.   

Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті.

САЛТАНАТТЫ СӘТ
Тағы бір оқу жылы аяқталды. соңғы  қоңы рау – мектеп 

бітіруші түлектер үшін ұмы тылмас, қимас сәт. Міне, осындай сал-
танат №101 мектеплицейінде өтті. 

Салтанатты шарада мектеплицейдің директоры Асқар Әділбеков 
жас бітіруші түлектерді құттықтады. 

– «Мектеп – кеме, білім – теңіз» деп бекер айтпаған. Биыл оқушы
ларымыз бен ұстаздарымыз республика, облыс көлемінде болып жатқан білім
ғылым олимпиадалары, мәдени, спорт додаларынан оза шауып, жоғары орындарды 
иеленіп, жетістіктерге жетті. Екі оқушымыз «Үздік аттестатқа», бес оқушымыз «Ал
тын белгіге» үміткер. Бүгінгі жеткен жетістігіміз – ынтымағы мен бірлігі жарасқан 
ұстаздарымыздың  еңбегінің жемісі деп білемін, – деді ол.

Биыл 71 түлек мектеп бітіріп жатыр, оның 70і Ұлттық бірыңғай тестке қатысады. 
Шарада түлектер ән айтып, флешмоб билеп, ізбасарларына білім кілтін тапсырды. 

Шара соңында 11сынып оқушылары «Алтын белгіге» үміткер Нұрбол Тұрсын
бай мен Ару Таждинова және 1сыныптың озаттары Бекжан Жұмабек пен Айзе
ре Нұрлыбек соңғы қоңырау соқты. Салтанатты жиын әдемі шарларды аспанға 
ұшырумен аяқталды.

Шынар бЕКбАн.

ӘН БАЙҚАУЫ
жаңақорған аграрлытехникалық колледжінде ХҚТу «орын даушы

лық өнер» кафедрасының доценті, Қр Мәдениет қайраткері, Қазақстан 
жастар одағы сыйлығының лауреаты, Ш.Қалдаяқов атындағы респуб
ликалық байқаудың тұңғыш лауреаты, композитор сауранбек Елеуовтің 
шығар машылығына арналған ән байқауы өтті.
Әдебимәдени шаралар жиі өткізілетін оқу ордасындағы бұл байқау Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақала сындағы «Туған жер» 
бағдарламасы негізінде ұйымдастырылды. Сазгер С.Елеуов – Сыр елінің тумасы.

Шараға Жаңақорған аграрлытехникалық колледжінің басшысы Мадияр 
 Ахметов ұйытқы болса, аймаққа белгілі өнерпаздар Жақсыкүл Бегманова, Райымбек 
Әділбеков және Манап Көкенов атындағы шығармашылық үйінің директоры Уәли 
Ибрагимов қазылық жасады.

Байқауға қатысушы 11 талапкер жанды дауыста сазгер С.Елеуовтің шығарма
шылығынан бір ән, еркін тақырыпта бір ән орындады.

Сайыс нәтижесінде, І орынды Түркістан медицина колледжінің студенті  Жайна 
Әбсаттар, ІІ орынды Шиелі аграрлы колледжінің студенті Нұржайна Оразбек, ІІІ 
орынды Жаңақорған аграрлытехникалық колледжінің студенті Қуаныш Байболат 
иеленді. Жеңімпаздарға сыйсыяпат, диплом табыстады. Сондайақ, екі үміткерге 
жаңақорғандық сазгерлер Бексұлтан Байкенжеев, Нағызхан Жаманбаев атындағы 
номинация берілді.

н.нАЗЫМХАнҰЛЫ.
 Жаңақорған ауданы.

ИМАМдАР БіЛікТіЛігі – ИгіЛікТі іС

маЙДаНГЕРДІң  КӨШЕсІ
Қазалы ауданында тәрбиелік мәні бар шаралар жиі ұйымдастырылады. 

Жуырда кент орталығында өткен еңбек ардагері Теңел Жұмабаевтың атына 
көше атауын беру рәсімі сөзімізді жандандыра түсері анық. Шараны ашқан 
аудан әкімінің орынбасары Арман Қаржаубаев Теңел Дүзелбайұлының елдің 
дамуына қосқан үлесіне, ғибратты ғұмырына кеңінен тоқталып, тұрғын
дарды қайраткер есімін иеленген көшені таза, ұқыпты ұстауға шақырды.

Мұнан соң аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Оразғали Бекпа
нов белгілі азаматтың адамгершілігі, кісілік келбеті, замандасы Сақыбай 
Нармағамбетов халықтың тұрмысын ілгерілетуге қосқан үлесі  жайлы тебі
рене әңгімеледі. Шара барысында Теңел ағаның баласы Ғабит Жұмабаев 
жүрегі елім деп соққан азаматқа жасаған құрметтері үшін аудан басшылығына 
алғысын білдірді. 

Теңел Дүзелбайұлы Алматы жаяу әскер училищесінде әскери боры
шын өтеп жүрген уақытында соғысқа аттанады. Волхов майданындағы 19
шы гвардияшыл атқыштар дивизиясының құрамында әскери қимылдарға 
қатысады. Кейін Ленинград майданындағы қанды шайқаста ауыр жарақат 
алады. 1944 жылы елге оралып, бейбіт өмірдегі еңбек жолын Қазалы ау
данында бастады. Баспасөз саласында меншікті тілші, жауапты хатшы 
қызметін атқарды.  Ауданның мәдениет бөліміне басшылық жасап, Қазалы 
аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасары,  аудандық халықтық 
бақылау комитетінің төрағасы қызметтерін абыроймен атқарды. 

Т.Жұмабаев «І дәрежелі Отан соғысы», «Құрмет белгісі» ордендерімен, 
«Ерлігі үшін», «Қажырлы еңбегі үшін» медальдарымен марапатталған.

мЕмЛЕКЕттІК қыЗмЕтШІЛЕР 
ЖасыЛ аЛаңДа
Қазалыда «Экспо2017» халықаралық көрмесін насихаттауға байланыс

ты футболдан аса қызықты турнир өткізілді. Мемлекеттік қызметшілер 
арасында спортты насихаттау және әріптестік қарымқатынасты нығайту 
бағытындағы  додаға Арал, Қазалы, Қармақшы аудандарының мемлекеттік 
қызметшілері мен облыстық Әділет департаментінің командалары қатысты.

Турнирдің ашылу салтанатында аудан әкімі Нажмадин Шамұратов 
ойынның маңыздылығына тоқталып, қатысушы командаларға сәттілік тіледі. 
Сондайақ, Арал ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев, Қармақшы  ауданы 
әкімінің орынбасары Ә.Қошалақов, облыстық Әділет департаментінің бас
шысы Қ.Сапаров, облыстық қоғамдық кеңес төрағасы Самұрат Имандосов 
мұндай спорттық шаралар салауатты өмір салтын дәріптеуге, мемлекеттік 
қызмет жүйесі жақсы имиджінің қалыптасуына ықпал ететіндігін жеткізді. 

Алаңдағы ала доп үшін тартыс қызықты басталды. Арал және Қазалы 
аудандарының командалары арасындағы бәсекеде аудан әкімі бастаған 
қазалылық мемлекеттік қызметшілер басым түсті. Қармақшылықтар мен 
Әділет департаментінің ойынында аудандағылар ептіліктерін байқатты. 
Арал және Қармақшы, Қазалы аудандары мен Әділет департаменті команда
лары өзара кездесулерінде тең ойын көрсетті. 

Турнир қорытындысында Қармақшы ауданының мемлекеттік қызмет
керлерінен құралған команда топ жарды. Қазалылық мемлекеттік қызмет
шілер – 2, аралдықтар 3орынды иеленді. 

жұмабек ТАбЫнбАЕв.


