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Елбасы көрменің басты нысаны 
болып табылатын «Нұр Әлем» 
павильонын аралады. Бұл – диаметрі 
80 метр шар түрінде салынған әлемдегі 
бірден-бір ғимарат.
Павильонда «Болашақтың энергиясы 

музейі» орналасады, онда Қазақстанмен 
танысу аймағы болады, сондай-ақ энергияның 
негізгі түрлері ұсынылады.   

Қазақстан Президентіне «Болашақ Астана 
– Қазақстанның 2050 жылғы елордасы» 
экспозициясы, ғарыш энергиясы залы, 
қазақстандық 28 ғылыми жобаны және «Жасыл 
экономика» тұжырымдамасы жөніндегі 
жобаларды қамтитын «Жасампаз энергия» 
аймағы, сондай-ақ Қазақстанның «Токамак» 
материалтану термоядролық реакторының 
моделі, энергетика мен қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы Мемлекет басшысының 
бастамалары көрсетілген медиақабырға 
таныстырылды.  

Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев 
көрме кешенінің Конгресс-орталығында 
болып, «Шаңырақ», «Аспан» залдарын, VIP-
террасаны, Концерт залын көрді. Конгресс-
орталық көпфункционалды мәдени әрі ойын-
сауық орталығы болып саналады. Онда 2192 
орынға арналған көрермендер залы және 4 
конференц-зал бар. 

Қазақстан Президентіне көрменің ашылу 
рәсімі қалай өтетіні көрсетілді.

елбасы «астана «ЭКсПО-2017»
көрме кешенін аралады

Ағымдағы жылдың басында ашылған 
онкогематология бөлімшесінің құрамында 
15 төсектік гематология, 5 төсектік 
онкология және 5 төсектік паллиативтік 
емдеу палатасы бар. Мұндай бөлімше 
республикада Қарағанды, Оңтүстік 
Қазақстан және Жамбыл облыстарында 
ғана болған. Төртінші болып біздің өңірде 
ашылып, жұмыс жасауда. 

Бөлім меңгерушісі Гаухар Асанованың 
айтуынша, бөлімшеде науқастарға пал-
лиа тивті, симптоматикалық және тера-
пияны ауыстыру емдері жүргізіледі. Ал, 
кеңес беру-диагностикалық емха на сында 
балалар онкогематолог дәрігері ам-
булаторлық қабылдау жасап, кеңес береді.  

Белгілі болғанындай, облыс көлемінде 
қатерлі ісік ауруларымен 18 жасқа дейінгі 
108 бала ауырады. Оның 46-сы лейкоз, 
яғни, ақ қан ауруымен ауырса, 62 бала 
қатерлі ісік ауруларымен есепте тұрады. 
Мәселен, бес жастағы Азалия Балтақожа 
2015 жылдан бері гематологиялық ауру 
түрімен емделіп келеді. Анасы Мансура 
Жаханова алғашында ескі балалар 
ауруханасында түрлі аурулармен бір 
палатада жатып емделгендерін, қиын 
болғанын айтады.

– Ескі балалар ауруханасында жағдай 
өте қиын болды, тар палатада төрт-бес, 
тіпті алты адамға дейін жатушы едік, 
оның үстіне жүрек аурулары бар, басқа 
науқастары бар, барлығы бірге еді. 
Жаңа ауруханадан онкогематологиялық 
ауруларға осындай арнайы бөлімшенің 
ашылғанына қатты қуандық. Мұнда 
жарық әрі таза, балалардың толыққанды 
ем алуына барлық жағдай жасалған,– деді 
Азалияның анасы Мансура. 

Облыс әкімі бөлім шеде ем алып 
жатқан науқас бала лармен кездесіп, 
жағдайларын сұрады, мерекемен құт-
тықтап, жылы лебізін білдірді және 
сыйлықтар табыстады. Өз кезегінде ата-
аналар да ризашылықтарын білдіріп, 
сырқат балғындарға қолдау білдіріп, 
аурумен күресуге жағдай жасаған аймақ 
басшысына алғыс айтты.

Айта кету керек, облыстық балалар 
ауруханасында қатерлі ісік ауруларын 

анықтауға арналған диагностикалық 
зерттеулер жетілдірілген және дәрі-
дәрмекпен толық қамтамасыз етілген. 

Туабітті даму ақауы бар науқастарды 
мемлекеттің орталық клиникалары Ас-
тана мен Алматы қаласына тасымал-
дамай, әр аймақтың аймақаралық орта-
лық  тарына тасымалдауға, біртіндеп 
шет   кері аумақтарда неонатальды хирур-
гияны дамытуға байланысты 2011 жы-
лы облыстық медицина орталығында 
нә рес   телер реанимациясы бөлімі ашы   -
лып, нәрестелер хирургиясына 5 тө-
сек-орын берілген болатын. Қа зіргі 
уа  қытта облыстық балалар ауру ха на-
сы нан неонатальды хирургия бөлімі 
нео на тальды хирургиясының реани-
ма  циясы бөлімі болып 5 төсек-орынға 
ашылуда. Жергілікті бюджеттен 49 млн 
теңге қаражат бөлінген. Оның 9 млн 
теңгесі мамандарды оқытуға, қалғаны 
медициналық құрал-жабдықтар алуға 
көзделген. 

Бөлім меңгерушісі Қанат Медет баев-
тың айтуынша, республика бойынша 
туабітті ақаумен туылған нәрестелер 
көрсеткіші облысымызда орта дейгейде. 
Мәселен, туа пайда болған ақаулармен 
2009 жылы 9 науқас болса, оның жетеуіне 
ота жасалған. 2010 жылы 19 науқастың 
18-не ота жасалған. 2011 жылы 21 
нәрестенің 15-не, 2012 жылы 15-тің 12-
не, өткен жылы 32 науқас, оның 15-не ота 
жасалған. Ал, ағымдағы жылдың алғашқы 
тоқсанында 6 науқас жатқызылып, 
барлығына ота жасалған. 

Арал ауданы, Аралқұм елді мекенінің 
тұрғыны Закира Төреханова 2,5 айлық 
баласымен ауруханаға 19 мамырда 
келіп түскен. Туабітті ақауы бар сәбиге 
мұнда екінші рет ота жасалған. Бүгінде 
нәрестенің жағдайы қалыпты. 

Аймақ басшысы баланың халін 
біліп, жағдайын көзбен көрді, анасына 
тілектестігін білдіріп, баласының әлі-ақ 
жақсы болып кететінін айтты. 

Сондай-ақ, облыс әкімі ауруханадағы 
сәулелік терапия бөлімінің жұмысын да 
көріп шықты.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ұрпақ денсаулығы – 
ұлы міндет

1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев облыстық балалар ауруханасында болып, ондағы 
онкогематология және неонатальды хирургиясы жансақтау бөлімінің 
жұмысымен танысты.

Халықаралық балаларды қорғау күні 
мерекесінің аясында Астана, Алматы 
қалаларында және барлық облыс орталығында 
бір мезетте балалар мен жастардың 
музыкалық оркестрі мен ансамблінің шеруі 
өткізілді. Шараның мақсаты – «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық идеясын іске асыру жолында 
өскелең ұрпаққа эстетикалық және патриоттық 
тәрбие беруге бағытталған. Балалар мерекесіне 
облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемов қатысты.
Жас өрендерге құттықтау лебізін білдірген 

Руслан Рүстемұлы бүгінде 68 жылдық тарихы 
бар Халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі 
елімізде  жыл сайын кең ауқымда аталып өтіп келе 

жатқанын айтты. Сонымен бірге, мемлекет тарапынан  
балалардың бақытты болашағы, кемел келешегі үшін 
барлық жағдай жасалғанын, олардың құқықтарының 
қорғалуына ерекше мән берілгенін атап өтті. 

– Елбасы білім саласына байланысты маңызды 
деген үш міндетті алға қойған болатын. Атап айтқанда, 
3-6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді мектепке 
дейінгі мекемемен қамту, үш ауысымды және апатты 
мектептерді жою. Қазіргі таңда біздің өңірімізде бұл 
мәселелер толықтай шешімін тапты. 

Ал бүгінгі балалар мен жастардың  музыкалық 
оркестрі мен ансамбльдерінің шеруі олардың 
достық аясының кеңеюіне, өнерге, білімге деген 
құштарлығының артуына, сонымен бірге, «Мәңгілік 

ел» идеясын іске асыру жолында рухани биік сананың 
қалыптасуына септігін тигізеді. Алдағы уақытта 
да балалардың жарқын болашағын қамтамасыз ету 
жолында жүйелі жұмыстар жалғасын табатын болады, 
–  деді Р.Рүстемов.

Орталық алаңдағы мерекелік сән-салтанат ерекше 
көз тартады. Қызылды-жасылды киініп, гүл-гүл 
жайнаған жас өрендер шеруі ұзын-сонар көшті құрайды. 
Жастардың бірқатары маманданып жатқан кәсіптеріне 
сәйкес киінсе, енді бір тобы желегі желбіреген ұлттық 
киімге мән берген. 

Биыл алғаш рет ұйымдастырылып отырған шеруге 
республиканың барлық білім беру ұйымдары қатысты. 
Ал, қаладағы шеруге 3 мыңнан астам бала қамтылды. 
Олардың қатарында Қазанғап атындағы музыкалық 
колледжі, М.Мәметова атындағы гуманитарлық 
колледжі, И.Әбдікәрімов атындағы агро-техникалық 
колледжі, Абылайхан атындағы колледждің студенттері, 
«Жас Отан» жастар қанаты жанынан құрылған «ЭКСПО 
- 2017» еріктілер тобы «Жас ұландар» құрамы болды. 
Аймақтың әр түкпірінен жиналған олар қаланың үш 
бағыттағы көшелердің бойымен ән салып, музыкалық 
композициялар орындап, орталық алаңға жиналды. 
Шараның жүргізушісі шеру құрамындағы жастардың 
өнер мен білімде, сондай-ақ спорт бәсекесінде жеткен 
жетістіктерін әйгілеп, атап өтті.   

Шеруде үрмелі аспаптарда, хор ұжымында 
өнер көрсетіп, қазақтың қос ішекті домбырасымен 
Құрманғазының күйі «Балбырауынды» орындаған 
талантты түлектерге тыңдаушылар тәнті болды. 
Шеруді республикалық, халықаралық бәсекелерде топ 
жарып жүрген жас спортшылар және велошабандоздар 
қорытындылады.

Ғазиза ӘБІЛДА.

патриоттық сезімді шыңдау шеруі

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
негізінде жұмыс жасайтын балабақша 
осыдан үш жыл бұрын «Балапан» 
бағдарламасы аясында ашылған. Мұнда 
оқу-тәрбие және түзету жұмыстары  7 
топ бойынша жүргізіледі. Оның үшеуі 
ауыр бұзылысы бар балаларға арналса, 
қалғанында мүмкіндігі шектеулі бүл-
діршіндерге сау балалармен бірге 
инклюзивтік білім беріледі. Аймақ 
басшысы балабақшаның жұмыс жүйе-
сімен танысып, қашан да қолдау 
білдіретіндігін жеткізді.

– Ең алдымен сіздерді атаулы 
күнмен шын жүректен құттықтаймын. 
Бүгінгі мереке қарсаңында нағыз 
қолдауды қажет ететін бөбектерге жасап 
жатқан қызметтеріңіз үшін балабақша 
ұжымына алғыс білдіремін. Өңірде 
мүмкіндігі шектеулі 5 мыңнан аса 
бала бар. Олардың жартысына жуығы 
инклюзивтік білім беру орталықтарымен 
қамтылған. Мұндай орындар бізге әлі де 
қажет, – деді аймақ басшысы.  

Бөбекжайда сәбилердің сауығып 
кетуі үшін түрлі тәсілдер қарастырылған. 
Атап айтсақ, құрғақ бассейн, секіргіш 
доптар, массажды төсеніштер, балалар 
батуты, жаттығу велосипеді, есу құралы 
секілді әдістер пайдаланылады. Осындай 
технологиялардың арқасында 2015-
2016 жылдары 40-қа жуық мүмкіндігі 
шек теулі бала сауығып, жалпы ортаға 
қосылған.

Сонымен бірге, биылдан бастап жыл-
қыға мінгізу арқылы ем жүргізу қолға 
алынды. Ғылыми тілде «иппотерапия» 
деп аталатын бұл әдіс республикада 
Шығыс Қазақстаннан кейін біздің 
облыста қолданылуда. Атпен серуендеу 
сал ауруына шалдыққан балаларға ең 
тиімді тәсіл екені дәлелденген. Емнің 
ерекшелігі сол – жылқы қозғалысы 
адам денесіне минутына 100 шайқау 
импульсін береді. Сондай-ақ, бұл жа-
нуардың адымының алшақтығы адам-
дыкімен бірдей болғандықтан, мінуші 
өз қадамын есептеп үйренеді. Бүгінде 

балабақша тәрбиеленушілері аптасына 4 
сағаттан осы емді пайдалануда.

Облыс әкімі бөбекжайдың тәжіри-
бесін облысқа, өзге өңірлерге дәріптеу 
қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ, бала

лар дың мерекелік кешін тамашалап, 
балабақша ұжымына сыйлық табыс етті.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).      

БҮлдірШіндерГе Бақыт сыЙлаған БалаБақШа
1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай 

облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Шағбан» инклюзивтік ба-
ла бақ шасында болып, бүлдіршіндерді мерекемен құттықтады.

Кез келген мемлекеттің мәртебесін айқындайтын басты 
құндылықтары – Туы, Елтаңбасы, Гимні, шекарасы және астанасы. 
Мемлекеттік рәміздер – қоғамның саяси мәдениетін, ұлттық намыс 
пен отансүйгіштікті қалыптастыру құралы. Әйткенмен, мемлекеттік 
рәміздердің қабылданғанына 25 жыл толса да, басты белгілерге өз 
деңгейінде құрмет  көрсетудегі кемшін тұстарымыз әлі де жойылмай 
келеді. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен 
мемлекеттік рәміздер жөніндегі облыстық комиссия отырысы өтіп, 
онда елдіктің басты белгілерінің насихатталуы мен қолданылуы туралы 
мәселе қаралды. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы 
А.Қайруллаев рәміздердің қолданылуын тексерген инспекциялық топ 
анықтаған жайттарға тоқталды. 

Соңғы уақытта мемлекеттік рәміздерді стандартқа сай қолдануды 
үйрететін семинарлар тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қызылорда 
қаласындағы Рәміздер алаңы патриоттық акциялар, Отан қорғауға 
аттанған сарбаздарды әскерге шығарып салу шаралары өтетін 
орынға айналды. Инспекциялық топ 612 мекемедегі тексерудің 
қорытындысында маңдайшадағы жазуларды, мемлекеттік рәміздерді 
орналастырудағы қателіктерді анықтады. 

Барлық мекемелерге тән ортақ кемшілік – Тудың жыртылуы,  
басшылардың кабинетіндегі рәміздердің техникалық талаптардан 
ауытқып орналастырылуы. Гимн мәтінінде орфографиялық, 
грамматикалық  қателер болған. Кабинетіндегі Тудың айшығы 
сынғанына мән бермейтін басшылар бар. Тіпті кейбір мекемелерде 
Мемлекеттік рәміздерге арналған стендтер жоқ. Рәміздерге деген 
құрмет түн мезгілінде Туға жарық түсіріп қою арқылы да көрінетіні 
ескерілмеген. Жалпы елдік белгілерін орналастырудың техникалық 
шарттарын, талаптарын құрғақ ереже деп қабылдау әлі де жойылмай 
тұр. Түптеп келгенде, заңмен бекітілген талаптар Туды, Елтаңба мен 
Гимнді қастерлеуді әрбірімізге міндеттейді. Мемлекеттік рәміздерді 
құрметтеудің үлгісін көрген жас ұрпақ бойына елжандылық сезімі 
егіледі. Ал шеті жыртылып жалбыраған Ту, әр қазақтың жүрегіндегі 
әннің мәтініндегі қателіктер, мекеме атауының дұрыс 
орналаспауы сияқты өрескел кемшіліктерге ұсақ-түйек деп көз 
жұма алмаймыз.      

Комиссия

мемлекеТТік рӘміЗдер 
елдіГіміЗдіҢ БелГіСі

4 - маусым –
мемлеКеттіК рәміздер Күні

ЖЕРЛЕСТЕРІМІзДІң ЖЕТІСТІгІ
Жуырда Алматы қаласында ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының жалпы жина-

лысы өтіп, Академияның академиктері мен корреспондент-мүшелері сайланды. 
ҚР ҰҒА академигі болып, жерлестеріміз – химия ғылымдарының докторы, 

профессор Әбдуали Баешов, «Болашақ» университетінің ғылыми жетекшісі, эко-
номика ғылымдарының докторы, профессор Бақберген Досманбетов, физика-
математика ғылымдарының докторы, профессор Рысқұл Ойнаров, Әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Биология және биотехнология проблема-
лары ҒЗИ директоры, биология ғылымдарының докторы, профессор Аманкелді Би-
сенбаевтар сайланса, ҰҒА корреспондент-мүшелері болып Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор Қылышбай Бисенов, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Амантай Шәріп сайланды. 

Жерлестерімізді жоғары атақтарымен – ҰҒА академигі және корреспондент-
мүшесі болып сайлануымен құттықтай отырып, отандық ғылым саласын дамыту 
жолындағы еңбектеріне табыс тілейміз.

құттықтаймыз!
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Кемшіліктер анықталған мекемелердің жауапты мамандарына 
тәртіптік шара қолданылған. Мемлекеттік рәміздерге байланысты бұған 
дейін де түсіндірме жұмыстары, семинарлар өткізіліп, бұрын орын 
алған кемшіліктерге жол бермеу жөнінде хаттамалық тапсырмалар 
берілгенімен, талаптар толығымен орындалмай отыр.  Алдағы уақытта 
рәміздерді талапқа сай пайдаланбаған мекемелерге бұрынғыдай ескерту 
берілумен шектелмейді. 

Маусымның 4-де еліміз Мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 
ширек ғасыр толған мерекені кең көлемде атап өтеді. Хабарламашы  
аймақта өтетін мерекелік шаралардың ауқымы, мән-маңызы туралы 
айтып берді.  

Мемлекеттік Елтаңба келбетіне өзгерістер енгізіліп, жаңа стандарты 
жарыққа шыққаны белгілі. Енді 1 шілдеге дейін барлық мекемелер 
Елтаңбаның жаңа нұсқасын ауыстыруы керек.  Мәжілісте рәміздердің 
талапқа сәйкестігіне мән бермеген мекемелердің басшыларын тәртіптік 
жауапкершілікке тарту, ескірген белгілерді тез арада ауыстыру туралы 
ұсыныс айтылды.

Одан әрі Қызылорда қаласының әкімі Н.Нәлібаев, Қармақшы 
ауданының әкімі С.Мақашов осы мәселеге орай баяндама жасады.  

Мәжілісте аймақ басшысы Төретам кенті мен Ақай, Жаңажол 
ауылдарындағы кемшіліктерді қатаң сынға алды. Жауапкершіліктің 
жоқтығы мен немқұрайлылықтан туындаған өрескелдікті ауа райының 
үнемі жел болып тұратынымен түсіндіруге болмайды. Ауылдардағы 
мемлекеттік қызметкерлер, полиция қызметкері, жауапты мамандар 
елдігіміздің айшығындай белгілердің жағдайын күнделікті бақылауға 
алса да артық емес.  

Комиссия отырысында жауапты тұлғаларға күн тәртібіндегі 
мәселеден туындаған тапсырмалар жүктелді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

МЕМЛЕКЕТТІК 
РӘМІЗДЕР 
ЕЛДІГІМІЗДІҢ 
БЕЛГІСІ

Сенбі, 3 маусым 2017 жыл, №81-82

ҚР ҰҒА-ның КОРРЕСПОНДЕНТ-МҮШЕСІ БОлыП САЙлАНДы
Құрылғанына биыл 80 жыл толған Сыр өңіріндегі білім мен ғылымның орталығы – Қорқыт 

ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті тағы бір асқаралы биік белесті бағындырды. 
Университет ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Қылышбай Бисенов 2017 жылғы 1 маусымда өткен ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
Жалпы жиналысында осы академияның корреспондент-мүшесі болып сайланды.

Қ.Бисенов – отандық ғылымда техногенді және табиғи шикізат материалдарынан жаңа 
құрылыс материалдары өндірісінің энергия ресурс үнемдегіш технологияларын зерттеу, 
жасау және жетілдіру жөнінде ғылыми мектеп қалыптастырған ғалым. Ұзақ жылғы ғылыми-
зерттеулердің нәтижесінде ашылған ғылыми жаңалықтар өндіріске енгізіліп, 32 патент алынды. 
11 монография, 3 оқулық, 19 оқу және әдістемелік құрал шығарылды. Сонымен қатар отандық 
және шетелдік беделді ғылыми басылымдарда 190-нан астам еңбегі жарық көрді.

Ол жас ғалымдарды дайындауға әрдайым зор көңіл бөліп келеді. Бүгінге дейін 3 ғылым 
докторы, 7 ғылым кандидаты, 2 PhD докторын дайындаған. Бүгінде бірнеше докторанттың 
ғылыми жетекшісі.

Қ.Бисенов өзінің бастамасымен ашылған «Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің Хабаршысы» журналының бас  редакторы, «Оңтүстік Қазақстанның ғылымы 
мен білімі», «Наука и жизнь Казахстана» және ресейлік «Международный научный журнал» 
және «Международный технико-экономический журнал» сынды белгілі ғылыми басылымдардың 
редакциялық алқа мүшесі. Оның жетекшілігімен 40-тан астам кітап пен ғылыми жинақ басылып 
шықты. 

Университет басшысын отандық ғылымның қарашаңырағы – ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі болып сайлануымен шын жүректен құттықтаймыз!

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ баспасөз қызметі.

Тәуелсіз Қазақстан Туымен – тұғырлы, Әнұранымен 
– айбатты, Елтаңбасымен – еңселі. Тура 25 жыл бұрын 
ұлттық болмысымызды айқындайтын төл рәміздеріміз 
дүниеге келді. Яғни, 1992 жылдың 4 маусымы ел 
тарихында айшықты күн. Сол кездегі Республика 
Жоғарғы Кеңесі тәуелсіз Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Туы мен Елтаңбасын бекітті. Тәуелсіз 
еліміздің рәміздерін жасау бүкілхалықтық сипат алып, 
көптің ісіне айналуы да кездейсоқ емес. Халық жүрегін 
желпіген еркіндік самалы ғажайып шығармашылық 
белсенділікке жол ашты. 

Нышандарымыздың бекітіліп қалыптасуы 
ширек ғасырмен шектелмейді. Жер бетіндегі мем-

лекет атаулының қай-қайсысында да мем-
лекеттілігінің белгісі – рәміз дер екені 

белгілі. Ғұлама Конфуцийдің 
«Әлемді рәміздер билейді» 

деген пікіріне қарап-ақ, 
нышандардың ежелден 
қаншалықты маңызды 
екенін байқаймыз. 

Терминнің дұрыс пайда-
ланылуына байланысты 
2007 жылғы 21 мамырда 

ҚР Конституциясына өз-
герістер мен толықтырулар 
енгізіл генде «нышандар» 

деген сөз 

«рәміздерге» ауыс  тырылды. «Рәміз» сөзі грек тілінде 
«символ» деген мағынаны білдіреді. Рәміздер саяси 
тәуелсіздік пен мемлекеттік егемендіктің бірегей белгілері 
болып табылады. Демек, мемлекеттік рәміздер – белгілі 
бір елдің өмір салтын, бүкіл болмыс-ерекшелігін, айрықша 
арман-аңсарын, мұратын білдіретін белгі. 

Мемлекеттік Туымыздың авторы – еліміздің өнер қай-
раткері Шакен Ниязбеков. Біздің Мемлекеттік Туымыз дың 
түсі – көк. Көк түс аспанның белгісі. Бұл киелі түс  бірлік 
пен ынтымаққа шақырып, барлық халықтар үшін әрдайым 
тыныштық, бейбітшілік пен береке символына айналған. 

Көк түс халқымыздың ұлттық реңі деп саналады. Кезінде 
Түркі қағанаты, Хақназар қағанаты, Ұлы Селжүк қағанаты, 
Ақсақ Темір мемлекеті, Қазақ хандығының бірқатар хандары 
мен батырлары көк асаба көтерген. «Көк» сөзінің көне 
түркі тіліндегі бір мағынасы «шығыс», «шығыстық» деген 
ұғымға сәйкес келеді екен. Яғни, тудың түсінен белгілі бір 
нақты географиялық ақпарат алуға болады. Ол геральдика 
тілінде бүкіл әлемге Қазақстан Жер шарының шығысында 
орналасқандығын, Ұлы дала өркениетінен бастау алатынын, 
тамыры терең жатқан шығыс мәдениетінің өкілі екендігін 
баян етіп тұрғандай. 

Ал, күн бейнесі байлық пен береке белгісі болса, қыран 
бүркіт образы қазақ халқының ұлттық дүниетанымында 
еркіндік, бостандықсүйгіштік, ерлік, жан дүниесінің 
кеңдігі, асыл мұрат, жүрек тазалығы секілді адамгершілік 
ұғымдарымен астасып жатқандай. Ал, саяси тұрғыдан 
келсе, ол мемлекеттік тұтастық идеясын білдіреді. 

Елтаңба иелері – суретші Жандарбек Мәлібеков пен Шот-
Аман Уәлихан. Мемлекеттік Елтаңбаның негізіне шаңырақ 
алынған. Шаңырақ әлемнің біртұтастығын, мемлекеттің 
бастауы, отбасы ошағын бейнелейді. Дөңгелек – шығыс 
халықтарының байырғы дүние танымына етене жақын, 
өйткені бұл нысан өмір шексіздігінің белгісі. Шаңырақты 
айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Ол 
мамыражай шуақты өмір мен жылылықтың белгісі. Оң жағы 

мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі 
орналастырылған. Тұлпардың алтын қанаттары – астықтың, 
тоқшылықтың және ырыс-несібенің белгісі. Елтаңбадағы 
бес бұрышты жұлдыз біздің жүрегіміз бен құшағымыз 
барлық бес құрлық өкілдеріне ашық дегенді ұқтырғандай. 

Айта кету керек, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ҚР СТ 989-2014 Қазақстан Республикасының Елтаңбасы 
қол данысқа енгізілді. Ол бойынша Мемлекеттік 
Елтаңба 3Д үлгісінде жасалған және бояуынан бастап 
айырмашылықтары көп. 

Осы күнгі мемлекеттердің әрқайсысының өз ұлттық 
Әнұраны бар. Еліміздің Әнұраны да адамға зор рухани 
әсер еретін күш. Мемлекетіміздің Әнұранының негізі – 
халық арасында кең тараған «Менің елім» атты патриоттық 
өлең. Әнұран – халық жүрегінің соғуы, армандарының тас-
түйін қорытпасы. Әнұран авторлары – Шәмші Қалдаяқов, 
Жұмекен Нәжімеденов және Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев. Әнұран ресми рәміз ретінде Қазақстанның 
болашағы мен өз болашағына сенетін қазақстандықтардың 
ортақ рухани қазынасына айналып кетті. 

 Жалпы, мемлекеттік рәміздерімізге шетелдік мамандар 
жоғары баға берген, сонымен қатар рәміздеріміз әлемдік 
каталогқа енген.

Ел тәуелсіздігі мен Мемлекеттік рәміздер – егіз ұғым. 
Ендеше кез келген ел тәуелсіздігін оның мемлекеттік 
рәміздерінен бөліп қарауға болмайды. Жас мемлекеттің 
барлық аумағында елдің елдігін танытатын, отаншылдық 
пен патриоттық рухты оятатын, әр жүректе мақтаныш 
сезімін тудыратын нышандар өз дәрежесінде көрініс тауып 
отыр. Мемлекеттік рәміздердің ұлттық патриотизмді және 
жалпықазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы 
маңызы зор екені анық. Рәміздер – еліміздің бет бейнесі, 
ол кез келген қазақстандық үшін биік, қастерлі. Сондықтан 
әрбір азамат рәміздерді құрметтеп, қастерлей білуі қажет. 

Айнұр БАттАЛОВА.

КөК ТуДыҢ жЕЛБІРЕГЕнІ –
қаЗақТыҢ аСқақ БЕДЕЛІ

АқжолтАй

1маусым – Халықаралық бала
ларды қорғау күніне орай облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
облыстық мамандандырылған Сәбилер 
үйінде болып, ондағы бүлдіршіндерді 
мерекелерімен құттықтады.
60 төсекке арналған бұл мекемеде ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған сәбилер, 
ата-аналық құқынан бас тартқандардың 
балалары мен «Үміт» тобының уақытша 
тәрбиеленуші балғындары үш жасқа дейін, 
онан басқа әр түрлі науқасы бар балалар 
төрт жасқа дейін тәрбиеленеді. Мекеме 
бас дәрігері Зоя Көшенованың айтуынша, 
мұнда балаларға дәрігерлік, педагогикалық 
және психологиялық оңалту бағдарламасы 
бойынша көмек көрсетіледі. Ал, «Үміт» тобы 
2002 жылы ашылған. Сонан бері 300-ден аса 
бала туған анасына оралған. 

– Біздің негізгі мақсатымыз – балалардың 
құқығын, өмірін және денсаулығын 
қорғау, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу. 
Осыған орай психолог, заңгер, логопед 
мамандары жұмыс жасайды. Сондай-

ақ, бізде физиотерапия, массаж, емдеу-
шынықтыру және монтиссори кабинеті бар. 
Бұл кабинеттер арқылы біз бала жасындағы 
ауруды біріктіріп емдеу бағдарламасы 
бойынша ем жүргіземіз,– дейді бас дәрігер. 

Сонымен бірге, Зоя Рахатқызы мұнда 
тәрбиеленуші балаларды үй кезегіне қойып, 
балаларға берілетін жәрдемақыны «Тұр-
ғын үй жинақ банкі» арқылы жинақтап 
жатқанын, балалардың болашағын бүгіннен 
қарастырғанның маңызы зор екенін жеткізді. 

Балғындар мерекеге орай би билеп, ән 
салып, тақпақ айтып, қонақтарға өнерлерін 
көрсетті. Облыс әкімінің орынбасары Руслан 
Рүстемов бүл діршіндерді құттықтап, жылы 
лебізін біл дірді. Сәбилер үйіне кіржуғыш 
машина сыйласа, балаларға түрлі тәттілер 
мен торт тарту етті.  

Сондай-ақ, бұл күні сәбилер үйіне келіп, 
бүлдіршіндер мерекесіне ортақтасып, оларға 
қуаныш сыйлаған демеушілер қатары да көп 
болды. Бас дәрігер оларға алғыс айтты.

А.СәРСенБАйҚызы.

ТӘТТІЛЕР ТаРТу ЕТТІ

Бай-қуатты болайық! Бұл адамдардың өмірлік 
мақсаттарының бірі, сол секілді бір-біріне айтар 
тілегі, осындай ниет әрбір мемлекетке де тән 
десек, қателеспейміз. Дұрысы, әлемдегі кез-келген 
мемлекеттің басшылары, үкіметі өздері басқарып 
отырған елдің бай, қуатты болуы бағытында жұмыс 
жүргізетіні анық. 

Еліміз тәуелсіздікке ие болғаннан бері Ұлт 
Көшбасшысы, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан Респуб-
ликасы зор мақсаттарға ұмтылып келеді. Бүгінде 
әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарынан 
табылуды көздеп, экономиканы, ғылым мен білімді, 
өнерді, рухани саланы жан-жақты ілгерілету 
үстіндеміз. Бәсекелестікке қабілетті болу үшін 
экономиканың барлық саласын дамытуға тиіспіз. 
Тау-кен, көмірсутек шикізаты, уран өндірісі сала-
сында әлемге танымал республикамызда бүгінде 
экономиканы әртараптандыру мақсатында  ин-
дустриалды-инновациялық даму бағдарламасы 
жүзеге асырылып жатыр. Соның нәтижесінде өңдеу 
өнеркәсібі бой көтеріп келеді. Ол өз кезегінде 
шикізаттық емес экспорт көлемінің өсуіне оң ықпал 
жасайды. Елбасы тапсырмасына сай елімізде шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша нақты жұ-
мыстар жүргізілуде. Жақын болашақта жалпы ішкі 
өнімнің 40 пайызынан астамын ШОБ беруі тиіс. 

Қазақстан әлемдегі ірі астық экспорттаушы 
елдердің бірі. Жалпы еліміздің аграрлық саласының 
әлеуеті зор. Әйтсе де, біз сол мүмкіндіктердің аз 

ғана бөлігін қанағат тұтып отырған жайымыз бар. 
Сондықтан да алдымызда ауыл шаруашылығын 
дамыту міндеті тұр. Бұл сала дамымай экономиканың 
да толыққанды дамымайтыны белгілі. Елбасы 
Қазақстан халқына арнаған  Жолдауында: «Ауыл 
шаруашылығы өніміне жаһандық сұраныс ұдайы 
өсіп отырған жағдайда еліміздің ауыл шаруашылығы 
саласында ауқымды жаңғырту қажет» деп атап 
өткендігі белгілі. Ал бүгінгі таңда оның  бір жолы 
тұтыну кооперативтерін құру. Өйткені, көптеген 
дамыған елдердің аграрлық, ауылшаруашылық 
саласында шаруалардың өзара бірлесіп, ерікті 
түрде құрған кооперативтері мемлекет қолдауымен 
нәтижелі жұмыс істеп, өз мемлекеттерінің ЖІӨ 
өсуіне  қомақты үлесін қосып отырғаны мәлім. 
Міне, енді біздің елімізде де осы бағытта жұмыстар 
қолға алынып жатыр. 

Қызылорда қаласына қарасты Қызылжарма 
ауылдық округінде құрылып, жұмысын бастап 
жатқан «Береке-Агро» ауылшаруашылық өн-
дірістік кооперативі осындай саясаттың алғашқы 
жемістерінің бірі. Оның төрағасы Дулат Сағымбаев 
өткен жылдың аяғында алғашқы құрылтай 
жиналысын өткізгенде 26 жеке тұлға кооперативке 
бірігу туралы шешімге келіп, өзін төраға етіп 

сайлағанын айтып берді. Мұнан кейін кооператив 
мүшелері әділет, салық секілді тиісті мемлекеттік 
органдардан тіркеуден өтеді. Олардың әрқайсысы 
жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
арқылы 2-4 млн теңге аралығында несие алып, 
жұмыстарын бастап кеткен. 2017 жылы наурыз 
айында «Береке-Агроға» мүше болуға ынталы 
тағы да 25 адам өтініш білдіріп, олар да тіркеуден 
өтеді. Д.Сағымбаев қазіргі уақытта тағы 10 
адамның өтініш білдіргенін мәлімдеді. Бүгінгі күні 
кооперативке мүше 67 адамның 38-і жалпы сомасы 
125 млн теңге шамасындағы несиені 5 жыл мерзімге 
6 пайыз үстемемен алып отыр.  

– Бұл ауыр емес, – деген кооператив төрағасы  
72,4 млн теңге несие алған 23 адам ет бағытындағы, 
52,4 млн теңге несие алған 15 адам сүт бағытындағы 
мүйізді ірі қара малын сатып алып жатқанын 
жеткізді. Сонымен бірге, 10 бас ірі қара малын 
сойып сақтайтын қасапхана мен күніне 0,5 тонна 
сүт өнімдерін өндіретін мини-цех жабдықтарына 
тапсырыс беріліп қойыпты.  Сүт өнімдерін өндіретін 
шағын кәсіпорын жұмысын ұйымдастыруды 
жоспарлап отырған кооперив мүшесі Уәли 
Есжанов аталған мини-цехта 60-қа жуық сүт 

өнімдері түрлерін өндіруге болатынын жеткізді.  
Цех құрылып, жұмысын бастағанда кооперативтің 
қалған мүшелері сауылған сүтті осында өткізіп 
тұрады. Ал цех иесі шығарылған өнімдерді 
балабақшаларға, мектептерге, сауда орындарына 
өткізетін болады. «Талап қылмай, мұратқа жетпес» 
дейді қазақ. Өз кезегінде кәсіпкердің бастамасына 
сәттілік, табысқа жетуіне тілектестік  білдірдік.  

Осы арада айта кетейік, сүт қабылдау жабдық-
тары, ет сою бекеттері, көкөніс қабылдайтын 
орындардың қондырғылары құнының 50 пайызын 
мемлекет инвестициялық субсидия ретінде 
қайтарады. Екіншіден, осы субсидияның өзі 
лизингінің кепілдігі ретінде қабылданады. Яғни, 
бұл лизинг үшін кооператив кепілдік бермейді. 
Мұны кепілсіз несие беру деуге болады. Ет 
бағытындағы мал алушыларға арналған «Береке», 
сүт бағытындағы мал бағатындарға арналған 
«Ырыс» бағдарламалары бойынша мемлекет 
ұсынып отырған жеңілдіктер осындай. 

Шағын шаруа қожалықтарының алдында 
неше түрлі кедергілер кездесіп жатады. Ал олар 
кооперативтерге бірігіп жатса, бұл кедергілерді 
еңсеру оңайға түседі. Шаруалар кооперативтерге 
біріксе, табыс молайып, ауданның, облыстың 

экономикасына қосар үлесі қомақтыланбақ. 
Жаңа жұмыс орындары ашылады. Кооператив 
құрудың қыр-сырын, тиімділігін халық енді түсініп 
келеді. «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ-ның Қызылорда облысы филиалының 
мамандарының мәліметінше, өткен жылы облыс 
бойынша 400 млн теңге көлемінде несие берілген 
болса, биылдың өзінде осындай көлемде несие 
рәсімделген. Бұл көрсеткіштің жыл соңына дейін 
еселеп өсетіні ақиқат. 

Иә, «Ырыс алды ынтымақ» дегендей, көп 
жұмылған еңбектің өнімі де мол. Сондықтан, 
кооператив құру – ауыл тұрмысын жақсартып, 
халықты жұмыспен қамту деңгейін арттыруға 
бағытталған мемлекеттің ауыл шаруашылығын 
дамыту саясатының бір көрінісі деп айтуға болады. 
Мемлекет басшысы бес жыл ішінде 500 мыңнан 
астам жеке үй шаруашылықтары мен шағын 
фермерлерді кооперативтерге тартуға мүмкіндік 
беретін жағдай жасау туралы тапсырма қойып 
отыр. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығын 
әртараптандырып, 2021 жылға қарай азық-түлік 
тауары экспортын 40 пайызға көбейтуді тапсырды. 

Мың шақырымдық жол алғашқы қадамнан 
басталады. Елбасы тапсырмасына сай коопера-
тивтерге бірігу басталып кетті. «Жақсы бастама істің 
жарысы» дегендей, алғашқы қадамдар жасалды. 
Бұл берекеге, молшылыққа бастар жол болмақ. 

 ыдырыс тәЖІҰЛы.

КооперАтив КөКжиегі

БЕРЕКЕГЕ БаСТаР жОЛ

жОЛ қауІПСІЗДІГІн 
СақТаҒан жөн

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыс бойынша көліктік 
бақылау инспекциясының басшысы ержан Жолдасов, «Ұлттық 
сараптау орталығы» АҚ облыстық филиалының техникалық 
байқаудан өткізу бөлімінің басшысы Мағнат Ағатаев көліктерді 
техникалық бақылаудан өткізу және жол қауіпсіздігін сақтау 
жөнінде ақпарат құралдары өкілдеріне арнап брифинг өткізді.
Өңірде жыл басынан бері техникалық байқаудан өтпеген 1338 автокөлік 

анықталып, жүргізушілерге айыппұл салынған. Сонымен қатар, жолаушылар 
тасымалымен айналысатын 30 автокөлік иесінің жалған диагностикалық 
карталарды пайдаланғаны белгілі болды.

Айталық, бүгінгі таңда облыс бойынша 137 мың автокөліктің 5230-ы 
автобус болып табылады. Олар жылына екі рет техникалық байқаудан өтуге 
міндетті.

– Осы жылы «2017-2018 жылдарға арналған облыс бойынша автомобиль 
көлігімен жүктер мен жолаушыларды тасымалдауды дамытуға бағытталған 
іс-шаралар жоспары» бекітілді. Аталған іс-шара аясында жергілікті полиция 
қызметімен бірлесіп аудандар мен қала орталығында рейдтік жұмыстар 
жүргізілді. Тексеру барысында 1338 автокөліктің техникалық байқаудан 
өтпегені анықталып, автокөлік жүргізушілері жауапкершілікке тартылды. 
Сонымен қатар, облыста жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын 30 
автокөлік иелерінің жалған диагностикалық карталарды пайдалануы орын 
алды. Қазіргі таңда, құзырлы органдармен тергеу жұмыстары жүргізілуде, – 
деді сала басшысы Е.Жолдасов.

Айта кетерлігі, рейдтік іс-шараға дейін күніне орта есеппен 90-95 
автокөлік техникалық байқаудан өтсе, бүгінгі күні бұл көрсеткіш тәулігіне 
140-145 автокөлікке дейін жеткен. Бұл – ең алдымен адам өмірінің 
қауіпсіздігі үшін қажет.

Қазіргі кезде, жалған диагностикалық құжатты жасырын дайындайын 
жеке тұлғалар анықталды. Олардың бұл ісі – біріншіден заңға қайшы, 
екіншіден жалған карта базаға еңгізілмегендіктен жарамсыз болып 
табылады. Жауапты мамандар осыны ескерте келе, автокөлік иелері 
жалған диагностикалық карталарды пайдаланғаны үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылатындығын айтып, техникалық байқауды тек 
мемлекеттік тізілімге енген техникалық орталықтардан өтуді ұсынды. 

Екінші мәселе, ол жаз мезгілінде жүк автокөліктері жүрісіне уақытша 
шектеу енгізу. Нақтырақ айтсақ, ауа райы 25 градустан жоғары ыстық 
болған уақытта күндізгі 10.00-ден кешкі 10.00-ге дейін республикалық 
маңызы бар жолдармен жүретін жүк көліктеріне шектеулер енгізіледі. 
Бірақ, бұл талап бәріне ортақ емес. Мәселен, халықаралық келісімге сәйкес, 
жүктердің және жолаушылардың тасымалына, төтенше жағдайларды жою 
және алдын алу жөніндегі іс-шараларға тартылған автокөліктерге, сондай-
ақ, тез бұзылатын тауарларды, жолаушылар мен багаж тасымалын жүзеге 
асыратын автокөліктерге шектеу қойылмайды.

Брифинг соңында сала басшылары техникалық байқауға қатысты 
журналистер тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді.

нұрсұлтан ҚАзБеКОВ.

Брифинг

Мемлекет басшысы жариялаған бес 
институционалдық реформаның орындалу 
тетігі «100 нақты қадам» – Ұлт жоспарында 
көрсетіліп, он бір бағыты сот жүйесін 
дамытуға арналды. Онда сот төрелігіне 
қолжетімділікті қамтамасыз ету, ашықтық 
пен жариялылық, соттардың кәсіби 
біліктілігін арттыру, сот залдарын жүз 
пайыз дыбыс бейнежазба құралдарымен 
қамтамасыз ету, алқабилер сотының 
ауқымын кеңейту және басқа да маңызды 
мәселелер қамтылған-ды. Айталық, сот 
сатыларын мейлінше азайту арқылы 
азаматтарды әуре-сарсаңға салмай, 
сот әділдігіне қолжетімділікті арттыру 
мақсатында 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап еліміздің соттары үш сатылы 
жүйе бойынша жұмыс істеуге көшкен 
болатын. Сөйтіп, сотқа түскен істердің 
көпшілігі жергілікті соттарда түпкілікті 
шешімін табуда. Осылайша, қазіргі таңда 
елімізде Жоғарғы Сот, облыстық сот, 
аудандық және оған теңестірілген соттар 
мен мамандандырылған соттар жұмыс 
жасайды. Барлық деңгейдегі сот судья-
ларының статусы бірдей. Судьялардың 
тәуелсіздігі Конституциямен және 
заңдармен қорғалады. Сондай-ақ, сот 
төрелігін жүзеге асыруда судья тек заң 
мен арды ғана басшылыққа алып, шешім 
шығарады. Судьяның қандай да бір шешім 
қабылдауына ешкімнің ықпал етуге құқығы 
жоқ. Барлық мемлекеттік орган мен олардың 
жауапты тұлғалары, заңды және жеке 
тұлғалар сот шешімдері мен талаптарын 
жүзеге асыруға тиіс. Бұл судьялардың адал 
әрі сапалы қызмет атқаруына күш-жігер 
береді. Сот отырыстарының ашықтығы 
мен жариялылығы, сот шешімдерінің 
қолжетімділігі сот төрелігін жүзеге 
асырудағы негізгі талаптардың бірі. Осы 

талаптың үдесінен шығу мақсатында 
Жоғарғы Соттың арнайы веб-сайты 
құрылып, онда сот шешімдерінің базасы 
орнатылды. Сотқа арыз беру, ішкі, 
сыртқы құжат айналымның барлығы 
біртіндеп электронды жүйеге көшіп, 
қағазбастылықтан арылуда. Біздің елімізде 
қазірдің өзінде сотқа интернет арқылы арыз 
беріп, тіпті сот процесіне қашықтан-ақ 
қатысуға болады. Бұдан өзге де электронды 
сервистер сот корпусында кеңінен 
қолданылуда. Судьяларға істерді бөлу 
технологиясының арқасында автоматты 
режимге ауыстырылған. Барлық процестер 
дыбыс-бейнежазбаларға жазылады. 

Қорыта айтқанда, бұл реформа 
сот жүйесінің тәуелсіздігін нығайтып, 
азаматтарға сапалы қызмет көрсетуге, 
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына 
қосылуда құқықтық саясат жағынан 
деңгейін көтеруге бағытталған. Сот ісін 
жүргізу саласын реформалау мен сот 
органдарын жаңғырту бағытында жүзеге 
асырылып жатқан бұл жұмыстардың 
мақсаты – азаматтардың өз құқықтары мен 
заңды мүдделерін сот арқылы қорғаудың 
тиімділігін арттыру. Сот жүйесін одан 
әрі қарай жетілдіру, жергілікті соттардың 
рөлін арттыру, судьялардың тәуелсіздігін 
жоғарылату негізгі талап саналады. Міне, 
Ұлт жоспары – 100 нақты қадамы да сот 
ісін сапалы жүргізу, халықтың сот жүйесіне 
деген оң көзқарасын қалыптастыруға 
қатысты өзекті мәселелер осыны көздейді. 
Бұл бағыттағы жұмыстар облыстық сот 
тарапынан толығымен орындалып, жүйені 
жаңартқан жаңа реформаның тиімділігін 
халық сезінуде.

Сәуле ӨтеГенОВА,
Қызылорда қалалық

сотының судьясы.

СОТ САЛАСЫ ЭЛЕКТРОНДЫ 
ЖҮЙЕГЕ КӨШТІ

ел тәуелсіздікке қол жеткізген жылдардан бері барлық саладағы жүйе 
жетілдіріліп, әлемдік тәжірибеге сай сапалы қызмет көрсету стандартына 
көшті. Соның ішінде, сот жүйесі де жанданып, елімізде жүргізіліп жатқан сот
құқықтық реформалардың нәтижесі өз жемісін берді деп айтуға толық негіз 
бар. Олай дейтініміз, сот төрелігі бұрынсоңды болмаған жаңа жүйеге көшіп, 
халықтың сотқа деген сенімі артты.
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1. «Хабар 24» 
– Ахметжан Смағұлұлы, сіз осы жұмысты енді 

бастаған сәтте өзіңізді оптимист ретінде таныттыңыз. 
Сіз топ-менеджментті оңтайландырып, қосымша 
инвестицияларды тартуды және туристік әлеуетті 
дамытуды жоспарлаған болатынсыз.  Ал қазіргі 
уақытта, ЭКСПО-2017 көрмесінің басталуына 13 
күн қалған кезде, нені іске асыра алдық, неге қол 
жеткіздік, мүмкін іске асырылмай қалған ойларыңыз 
бар ма? Солар туралы айтып кетсеңіз?

– Президенттің мені ұлттық компанияның 
басшысы етіп тағайындағаннан кейін, екінші күні, 
дәл айтқанда 2016 жылдың 13 тамызында құрылыс 
алаңына келіп, нысан ретінде алғаш BI-Group 
компаниясы салып жатқан C1 аталатын павильонды 
көргенім есімде. Шынын айтқанда, бұл жерде 
қабырғалары мен өндірістік кестесі орнатылған 
бетонды тақташасы ғана болған, басқа ешқандай 
үй-жайлар болған емес. Ол кезде оптимизмге 
толы аса сезіммен жағдайға қараған жоқпын. 
Алда үлкен жұмыс күтіп тұрды, ең алдымен, ол 
ұлттық компанияның департаменттерімен, оның 
құрылымымен, іске асырылуы тиіс жұмыстың 
көлемімен танысу қажет болды, ал уақыт болса – 
аз. Жұмыс басталғаннан кейін ақырын оптимизм де 
пайда бола бастады және бір айдан соң берген сұхбат 
барысында шынымен оптимизге толы едім. Алға 
қарай жүруден басқа амал болмады, ал скептиктер 
және бітіріп үлгеретінімізге күдіктенетін адамдар 
көп болды. Алайда, жұмыс жүрді, ал біз болсақ 
барлығын жаңадан бастадық. Соңғы уақытқа дейін 
УШБ – Уақытша шарттық баға деген түсінік болды 
және бірде-бір жоба болмады. Өздеріңіз білетіндей, 
кез келген құрылыста ең алдымен жобалау-сметалық 
құжаттама дайындалады, сонан соң ол сараптамадан 
өтіп, құрылыс басталады. Ал біздің жағдайда уақыт 
өте тығыз болды. Айтпақшы, алғашқы ЖСҚ-ны тек 
өткен жылдың қараша айында ғана алдық. Қазіргі 
таңда біздің қолымызда 26 нысан бойынша 26 ЖСҚ 
бар және олардың барлығы сараптамадан өткен. 
Біз үлкен жұмыс жасадық, тіптен мердігерлермен 
күрестік. Бұл үйреншікті жағдай, себебі барлығы 
көбірек ақша жасағысы келеді, бірақ бұл жұмысты 
да табысты атқардық. Нәтижесінде, 2014 жылы 
әзірленген ТО-да көрсетілген қызметтің құнынан 
қазір 300 млрд теңгені үнемдей алдық. Бұл 1,5 жыл 
өте ауыр болды, алайда мен жобалаушылардың, 
инженерлердің, сәулетшілердің жұмысына, әсіресе 
жұмысшыларға алғысымды білдіргім келеді. Қар 
мол жауған қысқа, осы күнге дейін соққан боранды 
және желді көктемге қарамастан, барлығы өте үй ле-
сімді жұмыс атқарды. Бүгін барлық нысандар аяқ-
талды, көрме кешенінің аумағында негізінен орнату 
және сәулеттендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

2. «Россия 24»
– Қайырлы күн, мен Бүкілресейлік мемлекеттік 

телерадиокомпаниясының, яғни «Россия», «Россия 
24» арналарының өкілі боламын және біздің 
телеарналар бүгінгі күнге дейін осы жердегі 
жұмыс фронтының қалай жүріп жатқанын аса 
қызығушылықпен бақылады. Мен «фронт» деп 
кездейсоқ атамадым, себебі барлығы жеңіс үшін, 
уақытты жеңу үшін және ауа райының қолай-
сыздықтарын жеңу үшін жасалып жатқандай  
болды. Ал бүгін, көрменің ашылуына екі жеті 
қалғанда, жеңіске жақын қалғаны сезіліп отыр, 
менің ойымша, ол ауада қалқып жүр. Менің сұрағым 
көбінесе Қазақстан және Ресей Федерациясын бір-
бірімен жалғайтын стратегиялық байланыстар 
мен қарым-қатынастарға негізделеді. Екі елдің 
экономикасында салмақты шикізат пайызы бар. 
Екі елдің экономикасы негізінен мұнай өндіруге 
бағытталған. ЭКСПО көрмесінің ұраны – жаңа 
технологиялар мен жаңа энергия. Мен болашақта 
Қазақстан мен Ресей экономикалары өзгереме ме, 
оларда шикізат қазіргіге қарағанда, қаншалықты 
басым болады дегенге қатысты болжамыңызды 
естігім келеді?

– Болашақ тұжырымдамасын өте кең қарауға 
болады. Яғни, бұл – болашақ. Егер біз қысқа мерзім 
туралы айтар болсақ, онда, әрине, елдеріміздің 
экономикасы күрт өзгеруі екіталай. Бірақ, әрине, 
біз ұзақмерзімді перспективаларға қарауымыз 

тиіс.   Осы тұрғыдан алғанда, өмірдің өзі сияқты, 
экономиканың  өзгеретіні сөзсіз. Мысалы, 
90-жылдары мен Премьер-министрдің орынбасары 
болдым және сол уақытта энергетика мәселелеріне 
жетекшілік еттім. Қазіргі таңда табысты жұмыс 
істеп жатқан Өнімді бөлісу туралы келісімді мен өзім 
осыдан 20 жыл бұрын Вашингтонда біздің екі елдің 
және АҚШ мемлекет басшыларының қатысуымен 
болған кездесу барысында мұнай компанияларымен 
жасасқан болатынмын. 

Ол кезде жаңартылатын энергия көздері және 
альтернативті энергия туралы ой болған жоқ. 
Шынымды айтсам, мен жұмысқа кіріскен кезде 
ғана осы тақырыпты қарастыра бастадым. Көптеген 
қазақтар мен орыстардың да жағдайы осындай 
деп ойлаймын, өздері осыған тап болмайынша, 
жасыл энергияның ауқымды қолдану арқасында 
экономиканың өзгере алуын елестете алмайды. 
Қазір Президенттің алға болжауымен “Болашақ 
энергия” тақырыбын таңдау шешімін түсінеміз. 
Қазірде шикізат өндіруші елдердің  мұнай 
бағасының құбылмалығына тәуелділігін байқаймыз. 
Жуырда түсіп кеткен болатын, одан да төмен болып, 
қайтадан көтеріледі, кейін тұрақталып, қайтадан 
өзгерді.  Сондықтан рубль мен біздің теңгеміздің 
де бағамы өзгереді. Басқаша айтқанда, ұлттық 
валютаның өзгерісі әрбір азаматқа әсерін тигізеді. 
Сондықтан, дүниежүзі мемлекеттері тұрақтылыққа 
қадам жасап, альтернативті энергияны қолдану 
шараларын ойластыруда. 70-жылдары мұнай-газ 
секторында дағдарыс болды, сондықтан француздар 
атомды энергия көздерін қолдану шешімін 
қабылдады. Бүгін Франция энергиясының  72 
пайызы атомдық электрстанцияларда өндіріледі, 
мемлекет энергияны шет елдеріне жөнелтеді, 
энергия көлемі бойынша әлемде екінші, ал 
үлесі бойынша бірінші орынды алады. Энергия 
шығындарын айтарлықтай қысқартқаннан кейін, 
қазірде жұмыс жалғасуда. Бүгінде мемлекеттердің 
құрылыстары мен экспонаттарын көрген сайын, 
бұл тақырыпты жақсырақ түсіне білесің. Мәселен, 
Германия 30 және 1 мамырда жаңармалы энергия 
көзінен 85 пайыз электроэнергияны өндірді, 
Голландияда өткен жылы поездар – 75 пайыз, ал 
осы жылы 100 пайыз жел энергиясымен жүрді. 
Жалпы көлеммен қарастыратын болсақ, жаңармалы 
энергия қолдану аясы өте жоғары мемлекеттер бар, 
кей мемлекеттер энергияны тек негізгі бағыттармен 
қолданады, алайда көбіне дәстүрлі қуат көздері 
басым қолданылады. Алайда, Президенттің бірнеше 
рет атап өткеніндей, мұнай сарқылып, немесе 
қандай да бір ауытқу жағдайында мұнай бағасы 
төмендеп, оны өндіру және экспорттау тиімсіз 
екенін түсінуіміз керек. 

Осы тұрғыда “Болашақ энергиясы” тақырыбы 

тек әлемдік державаларға емес,  дамушы елдерге 
де маңызды, осындай көрме Халықаралық көрме 
бюросының тарихында бірінші рет өткелі тұр.

3. «CCTV» 
– Біріншіден, ЭКСПО әлемдегі ең үлкен көрме 

екені, екіншіден, бұл қатысушы мемлекеттерге мүм-
кіндік беретін үлкен нарық екені бәрімізге мәлім. 
Басқа павильондардың арасында ең үлкені Қытай 
павильоны, сіз өзіңіз оны қалай бағалайсыз? Екінші 
сұрақ, Астанада өтетін көрме Қытай және Қа зақстан 
арасындағы қарым-қатынасқа әсер ете ме?

– Расында да, ҚХР павильоны – көрмедегі ең 
үлкен павильон. Ең алдымен, Қытай елінің көрме 
дайындығына үлкен жауапкершілікпен қарағанын 

атап өткім келеді. Қытай – павильонды орнату 
жұмыстарына кіріскен алғашқылардың және 
алғаш бітірушілердің бірі. Мен бірнеше рет өзім 
де Қытай павильонын көрген болатынмын, оның 
ауқымы расында да кең. Қытай әлем бойынша 
халық санынан бірінші орында тұр, ол айтпаса да 
белгілі. Ауқымды экономика, ауқымды мөлшерде 
энергия ресурстарын өндіріп, қолданады және оны 

импорттау көлемі де үлкен. Қазақстан Қытайға 
мұнай мен газды экспорттайды, сондықтан 
Қытайда қазірде жаңармалы энергия көздерін 
өндіру қарқынмен жүргізіліп отыр. Жаңармалы 
энергия өндіруде Қытай әлем бойынша бірінші 
орынды алады. Сондықтан, көрмеде Қытайдың 
өз жетістіктерін көрсетуге ынтасы түсінікті. Атап 
өткенімдей, Қытай павильоны тек көлемі және 
дайындық жөнінен ғана емес, сонымен қатар 
мазмұны бойынша да ең үлкені.

 
4. «Zakon.kz»
– ЭКСПО жұмысына кіріскелі, Сіз бас менед-

жерлер санын екі есе қысқарттыңыз. Бұл көрменің 
дайындығы мен сапасына әсерін тигізді ме?

– Ұлттық компания құрылыммен танысқалы, 

оны оңтайландыруды, осылайша ол тек қана 
оңтайлы ғана емес, сонымен қатар, айтарлықтай 
жұмысқа қабілетті етуді жөн көрдім. Мәселен, 
департаменттер бұл негізгі жұмысты орындайтын 
«жұмыс алаңы». Онда тоғыз басқарушы 
директорлар болды. Басқарушы директорлар санын 
үш адамға дейін азайттық. Тіпті бір департаменттің 
екі директоры болғанын да айта кету керек. 
Яғни, біз құрылымды кей жерлерін қысқарта 
отырып, жеңілдеттік, осылайша шешім қабылдау 
жеделдігін арттырдық. Департамент директоры 
шешім қабылдап, орындалуына жауапты. Біздің 
негізгі міндетіміз қажеті жоқ саланы қысқарту 
болды. Нәтижесінде ақшаны үнемдеп қана қоймай, 
сонымен қатар, құрылымды қайта қарастырып, 
әрбір жұмысшының міндетін қарастырып, нәтижелі 

топ құрастырдық. Құрылымды қыркүйек басында 
оңтайландырғаннан кейін, қайта өзгерткеніміз 
жоқ. Жұмыстың нәтижесіне қазір көз жеткізе 
аламыз. Елбасымыздың жан-жақты қолдауымен 
6 жыл істелетін жұмысты 21 ай ішінде бітірдік. 
Уақыт болса өтіп жатыр, басқа амалымыз болмады. 
Алайда, құрылыспен қатар, оның сапасын жоғары 
деңгейде жасау керек болды. Сонымен қатар, 
әрбір нысанға бағалы жабдықтар бар, олар жақсы 
жұмыс істеп тұруы шарт. Сондықтан, мен ұлттық 
компанияның ішінде және біздің бас мердігерде, 
жобалаушыларда, сәулетшілерде және басқа да 
қызметтерде тиімді қарым-қатынас механизмін 
орнаттық деп ойлаймын. Біз қалалық қызметтермен, 
әкімшілікпен жақсы қарым-қатынастамыз және 
олармен күнделікті бірлескен іс-шаралар өткіземіз. 
ЭКСПО – тек құрылыс нысандары ғана емес, бұл 
сонымен қатар, қонақтарды күтуге қаланы дайындау, 
жұмыс сапасы, қызмет көрсету сапасы мен деңгейі.

5. «Zakon.kz» 
– Осы жоба Қазақстан үшін қандай нақты 

перспективаларға жол ашады? 
– Ең алдымен ЭКСПО-2017 мамандармен бірге 

қатардағы азаматтардың, әсіресе жастардың сана-
сезіміне серпін беретіндігін айтқым келеді. Бұл 
жерде шығармашылық бағытта жұмыс істейтін 
және ойлайтын тұлғаларға қызықтар өте көп. 
Мысалы, үздік тәжірибелер аймағы – арнайы 
Халықаралық комиссия әлемдегі жаңартылатын 
энергия көздері саласында ең үздік жобаларға 
іріктеу жүргізіп, 24 жобаны таңдап алған павильон. 
Көрмеге бір рет қатысу осы саладағы жаңалықтарды 
көруге мүмкіндік береді. Бұл шетелдік көрнекті 
ғалымдардан, соның ішінде екі Нобель сыйлығының 
лауреатынан құралған өте абыройлы комиссия. 
Ұсыныстардың көп болуына байланысты бірнеше 

ай аралығында іріктеу жете жүргізілді. Сол себепті 
осы павильонға келу мен танысу пайдалы әрі 
тиімді болады деп ойлаймын. Әрине, экономикада 
өзгерістер бірден орын алмайды, мысалы, 30 жыл 
бұрын атомдық энер гетиканы дамытуды бастаған 
Франция алға озды.

Сонымен қатар, «Казатомпром» және «Рос-
атомның» бірлескен павильоны атом энергиясын 
бейбіт мақсатта қолдану бойынша бірнеше керемет 
экспозицияларды ұсынады.  Қайталап кетейін, 
Президентіміз бірнеше рет айтқанындай, мемлекет 
шикізат көзінен шығып, жаңа энергия көзіне көшуі 
тиіс, сондықтан менің ойымша, Астанада «Болашақ 
энергиясы» ЭКСПО-2017 көрмесі осы бағытта 
ықпалын тигізеді. 

7. «Vlast.kz»
– Дүниежүзінде ауқымды іс-шаралардан кейін 

инфрақұрылымды нысандары тұрып қалу мәселесі 
бар, мысалы Риодағы Олимпиададан кейінгі жағдай. 
Астанада неліктен бұл жағдай орын алмайды?

– Барлық экспонаттар мен павильондар, оның 
ішінде қазақстандық павильон да бар, мемлекеттер 
өздері құрып, қайта жинаған. Миландық көрмеден 
айырмашылық бар. Бұл жерде, өздеріңіз көріп 
тұрғандай, күрделі кұрылыс жүрді. Көптеген 
нысандар көрме біткеннен кейін де жұмыс атқарады. 
Мысалы, «Шар» Болашақ мұражайына айналады. 
Онда соңғы жаңалықтар жиналған және энергия 
тақырыбы, ғарыш, күн, жел энергиясынан бастап, 
кинетикалық энергиясы да толық ашылған. Осының 
барлығы, сонымен қатар, үздік құрылымдар, тақы-
рыптық павильондарда көрменің дәулеті мен 
мұрасы ретінде қалады. Яғни, көптеген нысандар 
жұмысын жалғастырып, қала тұрғындары мен 
қонақтарға қызықты болады.

Бос халықаралық павильондардың екеуінде 
халық аралық қаржылық орталық орналасады. Жал-
пы, ауданды қолдануға жиырма ұсыныс түсті. Ұсы-
ныстар саны бос аудандар санына қарағанда көп. 
Яғни, көптеген нысандар жұмысын жалғастырып, 
қала тұрғындары мен қонақтарға қызықты болып 
қалады.

8. «Zakon.kz» 
– Жағымсыз оқиғалардан кейін ЭКСПО беделі 

біршама түсті. Мысалы, құрылыстағы төтенше 
жағдай, нысандардағы видеотүсірілімдер. Беделді 
қайта көтеру үшін не істелуде?

– Басында, коррупция оқиғасынан кейін көрме 
беделі біршама түскені рас. Осы жұмысқа кіріскен 
кезімде, әлеуметтік желідегі негатив 80 пайыз болды. 

Қазір оны біршама түсіре алдық. Дегенмен, ол 
адамдардың санасында қалып қойды, негатив қазір 
де бар. Жуырда құрылыс материалдарын әкелген 
жүргізуші өзі байқамай құрылыс материалдарды 
жерге көмуде деп видео түсірген болатын. Ол 
оның қандай құрылыс материалы екенін, неге 
қолданылатынын да, не жол болатынын да білмеді. 
Ал ол материалдардың сол жолда орналасқан 
ғимаратты жылыту мақсатында қолданылатынын 
білмеді. Оны тауып, барлығын түсіндіріп, айттық. 
Ол түсініп, кешірім сұрады. Бір жарым жыл бойы 
осындай жағдайлар өте көп болды. Мен тәуелсіздікке 
дейін де мемлекеттік қызметте, басқарушы қызметте 
жұмыс атқардым. Көптеген жағдайларды көріп, 
білдім, сынды да көп көрдім, алайда осы бір жарым 
жыл ішінде алған сынды бұрын-соңды басымнан 
кешіріп көрмедім. Барлығына байсалды қараймын. 
Оның жағымдысы, әрине, аз, тіпті кейде жоқ деуге 
болады. Дұрыс сыннан дұрыс шешім қабылдай 
алу керек. Сондықтан, біз  жағдайды шеше алдық. 
Мәселен, қазіргі кезеңді атап өтсек, құрылыс 
аяқталуда. Бұл жоба антидағдарысты болды, себебі 
408 бірлестіктер тапсырыс алды. 414 млрд теңгенің 
жұмысы атқарылды. 55 мың жаңа жұмыс орны 
ашылады. Жалпы, әлем бойынша 1 млрд-дан астам 
халыққа ЭКСПО жайлы ақпарат бердік. Мемлекет 
ішінде де осындай іс-шаралар жүрді. Ұлттық 
арналар ЭКСПО жайлы күнделікті ақпарат беріп 
тұрды. Сондықтан, осының барлығы оң нәтижелер 
бергені анық. Атап кеткенімдей, негативті біз 
біршама қысқарта алдық. 

9. «Россия 24» 
– Теріс жарнама да – жарнама. Біз маман дығы-

мыздың аясында ЭКСПО-ға деген қызығушылықтың 
арта түскенін сеземіз, себебі мемлекеттердің 
астанасында орналасқан үйлестірушілер, біздің 
орталық кеңселер бізді ЭКСПО жұмысына 
бағыттайды және біз өзімізге міндетті түрде 
қатысатын іс-шаралар кестесін сақтап аламыз. 
Осы тұрғыда мен осында келіп, тамашалай алатын 
туристерге қызығам. Қазірде көріп жүрген әуежай 
және жаңа вокзал, көлік жолдары. Мен сіз атап 
кеткен антидағдарысты жобаларға осыларды жат-
қыздым. Сіздің ойыңызша, осы іс-шараға туристік 
қызығушылық қандай болады? Ресей және Қытай 
секілді көрші елдерден қанша туристер көрмеге 
келеді? Қанша көрші мемлекеттерді күтесіздер?

– Бес миллион адамды, оның ішінде 15 пайызы 
шетелдік қонақтар. Негізінде, көбіне Ресей және 
Қытай елінен. Біз, әсіресе, көрші мемлекеттерде 
үлкен жұмыс атқардық. Ресейде, барлық шекарамен 
шектес аудандармен, губернаторлармен онға 
жуық аудандармен меморандумға отырдық. 
Соны мен қатар, Санкт-Петербург, Мәскеу және 
басқа қалаларда роуд-шоу іс-шарасы жүргізілді. 
Сондықтан, біз көрші мемлекеттерден көп 
туристерді күтудеміз. Бүгінде біз бір миллионнан 
астам билеттерді саттық. Бұл өте жақсы көрсеткіш 
және 44 мемлекеттердің өкілдері сатып алды. 

10. «Хабар 24» 
– Туристер тақырыбын жалғастыра кетсек, 

Ахметжан Смағұлұлы, ал Сіз өзіңіз басқарушы емес, 
турист ретінде қай нысандарды көрер едіңіз. Сіздің 
5 Үздік «MUST HAVE» міндетті түрде барамын 
деген нысандарыңыз.

– Мен бірінші деп, әрине, Нұр Әлемді көруші 

едім. Біріншіден, ол архитектурасы мен инженерлік 
тұрғыдан өте керемет нысан. 13 мың тоннадан 
асатын 2824 әйнектен құрылды. Әрбір әйнектің 
салмағы 600-800 келі шамасында. Бұл әйнектердің 
ерекшелігі, олардың екі тұрғыдан иілуінде, 
осылайша олар еш бұрышсыз сфера үлгісінде 
құрастырылды. Олар үрленген шар секілді өте тегіс. 
Бұл әйнектердің салмағы 1600 килограмм. National 
Geographic арнасы келіп, нысанға қызықты. Яғни, 
бұл нысан – әлемде мүлде жоқ нысан, диаметрі 
80 метрді, шар астында 20 метрлік павильон 
орналасқан. Жалпы биіктігі – 100 метр. Бірақ, бұл – 
әрине, сәулеттік және инженерлік көзқарас. Ал, ішкі 
құрылысы және мазмұнымен Швейцария, Италия, 
Германиямен әлемдік фирмалар айналысады.

Мен Бельгияда 3 жыл елші қызметін атқар дым. 
Олар көрмеге «Атомиум» атты нысанды құрас-
тырған.  Содан бері, 50 жыл өтті, бірақ құрылыс 
дәл сол бастапқы қалпын сақтаған. Өте қызықты 
ны сан, алайда соңғы 50 жыл ішінде оның іші өзгер-
тілмей қалды. Жай сол қалпын сақтайды, бірақ 
бара тын туристер өте көп.  Сондықтан, бірінші 
нысан – бұл, әрине, Нұр Әлем. Сонымен қатар, 
бұл – үздік тәжірибе аймағы. Бұл жайлы атап өт-
кен болатынмын, ол дегеніміз, әлемде не бар, сол. 
Бұл тематикалық павильон энергия пайда бол-
ғаннан бастап, оның қазіргі түрлеріне дейінгі кезді 
ашады, яғни көрме тақырыбын ашады. Бұл – Арт 
орталығы. Оны француздар дауындауда, олар 
қойы лымды 18 жылдары жоспарлаған, бірінші 
рет ол бізде көрсетіледі. Бұл – Дю Солей Циркі. 
Күні кеше дайындығында болдым, олар арнайы 
қойы лымды дайындауда, әртістердің барлық іс-
қи мылы энергияның пайда болуын сипаттайды. 
Біз дің 5 ұлттық компаниялар мен шетел үздік ком-
па ниялардың бірлескен павильондары өздерінің 
дайындағандарын көрсетеді. Халықаралық па-
виль он дар: әркелкі, бір-бірінен ерекшеленеді, кей-
бірі бір-біріне ұқсайды,  дегенмен, әрқайсысы 
өздігінше қызықты. Сондықтан, барлықтарыңызды 
шақырамын. 

– Сізбен енді тек ашылу салтанатында кездесуіміз 
мүмкін, сондықтан осындағы әріптестерімнің 
атынан өзіңізге жақсылық тілеймін, барлығы 
ойыңыздағыдай болуына, сіздің, әріптестеріңіздің 
еңбегіңіздің жемісін көруге, мемлекетіміздің 
жетістікке қолын жеткізуіне  тілектеспін, осы 
кездесуге үлкен рахмет!

–  Тілектеріңізге рахмет! Сау болыңыздар.

27 мамыр 2017 жыл, Астана қ.

Әлем назарын өзіне аударған Елордадағы ЭКСПО-2017 
халықаралық көрмесінің басталуына санаулы күндер 
қалды. Мемлекет тарихында ерекше маңызға ие айтулы 
шарада дүйім дүниенің түкпір-түкпірінен келген қонақтар 
ұлтымыздың бай тарихынан мол мағлұмат алып, іргелі 
мәдениеті мен өнегелі өркениетін тамашалайтын болады. 
Осы орайда, халықаралық көрменің жоғары деңгейде өтуі 
үшін жасалып жатқан дайындық жұмыстары жайында 
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан 
Есімовтің қазақстандық және шетелдік БАҚ өкілдерімен 
жасаған сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз.

 «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімовтің қазақстандық және шетелдік БАҚ өкілдерімен сұхбаты

БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ

Халықаралық EXPO-2017 көрмесінің басталуына бір апта қалды. Осыған 
дейін оған 37 мың қызылордалық билет сатып алған. Өңірлік коммуникациялар 
қызметі өткізген брифингте облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы 
басшысының орынбасары Азамат Досжанов көрме кезінде «Қызылорда-
Көкшетау» пойызына қосымша 36 вагон жалғанатынын айтты. Бұдан басқа 
«Астана-Байқоңыр-Астана» және «Алматы-Байқоңыр-Алматы» бағытында 
жүйелі түрде қатынайтын әуе рейстерін ашу жоспарланып отыр. 

– Қонақтар «қайда орналасам?» деп алаңдамаса болады. Бүгінгі күні 
Астанадан 48 пәтер бөлінді. Орташа ақысы – 8 мың теңге шамасында. 
Астанадағы қонақүйлермен де келісім жасалды, – деді А.Досжанов. 

Сыр өңіріндегі екі нысан – Қармақшыдағы «Қорқыт ата» зиярат ету 
кешені мен Байқоңырдағы Ғарыш айлағы көрме нысаны ретінде таңдалды. 
Туроператорлардың мәліметінше, жұлдызды қалашыққа Англия, Германия 
мен Қытайдан қонақтар келеді деп күтілуде. Зиярат ету кешеніне этноауыл 

құрылып, жергілікті қолөнер шеберлері ұлттық нақыштағы бұйымдарын 
көпшілік назарына ұсынады. Мұнан бөлек, спорттық-мәдени шаралар өтеді. 
Байқоңырды көруге ниетті шетелдік туристердің өтінімін қарау мерзімі 45 
күннен 10 күнге қысқарды. 

Ел ордасын көрме уақытында біздің облыс 7 608 тонна өніммен қамтуы тиіс. 
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт Жақановтың 
айтуынша, осыған дейін күріш пен балықтың алғашқы партиясы жіберілді. 
Астаналықтар Жаңақорғанның қауын-қарбызынан 27 шілдеден кейін дәм 
тата алады. Сырбойылықтардың сәлемдемесі «Алай» базарында сақталып, 
сатылады. 

– 3-4 маусымда Атырау, Батыс Қазақстан облыстарымен бірлесіп жәрмеңке 
өткіземіз. Мұндай жәрмеңкелер 15-16 шілдеде, 5-6 тамызда, 16-17 қыркүйекте 
де ұйымдастырылады, – деді басқарма басшысы. 

10-14 тамыз аралығында қызылордалық өнерпаздар Арқа төсін әнмен 
әуелетіп, күймен күмбірлетпек. Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы басшысының орынбасары Жанат Құрамысова аймақтың өнер және 
мәдениет күндерін Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры 
ұжымының Иран Ғайыптың «Қорқыт» драмасымен ашатынын жеткізді. Басқа 
да қойылымдар сахналанып, жергілікті өнер ұжымдары концерттік бағдарлама 
ұсынады. 10-20 тамыз күндері «Қазанат» ипподромының аумағында этноауыл 
құрылып, қолөнершілер туындыларын көрмеге қойып, шеберлік сабақтарын 
өткізеді. 

Брифингте «EXPO-2017» ресурстық орталығының директоры 
Жандос Тұсмағамбетов облыс тарапынан халықаралық көрмеде 6 жоба 
таныстырылатынын, маңызды шараға қызылордалықтардың қызығушылығы 
жоғары екенін айтты. 

Назерке САНИЯЗОВА.

Брифинг

37 МЫҢ КӨРМЕ БИЛЕТІ САТЫЛДЫ



Тиянақты білім мен кәсібін 
жан-жақты игерген, сол арқылы 
абыройлы еңбек жетістіктерін 
иеленген мамандар адамзат 
өркениетінің дамуын дағы же-
текші тұлғалар қа тарында баға-
ланумен келеді. Со лар дың қа-
тарында өзіндік еңбек жолы 
өне гесімен танылған білімді, 
білікті Қызбала Кен жеалыұлы 
Абылов есі мін де құр метпен атай-
мыз. 

Ол 1947 жылы қазіргі Қар-
мақшы ау да нындағы Ақжар 
 ауы лында туған. Ата-бабалары 
ға сырлар бойы мекен етіп келе 
жатқан осы өңір  дегі халқымыздың 
тұрмыстық-әлеуметтік ор тасын-
дағы тіршілік қозғалысына тән 
дәстүр тағылымын сәбилік, 
балалық шағынан көріп өсті. 
Әкесі Кенжеалы және анасы 
Тұрсын қарапайым еңбек адамда-
ры еді. Қызбаланың балалық шағы 
«Ақбел» ұжымшары орналасқан 
«Тебеген ой», «Көк иін» атты 

елді мекенде өтті. Ауыл аймағына 
белгілі бұл отбасында өңірдегі 
ақсақалдар, ел ағалары үнемі 
бас қосатын. Олардың ұлағатты 
сұх бат тарын тыңдап өскен бала 
Қызбала да өзі нің болашақ 
өміріне ұлағат ықпалын алғандай 
әсерге бөленетін. 

Ол 1964 жылы Ақжар 
 ауы л ын  дағы орта мектепті үздік 
бағамен бітірді. «Бестам» орта 
мек тебінде талапты шәкірттерге 
сапалы білім берген ұлағатты ұс-
таздар Т.Тұңғышбаев, Ш.Шоқ-
баров, С.Нұртаев, А.Әб діра манов, 
І.Бағатов, т.б. еңбек ететін. Ұла-
ғатты ұстаз дар дан тиянақты білім 
не гіз дерін алған талантты шәкірт-
тердің жоғары оқу орындарына 
қиналмай қа былданатыны мәлім. 
Қызбала да он жылдықты бітір-
ген жылы Алматыдағы Қазақ 
Мемлекеттік ауыл шаруашы лығы 
институтының ауыл шаруа шы -
лығының экономикасы және 
ұйымдастыру факультетіне оқу-
ға түсті. Жоғары оқу орнында 
оқыған жылдары ғылыми-тео-
рия лық білім негіздерін игеріп, 
оны тәжірибелік тұрғыда жал ғас-
тыруға маманданды. Аталған инс-
титутты 1969 жылы бітіріп, КСРО 
Мелиорация министрлігінің жол-

дамасымен Тереңөзек ауданы 
Тереңөзек совхозына экономист 
болып қызметке орналасты. Сол 
шаруашылықта 1969-1972 жыл-
дары еңбек етті. 1972 жылы туған 
ауданына оралып, 1972-1973 жыл-
дары Қармақшы аудандық ауыл 
шаруашылығы бас қар ма сында 
аға бухгалтер, 1973-1977 жылда-
ры «Қуаңдария» совхозында бас 
экономист, 1977-1983 жыл дары 
Ленин  совхозында бас экономист 
болып қызмет іс теді. 1983 жылы 
Қармақшы ау дандық партия 
комитетінің және облыстық ауыл 
шаруашылығы бас  қармасының 
шешімімен Қар мақшы аудандық 
ауыл ша руа шы лығы басқармасы 
бас тығының орынбасары болып 
та ғайындалды. 

Басшы маман қызметіндегі 
білікті ұйым дас ты рушылық қабі-
летіне орай кейін басқарма бас-
тығының бірінші орынбасары 
болды. Осы қызметін 1995 жылға 
дейін атқарды. Осы лайша білімді, 

білікті басшы маман қыз метімен 
халыққа танымал болған Қызбала 
Кенжеалыұлы Қармақшы ауда-
ны және облыс экономикасын 
өр кендетуге өзінің елеулі үлесін 
қосты. Сол арқылы Қазақстанның 
ауыл шаруашылығы саласындағы 
озық ұйым дас тырушылық-білік-
тілік тәжірибе өне  гесін  таныта біл-
ді. Өндірісті ұйымдастыру және 
эко  номиканы жақ сар ту жө нін дегі 
озық әдіс терді өн ді ріске енгізуге 
бел сене араласты. Қызметі ая-
сында ауыл шаруашылығында 
еңбек  ұйымдастырудың озық 
тәжірибесін жас маман дарға 
үйрету мақсатында республи-
ка ның, одақ тың озат шаруа  шы-
лықтарына іссапарға барып, 
олардың жетістіктерін аудан 
жағ   дайында енгізу жұмыстарын 
ұйым  дастырды. Теориялық  бі лім 
мен тәжірибелік істі сабақ тас-
тырудың озық өнегесін таныта 
білді. Білікті маман Қызбала Кен-
жеалы ұлының бас шы лығымен 
еңбек ұйымдастыру мен еңбекке 
ақы төлеуді өнім өндірудің  түп кі 
нә ти жесіне байланыстыру, осы-
ған байланысты әрбір ұжым мү-
ше   сінің жауап кершіліктері мен 
мін деттері жайлы аудандық агро-
оқу ларда, аудандық семинарлар-

да орта буын басқарушыларына, 
ма мандарға жүйелі насихаттық іс-
шаралар жүзеге асырылды. Ол бас-
қарған еңбек ұжымдары озат бас-
тамаларының нәтижесінде облыс 
бойынша үнемі алдыңғы орын-
дарды иеленді. Маман Қармақшы 
ауданы шаруашылықтарында 
ең  бек ұйымдастыру және еңбек 
ақы төлеудің прогрессивті озық 
әдіс терін өндіріске енгізу тәжі-
ри бесі жө нінде облыстық семи-
нарларда, 1983 жылы Москва-
да ССРО Халық шаруашылығы 

жетістіктері көр ме сінде өткізілген 
Бүкілодақтық семинарда баян-
дамалар жасап, жо  ғары білікті 
тыңдаушылардан жоғары баға 
алуымен ерекшеленді. Осы лайша 
ол өзі қызмет атқарған саланың 
эко но ми калық жақсы же тіс-
тіктерге жетуіне үнемі ықпал ет-
кен қабілетімен дараланды.

Қызбала Кенжалыұлы – ау-
дан шаруа шы лық тарында эконо-
мика және бухгалтерлік есеп 
са ла  сын дағы мамандарға бас-
шылық жасап, олардың өз ма ман-
ды ғының білгір маманы болуына 
қамқорлық жасаған білімді бас-
шы. Оның тәлімгерлігі арқасында 
мамандығын жете мең гер ген шә-
кірті Жанат Кенжебекова Қаржы 
ми нистрлігінің қаржы ба қылау 
комитетінде қыз мет атқарды, 
ал Б.Ержанов, Т.Дос ба тыров, 
А.Сар  көбенов, Қ.Мү сір ке генов, 
Ш.Асқаров және т.б. жас маман 
шәкірттері аудан, облыс ме ке-
ме лерінде нәтижелі еңбек етіп, 
бұл күндері Тәуелсіз еліміздің 
жаңа тари хындағы жетістіктерге 
лайық  ты үлестерін қосып жүр.

Еселі еңбек жолында 
Қ.Абылов кеңестік кезеңдегі 
республикалық, одақтық кө-
лемдегі шаруашылық ұйым да-

рының іс-шараларына белсе-
не қатысқан қайраткер-маман. 
Атап айтқанда, КСРО Халықтық 
Бақылау Комитетінің, Өнер тап-
қыш тар мен рационализаторлар 
қоғамы Бүкілодақтық кеңесінің, 
КСРО Ауыл шаруа шылығы Ми-
нис тр лігінің, Қазақстан Ком-
партиясы Қызылорда облыстық 
комитеті мен Халық депутат-
тары облыстық Советі атқару 
комитетінің Құрмет гра-
моталарымен марапатталды. Жо -
ғары деңгейдегі біліктілігі үшін 
«Қы зылорда облысының үздік 
эко номисі» атағы берілді. 

Қазақстан Республикасының 
Тәуел сіздігі салтанат құрған 
1995-1996 жылдары  Жосалы 
меха никалық зауытының бас 
есепшісі, 1996-2003 жылда-
ры Құм көл кен і шінде жоспар-
лау бө лімінің бас тығы, есепші, 
2003-2006 жылдары БИС 
жауапкершілігі серік тес тігінде 
қаржы жөніндегі директоры қыз-
меттерінде де абыройлы еңбек 
жолын жалғастырды. Ал 2006 
жылы Алматы қаласына қызмет 
бабымен қоныс аударып медиа-
холдингте бас есепші болып, 2010 
жылы зейнеткерлікке шыққанша 
еңбек етті. 2010 жылы осы меке-
меден құрметті еңбек демалысына 
шығып, өзінің көпжылдық қызмет 
тәжірибесін жас мамандарға үй-
ре тіп тәлімгерлік-кеңесшілік жа-
сап келеді.

Қызбала Кенжеалыұлы – 
өне гелі отбасының иесі. Бас-
шы маман болып ұзақ жыл-
дар бойы жалғасқан еңбек өтілі 
кезеңдерінде отбасының берекелі 
тұрмысын қамтамасыз ете білді. 
Әйелі Базаркүл Таши мова екеуі 
6 бала тәрбиелеп өсірді, балала-
ры еліміздің халық шаруа шы-
лығының түрлі сала ларында еңбек 
етіп, өнегелі от ба сының дәстүрін 
лайықты жал ғас тырып келеді.

Жеті ондық өмір белесінің 
ас қа рына көтеріліп отырған 
елі міздің абыройлы азаматы, 
текті әулеттің ұрпағы Қызбала 
Кенжеалыұлының білімі мен 
біліктілігі арқылы игерген еңбек 
жолының биіктігі – біздің заман-
дастарымызға ортақ мәртебе 
көрсеткіші. Ата-бабаларымыз қа-
лып тас тырған қазақ өркениетінің 
қазіргі Мәңгілік Ел дамуы бағ да-
рындағы болашағы осындай ұла-
ғатты тұлғалар тағылымы ар қы лы 
жалғаса беретіні ақиқат.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор.
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БІЛІМ МЕН БІЛІК 
БИІГІНДЕГІ АЗАМАТ

р/с Мамандықтар коды мен 
атауы

Біліктіліктер коды мен атауы Бар-
лығы

Мемлекеттік 
білім беру 
тапсырысы, 
орындар саны  
(күндізгі оқу 
нысаны) 
Жергілікті 
бюджет

Бір маман-
ды оқытуға 
жұмсала-
тын шығыс-
тардың 
орташа құны     
(мың теңге) 

9-сынып 
негізінде

11-сынып 
негізінде

1 0101000-Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту

0101033-Мектепке дейінгі 
ұйымдардың ағылшынша білімі 
бар тәрбиешісі

50 50  442,37

2 0103000-Дене тәрбиесі және 
спорт

0103023-Дене тәрбиесі және 
спорт пәнінің мұғалімі

25 25  442,37

3 0105000-Бастауыш білім беру 0105083-Ағылшынша білімі бар 
бастауыш білім беру мұғалімі

50 50  442,37

4 0106000-Бейнелеу өнері 
және сызу

0106013-Бейнелеу өнері және 
сызу пәнінің негізгі орта білім 
беру мұғалімі

15 15  442,37

5 0108000-Музыкалық білім 
беру

0108013-Мектепке дейінгі 
және негізгі орта білім беру 
ұйымдарындағы музыка пәнінің 
мұғалімі

20 20  442,37

6 0111000-Негізгі орта білім 
беру

0111013-Қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі

25 25  442,37

7 0111000-Негізгі орта білім 
беру

0111083-Шетел тілі мұғалімі 25 25  442,37

8 0111000-Негізгі орта білім 
беру

0111093-Информатика мұғалімі 25 25  442,37

9 0111000-Негізгі орта білім 
беру

0111113-Ағылшынша білімі бар 
математика пәні мұғалімі

25 25  442,37

10 0111000-Негізгі орта білім 
беру

0111123-Ағылшынша білімі бар 
физика пәні мұғалімі

25  25 442,37

11 0301000-Емдеу ісі 0301013-Фельдшер 25 25  476,7
12 0301000-Емдеу ісі 0301023-Акушер 25  25 476,7
13 0302000-Медбикелік іс 0302033-Жалпы практикадағы 

медбике
100 25 75 476,7

14 0304000-Стоматология 0304032-Стоматологиялық ги-
гиенашы

25 25  476,7

15 0306000-Фармация 0306013-Фармацевт 50  50 476,7
16 0401000-Кітапхана ісі 0401013-Кітапханашы 25 25  442,37
17 0403000-Әлеуметтік-мәдени 

қызметі және халықтық 
көркемдік шығармашылығы 
(бейін бойынша) 

0403013-Ұйымдастырушы-
педагог

15 15  442,37

18 0404000-Аспаптық орындау 
және музыкалық өнер эстра-
дасы (түрлері бойынша)

0404013-Балалар музыка 
мектебінің 
оқытушысы, концертмейстер

4 4  950,53

19 0404000-Аспаптық орындау 
және музыкалық өнер эстра-
дасы (түрлері бойынша)

0404023-Балалар музыка 
мектебінің 
оқытушысы, ансамбль, оркестр 
әртісі (жетекшісі)

18 18  950,53

20 0404000-Аспаптық орындау 
және музыкалық өнер эстра-
дасы (түрлері бойынша)

0404033-Балалар музыка 
мектебінің 
оқытушысы, халық аспаптар 
оркестрінің әртісі (жетекшісі)

32 32  950,53

21 0405000-Хор дирижеры 0405013-Оқытушы, хормейстер 10 10  950,53
22 0407000-Ән салу 0407013-Балалар музык а 

мектебінің оқытушысы, 
академиялық ән салу әртісі, ан-
самбль солисі

10 10  950,53

23 0407000-Ән салу 0407023-Балалар музыка 
мектебінің 
оқытушысы, домбырамен халық 
әндерін орындау әртісі

2 2  950,53

24 0408000-Хореография өнері 0408023-Би ансамблі әртісі 12 12  950,53
25 0502000-Телеком-

муникациялық құралдар мен 
тұрмыстық техникаларды 
жөндеу және қызмет көрсету 
(салалар бойынша)

0502012-Радиоэлектрондық 
жабдықтарды жөндеу және оған 
қызмет көрсету жөніндегі ради-
омеханик (радио, теле-, аудио-, 
бейне)

25 25  442,37

26 0508000-Тамақтандыруды 
ұйымдастыру

0508012-Аспаз 75 75  442,37

27 0508000-Тамақтандыруды 
ұйымдастыру

0508022-Кондитер 50 50  442,37

28 0511000-Туризм
(салалар бойынша)

0511043-Менеджер 25 25  442,37

29 0513000-Маркетинг
(салалар бойынша)

0513032-Бақылаушы-кассир 25  25 442,37

30 0513000-Маркетинг
(салалар бойынша)

0513042-Коммерциялық агент 25 25  442,37

31 0601000-Стандарттау, метро-
логия және сертификаттау 
(салалар бойынша)

0601013-Стандарттау технигі 25 25  442,37

32 0706000-Пайдалы қазбаларды 
ашық түрде қазу

0706022-Экскаватор машинисінің 
көмекшісі

25 25  442,37

33 0706000-Пайдалы қазбаларды 
ашық түрде қазу

0706032-Бұрғылау 
қондырғысының машинисі

25 25  442,37

34 0706000-Пайдалы қазбаларды 
ашық түрде қазу

0706082-Ұсатқыш қондырғылары 
машинисі

25 25  442,37

35 0707000-Тау кен 
электромеханикалық 
жабдықтарына техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу

0707042-Жер асты 
қондырғыларының 
машинисі

25 25  442,37

36 0707000-Тау кен 
электромеханикалық 
жабдықтарына техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу

0707142-Сығымдағыш 
қондырғының машинисі

25 25  442,37

37 0816000-Химиялық техно-
логия және өндіріс (түрлері 
бойынша)

0816022-Химиялық талдау зерт-
ханашысы

25 25  442,37

38 0901000-Электр станцияла-
ры мен желілерінің электр 
жабдықтары (түрлері бой-
ынша)

0901012-Электромонтер (барлық 
атаулар)

50 25 25 442,37

39 0901000-Электр станцияла-
ры мен желілерінің электр 
жабдықтары (түрлері бой-
ынша)

0901032-Күштік тораптар мен 
электр жабдықтарының электр 
құрастырушысы

25 25  442,37

40 0902000-Электрмен 
қамтамасыз ету (салалар бой-
ынша)

0902033-Техник-электрик 100 50 50 442,37

41 0907000-Жылу-техникалық 
жабдық және жылумен 
қамтамасыз ету жүйелері 
(түрлері бойынша)

0907022-Қазандық пен шаң дай-
ындау цехтарының жабдықтарын 
жөндеу слесарі

25 25  442,37

42 0907000-Жылу-техникалық 
жабдық және жылумен 
қамтамасыз ету жүйелері 
(түрлері бойынша)

0907033-Техник-жылу технигі 25 25  442,37

43 1108000-Темір жол жылжы-
малы құрамдарын пайдала-
ну, жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету (түрлері бой-
ынша)

1108162-Локомотивті (тепловоз 
және электровоз) жөндеу бойын-
ша слесарь

25 25  442,37

44 1109000-Токарлық іс және 
металл өңдеу
(түрлері бойынша)

1109062-Фрезерлеуші 25 25  442,37

45 1112000-Өнеркәсіп машина-
лары мен 
жабдықтарын пайдалану

1112032-Слесарь-жөндеуші 25 25  442,37

46 1112000-Өнеркәсіп машина-
лары мен жабдықтарын пай-
далану

1112043-Техник-механик 25 25  442,37

47 1114000-Дәнекерлеу ісі
(түрлері бойынша)

1114012-Дәнекерлеуші (барлық 
атауларымен)

25  25 442,37

48 1114000-Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)

1114022-Газбен кесуші 25  25 442,37

49 1114000-Дәнекерлеу ісі 
(түрлері бойынша)

1114042-Электр газымен 
дәнекерлеуші

25  25 442,37

50 1114000-Дәнекерлеу ісі
(түрлері бойынша)

1114063-Техник-механик 25 25  442,37

51 1119000-Тоңазытқыш-
компрессорлық машиналар 
және қондырғылар

1119032-Жабдықтарды жөндеу 
шебері (өнеркәсіпте)

25 25  442,37

52 1201000-Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану

1201052-Автосервис менеджері 25 25  442,37

53 1201000-Автомобиль көлігіне 
техникалық қызмет көрсету, 
жөндеу және пайдалану

1201062-Автокөліктердің электр 
құрылғыларын жөндеуші элек-
трик

25  25 442,37

54 1202000-Тасымалдауды 
ұйымдастыру және көлікте 
қозғалысты басқару
(салалар бойынша) 

1202063-Техник 25 25  442,37

55 1203000-Теміржол көлігінде 
тасымалдауды ұйымдастыру 
және қозғалысты басқару

1203082-Тасымалдау 
құжаттарының операторы

25 25  442,37

56 1211000-Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу

1211032-Тігінші 25 25  442,37

57 1211000-Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу

1211062-Арнайы тігінші 25 25  442,37

58 1211000-Тігін өндірісі және 
киімдерді үлгілеу

1211072-Модельер-пішуші 50 50  442,37

59 1221000-Балық өндірісі 1221012-Балық өңдеуші 25  25 442,37
60 1224000-Сүт өнімдерінің 

өндірісі
1224073-Техник-технолог 25 25  442,37

61 1227000-Баспа өндірісі 1227103-Техник-технолог 25 25  442,37
62 1232000-Шыныталшық және 

шыныдан жасалған заттар 
өндірісі

1232183-Техник-технолог 25 25  442,37

63 1234000-Керамикалық 
өндіріс

1234012-Керамикалық өндіріс 
құрал-жабдықтарын реттеуші

25 25  442,37

64 1302000-Автоматтанды-
ру және басқару (бейін бой-
ынша)

1302023-Электромеханик 25 25  442,37

65 1303000-Темір жол 
көлігіндегі автоматика, теле-
механика және қозғалысты 
басқару

1303032-Байланыс аппаратура-
сы мен құрылғыларына қызмет 
көрсету және 
жөндеу электр монтері

25 25  442,37

66 1303000-Темір жол 
көлігіндегі автоматика, теле-
механика және қозғалысты 
басқару

1303043-Электр механигі 25 25  442,37

67 1304000-Есептеу техникасы 
және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 
(түрлері бойынша)

1304043-Техник-бағдарламашы 25 25  442,37

68 1304000-Есептеу техникасы 
және бағдарламалық 
қамтамасыз ету 
(түрлері бойынша)

1304073-Техник-электроник 25  25 442,37

69 1305000-Ақпараттық жүйелер 
(қолдану саласы бойынша)

1305033-Техник 50 50  442,37

70 1306000-Радиоэлектроника 
және байланыс 
(түрлері бойынша)

1306012-Телекоммуникациялық 
желілер және жүйелер бойынша 
электромонтер

25 25  442,37

71 1309000-Оптикалық және 
электрондық құрал-
жабдықтар (түрлері бой-
ынша)

1309023-Техник-электроншы 25 25  442,37

72 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401012-Тас қалаушы 50 25 25 442,37

73 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401032-Құрылыс шебері 75 50 25 442,37

74 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401102-Қаптаушы-тасшы 25 25  442,37

75 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401182-Құрылыс слесарі 25 25  442,37

76 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401192-Құрылыс электр слесарі 25 25  442,37

77 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401252-Өңдеу құрылыс 
жұмыстарының шебері

25  25 442,37

78 1401000-Ғимараттар мен 
құрылымдарды салу және 
пайдалану

1401213-Техник-құрылысшы 50  50 442,37

79 1402000-Жол-құрылыс маши-
наларын техникалық 
пайдалану (түрлері бойынша)

1402162-Автомобиль кранының 
машинисі

25  25 442,37

80 1402000-Жол-құрылыс маши-
наларын техникалық 
пайдалану (түрлері бойынша)

1402172-Кран машинисі (кран-
шы)

25  25 442,37

81 1403000-Ішкі санитарлық- 
техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді және 
инженерлік жүйелерді мон-
таждау және пайдалану 
(түрлері бойынша)

1403012-Слесарь-сантехник 50 25 25 442,37

82 1403000-Ішкі санитарлық- 
техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді және 
инженерлік жүйелерді мон-
таждау және пайдалану 
(түрлері бойынша)

1403072-Электромонтаждаушы-
реттеушi

25 25  442,37

83 1403000-Ішкі санитарлық-
техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді және 
инженерлік жүйелерді пай-
далану және монтаждау 
(түрлері бойынша)

1403082-Электргаз дәнекерлеушi 50 25 25 442,37

84 1404000-Сумен 
қамтамасыздандыру 
және су бұрғыш жүйелерінің 
тазартқыш ғимараттары

1404033-Су құбыры-кәріз 
шаруашылығының 
желілері мен құрылыстарын пай-
далану 
технигі

25 25  442,37

85 1405000-Газбен қамтамасыз 
ету жабдықтары мен 
жүйелерін құрастыру және 
пайдалану

1405012-Газ құбырларын пайда-
лану және жөндеу слесарі

25 25  442,37

86 1410000-Автомобиль жол-
дары мен аэродромдар 
құрылысы

1410013-Техник-құрылысшы 25 25  442,37

87 1414000-Жиһаз өндірісі 
(түрлері бойынша)

1414072-Ағаш және жихаз 
өндірісінің шебері

25 25  442,37

88 1501000-Ауыл шаруашылығы 
техникасына техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу

1501022-Машина мен 
механизмдерді пайдалану және 
жөндеу шебері

25 25  442,37

89 1504000-Фермер 
шаруашылығы (бейін бой-
ынша)

1504062-Ауылшаруашылық 
өндірісіндегі тракторшы-
машинист

75 50 25 442,37

90 1504000-Фермер 
шаруашылығы (бейін бой-
ынша)

1504072-Ауыл шаруашылығы 
машиналары мен тракторларын 
реттеуші

25 25  442,37

91 1504000-Фермер 
шаруашылығы (бейін бой-
ынша)

1504092-Электр жабдықтарына 
қызмет көрсету электр монтері

100 50 50 442,37

92 1504000-Фермер 
шаруашылығы (бейін бой-
ынша)

1504102-Слесарь-жөндеуші 25 25  442,37

93 1504000-Фермер 
шаруашылығы (бейін бой-
ынша)

1504113-Фермер 25  25 442,37

94 1508000-Орман 
шаруашылығы, бақ-саябақ 
және ландшафт құрылысы 
(түрлері бойынша)

1508063-Техник-технолог 25  25 442,37

95 1509000-Экология және 
табиғатты қорғау қызметі 
(түрлері бойынша)

1509043-Техник- механик 25 25  442,37

96 1509000-Экология және 
табиғатты қорғау қызметі 
(түрлері бойынша)

1509023-Ерекше қорғалатын 
табиғат аумақтарының технигі

25 25  442,37

97 1510000-Ауыл 
шаруашылығын механика-
ландыру

1510043-Техник-механик 25  25 442,37

98 1513000-Ветеринария 1513032-Ветеринарлық санитар 50 50  442,37
99 1513000-Ветеринария 1513083-Ветеринарлық 

фельдшер-инспектор
25 25  442,37

100 1516000-Өрт қауіпсіздігі 1516013-Өрт сөндіру инспекторы 25 25  442,37
101 1517000-Төтенше жағдайда 

қорғау (бейін бойынша)
1517033-Техник 25  25 442,37

Бар-
лығы

3088 2263 825

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандарды даярлауға 
арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы

Жоба

«Бiлiм туралы» Қазақстан Рес пуб ли ка сы-
ның 2007 жылғы 27 шiлдедегi Заңының 6-бабы 
2-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Қызыл орда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар-
ды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тап-
сырысы бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының білім бас қар масы» 
мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәр-
тіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды 
қабыл дасын.

3. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білімі бар мамандарды даяр лауға арналған 
мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту тура-

лы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 
28 маусымдағы №502 қаулысының (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5547 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызы-
лординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 30 мау -
сымда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл -
орда облысы әкімінің орынбасары Р. Р.Рүстемовке 
жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол-
данысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының 
      әкімі                                   Қ. Көшербаев

Жалағаш ауданы, Бұқарбай батыр 
ауылының тумасы, бүгінде халқына 
қадірі мол қазыналы қарт Қабылбек 
Нұрмағанбетов ағамыздың отбасы 
ауыл-аймаққа абыройы әйгілі, өнегелі, 
өрісті шаңырақтың бірі. Сөзіміздің 
дәлелі, таяуда ғана «Мерейлі отба-
сы» ұлттық конкурсында бұл отбасы 
жүлделі үшінші орынды иеленді.

Бүгінде 70 жасқа толған Қабылбек 
ақсақал – өз әулетінің ғана емес, 
бүтін бір ауылдың ағасы. Ауылдық 
ар дагерлер кеңесінің төрағасы. Ау-
дан дық ардагерлер кеңесінің алқа 
мүшесі. Ауданның құрметті  азаматы. 
Республикалық Ор талық ардагер-
лер кеңесінің «Құрмет белгісі» төс-
белгісінің иегері. Ал ол кісінің жұбайы 
Арысбаева Бақыткүл апамыз зейнет-
кер, «Күміс алқа» иегері. 

Бақ қонып, береке дарыған бұл 
ша ңырақта алты бала дүниеге келіп, 
әрқайсысы өмірден өз жолын тапты. 
Айталық, тұңғыш перзенті Ұлықбек 
мұнай саласында аға механик. Отба-
сылы, үш бала тәрбиелеп отыр. Ұлы 
Кемелбек каратэ-до спортынан екі 
дүркін Азия чемпионы. Ғалымбек бол-
са, Шымкент қаласында тұрады. Ке-
ден саласында аға инспектор. Отба-
сылы, бір баласы бар. Ал Әлімбегі 
«Дінмұхамед» ФҚ төрағасы, отбасылы, 
төрт бала тәрбиелеп отыр. Сұлтанбегі 
отбасылық кәсіп – «Сәйгүлік» шаруа 
қожалығында еңбек етеді. Кіші ұлы 
Батырбек Байқоңыр қаласында, қала 
прокурорының орынбасары болып 
қызмет атқарады. Отбасылы, үш бала-
сы бар. Отбасының кенжесі Ақмарал 
Төретам қаласында тұрмыста, екі ба-
ланың анасы. 

Атакәсіпті қолға алып, «Сәйгүлік» 

шаруа қожалығын ашып, көп жыл-
дан бері жылқы өсірумен айналысып 
келе жатқан Қабылбек ақсақалдың 
бұл шаруада жиған-терген тәжірибесі 
жетерлік. Қасиеті мол Қамбар ата 
түлігін баладай баптап, бәйгеге жарат-

са, сонымен бірге, бие байлап, саума-
лы мен қымыз-қымыранын сусын етіп, 
табиғи таза өнімді тұтынып отыр.

Ұлағатты ұрпақ өсіріп,  сая лы 
бәйтеректей өркен жайған үл кен 
әулеттің басшысы Қабылбек Нұрма-

ған бетов – ардагерлер бас қосқан ал-
қалы жиындарда ақыл-парасатымен 
сый құрметке бөленіп жүрген абыз 
ақса қалдың бірі. 

Елбасы айтқандай, ұлттық коды 
бойында сақталған, рухани адам-

гершілік құндылықтарымызды қаз 
қал  пында ұстанып, қадір-қасиетін арт-
тырып келе жатқан осындай отбасылар 
ұлт мақтаныштары.

Ғазиза ӘБІЛДА.
Жалағаш ауданы.

ШУАҚ ТҰНҒАН ШАҢЫРАҚ

Әке – асқар тау, ана – бауырындағы бұлақ, бала – 
жағасындағы құрақ» дейді халық даналығы. Бұл сөздің аста-

рына үңілсек, шындығында, біздің ұлттық ұстанымымызға 
сай отбасында әкенің орны әркез биік. Шаңырақтың қорғаны, 

отбасының тұтастығын, беріктігін сақтайтын тұлға. Ал, ана 
болса, әкенің тәлім-тәрбиесін ұрпағының тал бойына дарытып, 

босағаның бүтіндігін, тұрмыстың түзулігі мен туыстың татулығын 
сақтайды. Жан жылуымен, жүрегінің мейірім-шапағатымен 

шаңырақтың шырайын келтіріп отыратын да сол ана. Ал осындай 
ынтымақ орнаған отбасынан ұлағатты ұрпақ өрбиді.

Облыстық филармонияда «ЭКСПО-2017» 
көр месін насихаттауға арналған «Ұлттық рух – 
рухани қуат» атты өнер ұжымының маусымдық 
жабылу концерті өтті.
Кешке қатысушылар жергілікті әртістердің өнеріне 

қолдау көрсетіп, әншімен бірге жанды дауыста ән 
шырқап, толассыз соғылған қошеметтер жиі естілді. 

Шара барысында «Қарай көзің», «Дей салдым», 
«Арман-ай», «Көрұғлы», «Мен сыйға тартқан орамал», 
«Сен мені сағынбайсың ба?», «Елге сапар», «Ақмешіт 
аспаны», «Бақытым жүрегімде», «Гауһар тас», «Қазақ 
елі», «Сен басқаға ұқсамайсың», «Халқым-ай», «Құсни 

Қорлан», «Ерке қыз» және «Атамекен» секілді белгілі 
әндер орындалса, «Томирис» би ансамблі «Шолпы», 
Шоғанбайдың  «Ұлар» күйіне қойылған «Әдемі-ай» 
билерін сахнаға алып шықты. 

Жүректен шыққан әндер жүректерден орын алып, 
әр тындарманға өзінше бір муза қалыптасты. Айтулы 
шараның мән-мазмұны орасан зор. Алған әсер тіпті ке-
ремет.

Концерт соңында «Филармония гимні» шырқалып, 
өнерпаздар маусымдық жабылу кешін қорытындылады.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ. 

ҰЛТТЫҚ РУХ – РУХАНИ ҚУАТ
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назар
Қызылорда облысы әкімдігінің

2017 жылғы «10 » мамыр  
№777  қаулысына қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы «29» қыркүйектегі 

№173 қаулысымен бекітілген

«Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма 
қызметі бойынша қызметтер көрсетуге 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін  
қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің  атауы: 
«Қызыл орда облысының ауыл шаруашылығы басқар
масы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).   

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсеті
летін қызмет нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.elicense.kz, www.e.gov.kz «электрондық 

үкімет» вебпорталы (бұдан әрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны – 
электрондық (ішінара автомат тандырылған) және 
(немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі – 
астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі 
бойынша қызметтер көрсетуге лицензия, лицензия
ны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын (бұдан 
әрі – лицензия) беру немесе «Астық қолхаттарын 
шығара отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Рес
публи касының Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 22 мамырдағы №41/468 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 14899 болып тіркелген) бекітілген 
«Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі 
бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру» мем
лекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
әрі – стандарт) 10тармағында көзделген жағ дай
ларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

4. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет нәтижесiн 
ұсыну нысаны  электрондық түрде. 

Көрсетілетін қызметті алушы  лицензияны 
қағаз жеткізгіште алуға жүгінген жағдайда ли
цен зия электрондық нысанда ресімделеді, 

 басып шығарылады және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының мөрімен және қолымен 
куәландырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) ісқимыл 

тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді 
(ісқимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің көрсетілетін 
қызметті берушіге стандарттың 1–қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша өтініш ұсынуы немесе пор
тал арқылы электрондық құжат нысанындағы өтініш 
жолдауы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 
құрамына кіретін әрбір рәсімнің (ісқимылдың) 
мазмұны, орындаудың ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның 
өкілі көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 
9тармағына сәйкес  құжаттарды  ұсынады;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар 
топтамасының қабылданған күні мен уақыты 
көрсетілген, көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде тіркелгені туралы белгісі бар өтініштің 
көшірмесін (бұдан әрі – өтініштің көшірмесі) береді 
және құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсынады (отыз минуттан аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшы
сы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минут
тан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы
сы ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, 
ұсынылған құжаттардың толық еместігі фактісі 
анықталған жағдайда, өтінішті одан әрі қараудан бас 
тарту туралы дәлелді бас тартуды (бұдан әрі  өтінішті 
қараудан бас тарту) дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс 
күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшы
сы өтінішті қараудан бас тартуға қол қояды және 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне 
жолдайды (отыз минуттан аспайды);

6) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері өтінішті қараудан бас тартуды тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
береді (отыз минуттан аспайды);

7) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің орын
даушысы лицензияны немесе ұсынылған құжаттар 
стандарттың 10тармағында көзделген негіздерге 
сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дәлелді  жауапты (бұдан 
әрі – дәлелді бас тарту) дайындайды және лицензия
ны немесе дәлелді бас тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады: 

лицензияны және лицензияға қосымшаны неме
се дәлелді бас тартуды беру кезінде  сегіз жұмыс күні 
ішінде;

лицензияны қайта ресімдеу кезінде  екі жұмыс 
күні ішінде; 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде  бір 
жұмыс күні ішінде;  

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшы
сы лицензияға немесе дәлелді бас тартуға қол 
қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды (отыз минуттан аспайды);

9) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері лицензияны немесе дәлелді бас тартуды 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді (отыз минуттан аспайды).

Келесі рәсімді (ісқимылды) орындауды бастау 
үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету 
бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс
қимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық 
бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипатта
масы осы регламенттің 1қосымшасында келтірілген.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара ісқимыл 
тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне 
қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің құры
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері;

2)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3)  көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы

сы.
8. Әрбір рәсімнің (ісқимылдың) ұзақтығы 

көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қыз
мет керлер) арасындағы рәсімдер (ісқимылдар) 
ретті лігінің сипаттамасы осы регламенттің 2–қосым
шасында келтірілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көр се тілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлім шелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (іс
қимылдары), өзара ісқимылдары реттілігінің толық 
сипаттамасы, осы регламенттің 4қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес
процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнеспро
цестерінің анықтамалығы «Қызыл орда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі  нің, Қызылорда облысы әкімдігінің, 
Қызылорда қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми 
интернетресурстарында орналастырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану 

тәртібінің сипаттамасы

10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі 
көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін 
қызметті алушының  жүгіну тәртібі мен рәсімдер (іс
қимылдар) реттілігінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі пор
талда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – 
ЭЦҚ) куәландырылған стандарттың 1қосымшасына 
сәйкес электрондық құжат нысанындағы өтініш 
(бұдан әрі – электрондық сұраныс) пен стандарттың 
9тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады:

2) көрсетілетін қызметті берушінің орында
ушысы электрондық сұраныс пен құжаттарды 
қабылдайды, көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін электрондық сұраныстың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі  (отыз ми
нуттан аспайды);

3) электрондық сұраныс пен құжаттар қабыл
данғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету про
цесінде көрсетілетін қызметті берушінің құры
лымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
ісқи мылдары осы регламенттің 6тарма ғының 2  8) 
тар мақ шаларына сәйкес жүзеге асырылады;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындау
шысы мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін 
тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының не 
оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды (отыз ми
нуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған гра
фикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функ
ционалдық өзара ісқимыл диаграммасы осы регла
менттің 3қосымшасында келтірілген.

«Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсетуге лицензия беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

1қосымша

Келесі рәсімді орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рәсім (ісқимыл) нәтижесінің (рәсімнің (ісқимылдың) нәтижесі және оның басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі  көрсетіле отырып) сипаттамасы

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:
1 Рәсімнің 

(ісқимылдың) нөмірі
1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін
қызметті берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін
қызметті берушінің

кеңсе қызметкері

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін
қызметті берушінің

кеңсе қызметкері
3 Рәсімнің (ісқимылдың) 

атауы және 
олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
өтініш көшірмесін береді

құжаттарды қарайды ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, ұсынылған құжаттардың толық 

еместігі фактісі анықталған жағдайда 
өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды

өтінішті қараудан бас 
тартуға  қол қояды

өтінішті қараудан бас 
тартуды тіркейді

құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылған жағдайда лицензияны 

немесе дәлелді бас тартуды 
дайындайды

лицензияға немесе дәлелді 
бас тартуға қол қояды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді

4 Келесі рәсімді (ісқимылды) 
орындауды бастау үшін 

негіз болатын мемлекеттік 
қызметті көрсету бойынша 
рәсім (ісқимыл) нәтижесі

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады

құжаттарды
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды

өтінішті қараудан бас тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады

өтінішті қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне 

жолдайды

өтінішті қараудан бас 
тартуды көрсетілетін 

қызметті алушыға не оның 
өкіліне береді

лицензияны немесе дәлелді бас 
тартуды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына ұсынады

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдайды

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне 

береді
5 Орындалу мерзімі 30 минуттан

аспайды
30 минуттан аспайды 2 жұмыс күні ішінде 30 минуттан

аспайды
30 минуттан аспайды лицензия және лицензияға 

қосымшаны немесе дәлелді бас 
тартуды  беру кезінде  8 жұмыс 

күні ішінде;
лицензияны қайта 
ресімдеу кезінде  

2 жұмыс күні ішінде;
лицензия телнұсқасын беру кезінде  

1 жұмыс күні ішінде

30 минуттан
аспайды

30 минуттан аспайды
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«Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі  
бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру» 

 мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 
3-қосымша 

 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық 
жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы 

 
 
 
 
 
  

Көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі: 
порталда тіркеледі және электрондық сұраныс пен құжаттарды жолдайды 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
электрондық сұраныс пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін 
қызметті алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіндегі»  өтініштер 

тарихында мемлекеттік қызметті көрсету үшін электрондық сұраныстың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі  

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті 

берушінің басшысына ұсынады 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің                   

орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, құжаттардың толық еместігі 

фактісі анықталған жағдайда, өтінішті қараудан бас тартуды дайындайды 
және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады 

 (2 жұмыс күні ішінде)  

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
өтінішті қараудан бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
өтінішті қараудан бас тартуды тіркейді және көрсетілетін қызметті 

алушының не оның өкілінің «жеке кабинетіне» жолдайды 
(30 минуттан аспайды)  

 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда, құжаттарды қарайды, 

лицензияны немесе дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады 

(лицензия және лицензияға қосымшаны немесе  
дәлелді бас тартуды беру кезінде -                                       

8 жұмыс күні ішінде; 
лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 

2 жұмыс күні ішінде; 
лицензия телнұсқасын беру кезінде – 

1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы: 
лицензияға немесе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына жолдайды 
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін тіркейді және 

көрсетілетін қызметті алушының не оның өкілінің 
«жеке кабинетіне» жолдайды 

(30 минуттан аспайды) 

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 10 мамырдағы № 777 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде

30.05.2017 жылы № 5850 тіркелген

«Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін

бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2015 жылғы 

29 қыркүйектегі 
№ 173 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару тура
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
2013 жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регла менттерін бекіту туралы» Қызылорда об
лысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 
173 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5184 нөмірімен 
тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылордин
ские вести» газеттерінде 2015 жылғы 29 қазанда 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының 1тармағының 2) 
тармақшасы жаңа редакцияда жазылсын:

«2) «Астық қолхаттарын шығару арқылы 
қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге ли
цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет 
регламенті;»;

аталған қаулымен бекітілген «Астық қол
хаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін  қызмет регламенті осы қаулының 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С. 
Қожаниязовқа жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
 әкімі                              Қ. Көшербаев
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«Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі 

 бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру»   
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

2-қосымша 
 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер қызметкерлер арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар)  
реттілігінің сипаттамасы  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:  

лицензияға немесе дәлелді бас тартуға қол қою 
және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 

қызметкеріне жолдау  
(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе қызметкері: 

құжаттарды тіркеу, 
көрсетілетін қызметті алушыға 

не оның өкіліне өтініш 
көшірмесін беру және 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына ұсыну 

(30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің 
орындаушысына 

жолдау 
(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттардың толық топтамасы ұсынылған жағдайда 
құжаттарды қарау, лицензияны немесе дәлелді бас 

тартуды дайындау және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсыну  

(лицензия және лицензияға қосымшаны немесе  
дәлелді бас тартуды беру кезінде -                       

8 жұмыс күні ішінде; 
лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 

2 жұмыс күні ішінде; 
лицензия телнұсқасын беру кезінде – 

1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті алушы 
не оның өкілі: 

құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсыну 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің                 
кеңсе қызметкері:  

лицензияны немесе дәлелді бас тартуды тіркеу 
және көрсетілетін қызметті алушыға не оның  

өкіліне беру 
 (30 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті берушінің             
орындаушысы: 

ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексеру, ұсынылған құжаттардың толық 

еместігі фактісі анықталған жағдайда 
өтінішті қараудан бас тартуды дайындау 

және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына ұсыну   

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті  
берушінің басшысы:  

өтінішті қараудан бас тартуға қол қою 
және көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкеріне жолдау  
(30 минуттан аспайды) 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің          
кеңсе қызметкері:  

өтінішті қараудан бас тартуды тіркеу 
және көрсетілетін қызметті алушыға       

не оның өкіліне беру 
 (30 минуттан аспайды) 
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«Астық қолхаттарын шығару арқылы қойма қызметі  
бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру» 
 мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

4-қосымша 
 

 
Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

  құжаттарды тіркейді, 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның 
өкіліне өтініштің 
көшірмесін береді 
және құжаттарды 

көрсетілетін  қызметті 
берушінің басшысына  

ұсынады 

ИӘ 

 
30 минуттан 
аспайды 

 

құжаттарды қарайды 
және көрсетілетін 

қызметті берушінің 
орындаушысына 

жолдайды 

      30 минуттан    
аспайды 

 

     ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді, 

құжаттардың толық еместігі 
фактісі анықталған жағдайда 

өтінішті қараудан бас тартуды 
дайындайды және көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсынады 

2 жұмыс күні ішінде
 

 

      

өтінішті қараудан бас 
тартуға қол қояды және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне жолдайды 

 
30 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін  қызметті 

берушіге  ұсынады 
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кестенің жалғасы                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               

                                                                                                                                                                                                                              
     Шартты белгілер                                                                                                                                                                                 

Шартты белгілемелер:                               
                  

 
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

лицензия және лицензияға 
қосымшаны немесе дәлелді бас 

тартуды беру кезінде -           
8 жұмыс күні ішінде; 

лицензияны қайта ресімдеу 
кезінде – 

2 жұмыс күні ішінде; 
лицензия телнұсқасын беру 

кезінде – 
1 жұмыс күні ішінде 

құжаттардың толық  
топтамасы ұсынылған 

жағдайда лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 
дайындайды және 

көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы 

 

 

 

 
        30 минуттан 
        аспайды 
                 

 

                                                    

 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

 

 

 

 

 
          30 минуттан 
          аспайды 
 

 

 

 

 

лицензияға немесе 
дәлелді бас тартуға қол 

қояды және 
көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкеріне 

жолдайды 

лицензияны немесе 
дәлелді бас тартуды 

тіркейді және 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
не оның өкіліне 

береді 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері 

 

30  минуттан 
аспайды 
 

өтінішті қараудан 
бас тартуды тіркейді 

және көрсетілетін 
қызметті алушыға 

не оның өкіліне 
береді 
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                                Шартты белгілемелер: 
 
            
 
                       -    мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
             

       -     көрсетілетін қызметті алушы рәсімінің (іс-қимылының) және (немесе) көрсетілетін қызметті  
                берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің),  өзге ұйымдардың немесе  комиссиялардың атауы; 

                                      
                        -     таңдау нұсқасы; 
                  
                       -      келесі рәсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

 

            

          

ЖОБА

«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы»  
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы 

№ 338 қаулысына толықтыру енгізу туралы 

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы 
№ 338 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5382 нөмірімен тіркелген, 
«Сыр бойы», «Кызылординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 15 наурызда жарияланған) келесі толықтыру 
енгізілсін: 

көрсетілген қаулының қосымшасы:
келесі мазмұндағы реттік нөмірі 7жолмен толықтырылсын:

« «Қызылорда облысының аумақтық мемлекеттікжеке 
меншік әріптестік орталығы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің 100% жарғылық капиталға қатысу үлесі

желтоқсан  
2017 жыл

тендер нысанында 
саудасаттық

».
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Қ.Д.Ысқақовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
 әкімі   Қ. Көшербаев

Журналист Сағитжан Бермағанбетов атындағы сыйлық туралы 
ЕРЕЖЕ

Жалпы ереже

1. Жас журналист Сағитжан Бермағанбетов атындағы сыйлықты иелену шілерге 
арналған «Ең үздік жас журналист» байқауы облыстық деңгейде ұйымдастырылады.

2. Байқаудың үйлестірушісі және ұйымдастырушысы Қызылорда облыстық ішкі са
ясат басқармасы.

Байқаудың мақсаты

3. Жас журналистердің шығармашылығының дамуына қолдау көрсету.
4. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту.

Байқаудың тақырыбы

5.  ҚР Президентінің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақаласының ая
сында төмендегі тақырыпта материалдарды БАҚта жариялау:

1) Біртұтас ұлы ұлттың перзентіміз. 
2) Ұлттық жаңғыру – ұлттық сананың кемелденуі. 
3) Рухани жаңғыруқанымызға сіңген ізгі қасиеттерді қайта түлету 
 

Байқауды ұйымдастыру және оған қатысушыларға 
қойылатын талаптар

6. Байқауды ұйымдастырып, өткізу мақсатында Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасы жанынан Ұйымдастыру комитеті құрылады. Ұйымдастыру комитетінің 
құрамын Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы бекітеді.

7. Байқау 2017 жылғы 1 мамыр мен 15 маусым аралығында жарық көрген жа
рияланымдарды, эфирден өткен хабарларды қамтиды.

8. Байқауға жасы 30ға дейінгі бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істейтін 
тілшілер мен тәуелсіз қаламгерлер қатыса алады.

9. Байқау материалдары жарияланған күйінде (газетжурналдар беттерінде, бей
не және аудиотаспалар түрінде) тиісті баспа және электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдары жетекшілерінің ұсынысы бойынша қабылданады.

10. Байқау материалдарын сараптау барысында тақырыптың өзектілігі және 
маңызы, мазмұнының ашылу тереңдігі, шынайылығы, жанрлық шарт тарға сәйкестігі, 
жаңа әдістерді қолданысқа енгізе білуі, тілі және стилінің ұғынықтылығы, журналистік 
шығармашылық әдістерінің ерекшелігі, тың ақпаратты сараптау мен зерттеу әдістерін 
енгізе білу ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі есепке алынады.

11. Байқауға қатысушылар Ұйымдастыру комитетіне (Қызылорда қаласы, 
С.Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, Қызылорда облысы әкімдігі ғимаратының № 313-бөлмесі, 
байланыс телефондары:8 (7242) 60-53-21) мынадай құжаттарды қоса жібереді:

1) төмендегі деректер көрсетілген өтініш:
 автор туралы мағлұматтар /туған жері, күні, айы, жылы, ұлты/;
 жұмыс немесе оқу орны, қызметі, тұрғылықты мекенжайы, байланыс құралдары.
2) байқау материалы жарияланған газет, журналдың көшірмелері (сканер арқылы), 

телерадио бағдарламалардың DVD, CD форматындағы дискілерге жазылған нұсқасы 
(қағазға түсірілген нұсқасымен бірге).

12. Байқауға жіберілген материалдар авторларға қайтарылмайды.
13.Байқауға ұсынылған материалдарды қазылар алқасы бағалайды. Қазылар 

алқасының құрамы Ұйымдастыру комитетімен анықталады.

Байқауды өткізу және қорытындысын шығару тәртібі
14. Байқау үш кезеңнен тұрады:
1) 2017 жылғы 10 маусымнан 20 маусымға дейін – байқауға қатысушылардан ма

териалдарды қабылдау;
2) 2017 жылғы 21 маусымнан 23 маусымға дейін – материалдарды сараптау және 

жеңімпаздарды анықтау;
3) 2017 жылғы маусым айының соңғы аптасы – байқау жеңімпаздарын салтанат

ты марапаттау рәсімі.
15. Байқау жеңімпаздары Қызылорда облысы әкімдігі тарапынан дипломмен, ар

найы сыйлықтармен марапатталады.

Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау 
басқармасы басшылығының жеке және 

заңды тұлғаларды жеке қабылдау кестесі 
р/с Жеке және заңды 

тұлғаларды 
қабылдаушылар

дың аты-жөні

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды 
қабылдаушы

лардың 
лауазымы

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды 
қабылдау 

күні

Мемлекеттік 
мекеменің 

мекен-жайы

Байланыс 
телефон-

дары

1 Жалғасбаев 
Ертілеу 

Шынтасұлы 

Басқарма 
басшысының 

міндетін 
атқарушы –

Бас мемлекеттік 
еңбек 

инспекторы

Сәрсенбі, 
қабылдау 

сағаты  
16.0018.00

Қызылорда 
қаласы;

Бекзатхан 
Асқар көшесі, 
47; каб. 301 а

8 (724 2) 
263476

2 Шалбаева Тұмар 
Балтабайқызы 

Басқарма 
басшысының 

міндетін 
атқарушы 

мемлекеттік 
еңбек 

инспекторы

Бейсенбі, 
қабылдау 

сағаты  
15.0017.00

Қызылорда 
қаласы;

Бекзатхан 
Асқар көшесі, 
47; каб. 301 а

8 (724 2) 
272285

«СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ»
Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасында 8 (724 2) 27

7699 нөмерлі «Сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы, облыстық ішкі саясат басқармасы 
және «Сыр медиа» ЖШС Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, өзбек 
этномәдени бірлестігі ақсақалдар кеңесінің төрағасы А.Х.Хамидовке ұлы

Алишер Ашурұлы Хамидовтың
қайтыс болуына байланысты орны толмас ауыр қайғысына ортақтасып,  көңіл 
айтады.

* * *
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің басшылығы мен ұжымы 

әріптесіміз, Қызылорда облысы Әділет департаменті басшысының орынбасары
Лесеров Тастыбай Аманжолұлының

кенеттен қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысының Әділет департаментінің ұжымы департамент басшы

сы ның орынбасары
Лесеров Тастыбай Аманжолұлының

кенеттен қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректора

ты мен ұжымы Қызылорда облыстық Әділет департаменті басшысының орын
басары 

Лесеров Тастыбай Аманжолұлының 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына қайғы
лары на ортақтасып, көңіл айтады.

БАҚЫЛАУ ТИІМДІЛІГІ АРТЫП КЕЛЕДІ
Мемлекет басшысы Н.Назарбаев елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күресті күшейту бағытында көптеген ісшаралар белгілеп, ол табысты жүргізілуде. 
Бұл орайда Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік ішкі аудит департаментіне 
жүктелген міндет ауқымы кеңейіп келеді. Департамент Қазақстан Республикасының 
заңдылығына сәйкес мемлекеттік сатып алуды, мемлекеттік мүлікті бухгалтерлік 
және қаржылық есепті, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде аудиторлық қызметті, 
камералдық бақылауды қамтамасыз етіп, бақылау жүргізеді.

Тиісті өкілеттіктер негізінде департамент 2016 жылы мемлекеттік сатып алу бой
ынша камералдық бақылаумен 13001 лотты қамтыды. Олардың жалпы сомасы 219,5 
млрд теңгені құрайды. Олардың ішінде мемлекеттік сатып алудың 2144 лотында 
заң бұзушылық анықталды. Олар барлық сатып алу көлемінің 16 пайызын құрайды. 
Анықталған бұзушылықтар бойынша 641 нұсқама  берілді.

2017 жылдың өткен кезеңінде камералдық бақылаумен мемлекеттік са
тып алудың 15879 лоты қамтылды. Бұзушылық 746 лот бойынша анықталды. 
Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда камералдық бақылау негізіндегі 
бұзушылықтар 11,3 пайызға азайып отыр. Олардың төмендеуі департамент бойын
ша тиісті жұмыстардың атқарылу нәтижесінде мүмкін болды. Сонымен бірге бюд
жет бағдарламалары әкімшіліктерінің сауаттылықтарының артуы, департаменттің 
аудан әкімшіліктерінде көшпелі семинарлар, «дөңгелек үстелдер» өткізіп, кеңес 
беру жұмыстарын кеңінен жүргізуі жалпы бұзушылықтың азаюына ықпал жасады. 
Жалпы, заң бұзушылық саны облыста республикалық орташа көрсеткішке қарағанда 
біршама төмен екенін атап өткім келеді.

Қайрат ТҰРЫМТАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік 
аудит департаменті басшысының орынбасары.

Мемлекеттік аудит қызметі
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өркен

«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

Жыл сайынғы 
лицензиялық алымды 

төлеу бойынша
Салық төлеушілер назарына! Ал-

коголь өнімдерін өткізу бойынша ли-
цензия үшін жыл сайынғы төлемді 
20-шілдеге дейін төлеу қажет екендігін 
жеткіземіз.

Лицензиялық алым мөлшері бөлшек 
саудада сату үшін ауылдық округтерде 
– 30, кенттерде  – 70, қалада 100 айлық 
есептік көрсеткіш және көтерме са-
удада өткізу үшін 200 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде белгіленген.

Лицензиялық алымды төлеу мін-
деттемесі  жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап, төлеу мерзімі 20 шілдеге дейін 
орындалу қажет екендігін еске са-
ламыз.  Осыған орай, қолда лицен-
зия болып соған қарамастан, нақты 
жұмыс жасамау лицензиялық алымды 
төлеуден босатпайды.

Мерзімінде және толығымен төлен-
беген жағдайда әкімшілік жауап кер-
шілік қарастырылған.

Салық міндеттемелерін толық және 
уақытылы орындауға шақырамыз.

Байланыс тел.: 235209.

Қызылорда облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаменті.

«ҚР Ұлттық Банкі»  РММ Қызылорда филиалы басшылығының жеке және 
заңды тұлғалар өкілдерін тоқсан сайынғы қабылдау кестесі

Азаматтарды 
қабылдаушы 

тұлғаның аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдаушы 

тұлғаның лауазымы

Қабылдау күні Қабылдау 
уақыты

Мекен-жайы Байланыс 
телефондары

Мустафин 
Асет
Жапарович

Қызылорда 
филиалының
директоры

Күнтізбелік айдың 
бірінші және үшінші 
сәрсенбі күндері

10.00-12.00 Қызылорда қаласы, 
Б.Асқар көшесі, 30

8(7242) 
26-14-21

Шек 
Наталья
Анатольевна

Қызылорда филиалы 
директорының 
орынбасары

Әр аптаның бейсенбі 
күндері

10.00-12.00 Қызылорда қаласы, 
Б.Асқар көшесі, 30

8(7242) 
26-14-21

Муханов Азамат 
Ляндибаевич

Қызылорда филиалы 
директорының 
орынбасары

Әр аптаның сейсенбі 
күндері

10.00-12.00 Қызылорда қаласы, 
Б.Асқар көшесі, 30

8(7242) 
26-14-21

1)  040401 3 - Фортепиано
2)  040402 3-2 - Ішекті аспаптар (скрипка, виолончель, контрабас, 
  классикалық гитара)
3)  040402 3-1 - Үрлемелі-ұрмалы аспаптар (флейта, гобой, кларнет, 
  труба, саксофон, фагот, тромбон, ксилофон, барабан)
4)  040403 3 - Халық аспаптары (домбыра, қобыз, қыл-қобыз, 
  бас-қобыз, баян, шертер, бас-домбыра, контрабас- 

  қобыз, домра-прима)
5)  0405000  - Хорда дирижерлік ету
6)  0407000  - Ән салу (классикалық, домбырамен халық әндерін 
  орындау, эстрадалық)
7)  0408000 - Хореография өнері

Құжаттар 20 маусымнан 20 шілдеге дейін қабылданады.
Шығармашылық емтихандар 21-28 шілде аралығында өтеді.
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш
2. 3х4 сурет (6 дана)
3. Медициналық анықтама 086У, 063, флюорография
4. Аттестат, куәлік
5. Жеке куәлік немесе туу туралы куәлік (көшірме)
6. ЖСН
Байланыс телефоны: 27-21-45, 8 701 327 3779.
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 37.

төмендегі мамандықтар бойынша 2017-2018 оқу 
жылына 9-сынып бітірген талапкерлерді қабылдайды

(11-сынып бітірген талапкерлер ақылы негізде)

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Қызылорда 
облысының Білім саласындағы бақылау департаментінен 2011 жылдың 22 қарашасында 

№KZ30LAA00004802 лицензиясы берілген)

Қазанғап атындағы 
Қызылорда музыкалық колледжі

Жазғы шектеу
Республикалық маңызы бар ав-

томобиль жолдарымен қозғалатын 
жүк автокөліктеріне уақытша шек-
теулер ҚР Көлік және коммуника-
ция министрлігінің 2012 жылғы 7 
маусымдағы №315 бұйрығына сәйкес 
Қызылорда облысында 1 маусым-
нан 31 тамыз аралығында ауа тем-
пературасы 25 0С жоғары болған 
жағдайда сағат 10.00-ден 22.00-ге 
дейін енгізіледі. 

Уақытша шектеулер халық ара-
лық келісімдерге сәйкес жүктер дің  
және жолаушылардың тасымалы-

на, тез бұзы латын тауарларды, жо-
лаушылар  мен багажды, төтенше 
жағдайларды жою және алдын-алу 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асы-
ратын, қайта жаңарту жұмыстарын 
жүргізу үшін мердігер ұйымдарға 
берілген учаске лердегі қолданыстағы 
жамылғы  бойынша жол құрылыс 
жұмыстарына тар  тылған автомобиль-
дерге қойыл майды.

Қызылорда облысы  бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы.

(БСН 131140013599 Қызылорда облыстық 
әділет департаментінде 2013 жылдың 

15 қарашасында тіркелген) 

Ағымдағы жылдан бастап «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ Қызылорда филиалы 
өңіріміздің ауыл аймағы кәсіпкерлеріне 4 пайызбен 
несие беруді бастады. Нысаналы топқа Қызылорда 
облысында орналасқан (облыс орталығынан бөлек) 
шаруа, фермер қожалықтары, жеке кәсіпкерлер және 
заңды тұлғалар кіреді. Несиелер 3 млн теңгеге дейін, 
яғни 60 айдан аспайтын мерзіммен ұсынылады. 
Бағдарлама шеңберіндегі нысаналы бағыты:

– Ауыл шаруашылығын кеңейту және дамыту, 
оның ішінде органикалық өнімдерді өндіру.

– экологиялық туризм;
– қолөнері;
– энергия және су үнемдеу технологияларын пай-

далана отырып, тауарларды, жұмыстарды және қыз-
меттерді өндіру/өңдеу.

«Қолдау» бағдарламасы шеңберінде бөлінген 
қара  жат шектеулі!

«Қолдау» несиелендіру 
бағдарламасының талаптары

Бағдарламаның мақсаты: Мақсатты топқа 
кіретін жеке және заңды тұлғаларды  кредиттеу.

Мақсатты топ: 
1) Қызылорда облысында (облыс орталығынан 

басқа жерде) тұратын жеке тұлғалар – әйелдер, өтінім 
берген сәтте мүгедектігі бар адамдар, жасы 29-ға 
толмаған жас адамдар, оралмандар; 

2) Қызылорда облысында (облыс орталығынан 
басқа жерде) тұратын жеке тұлғалар шаруа, фер-
мер шаруашылықтары, жеке кәсіпкерлер және 

осы тармақтың 1) тармақшасында аталған жеке 
тұлғаларды жұмысқа орналастыруға дайын заңды 
тұлғалар.

Нысаналы мақсаты: Ауыл шаруашылығын 
кеңейту және дамыту, соның ішінде органикалық 
өнімді өндіру, экологиялық туризм, кәсіпшілік, тауар-
ларды өндіру/өңдеу, жұмыстарды энергиялық тиімді 
және суды үнемдейтін технологияларды пайдалана 
отырып, орындау, қызметтер көрсету.

Қарыздың ең жоғары сомасы: Бір қарыз алушыға 
3 млн теңгеден аспайды.

Сыйақы мөлшерлемесі
Несиелендіру мерзімі: Жылдық 4 пайыз / 60 ай-

дан аспайды;
Жеңілдік кезеңі: Кредиттеу мерзімінің ұзақтығы-

ның үштен бірінен көп емес.

Облыс кәсіпкерлері назарына!

«ҚОЛДАУ» БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ НЕСИЕЛЕНДІРУ! Үстіміздегі 
жылдың 16 маусымында 

сағ. 11:00-де «Қазмедиа орталығы» 
ғимаратында (Астана қ., Д.Қонаев көш., 

4) Қазақстан Республикасы Дін істері және 
азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевтың 

халықпен есептік кездесуі өтеді.
Министрліктің қызметіне қатысты сұрақта-

рыңызды diakm_rk@mail.ru электронды мекен-
жайы на жолдасаңыз немесе 74-18-31, 74-18-32 те-
лефон нөмірлері арқылы хабарлассаңыз болады. 
Аймақтардағы тұрғындар үшін видеоконференц 

байланыс орнатылады.
Министрдің халықпен есептік кездесуі 
www.bnews.kz ақпараттық порта-

лында тікелей көрсетіледі.

Х а ба рл а м а

Аталған мейрам  аясында біз-
дің өңірде бірқатар шаралар легі 
ұйымдастырылды.  Думанды бағдар-
лама қалалық мәдени және демалыс 

паркінде де жалғасын тапты. 
Төл мерекесін асыға күткен 
балғындарға толы алаңда 
аялдайтын жер болма-
ды. Ығы-жығы ата-аналар. 
Шуылдаған сәби күлкісі. 
Бірі тәтті жеп мәз болса, 
енді бірі қойылымдарды 

қызықтап жүрді. Облыстық 
халық шығармашылығын да-

мыту орталығының  қол ға 
алуымен өткен  шарада келу-
ші  лер шығармашылық өнер 
ұжымдарының мерекелік бағдар-
ламасын тамашалап,  балалар ас-
фальт үстінде сурет салудан жа-
рысып, көңілашар ойындарға 

қатысуға мүмкіндік алды. Сондай-
ақ, “Балдырған”, “Қарлығаш”, 
“Ботақан” секілді үздік би ұжым-
дары мен аниматорлар қызықты 
көріністер қойып, кішкентай қы-
зылордалықтарға керемет әсер сый-
лады. 

– Жаймашуақ жаздың бірінші 
күні өзімен бірге тамаша мерекені 
ала келді. 1949 жылы Әйелдер 
халықаралық демократиялық фе-
де  рациясының ұсынысымен, 
БҰҰ-ның қолдауымен Балалар-
ды қорғаудың халықаралық 
күні мейрамы пайда болды. Сол 
уақыттан бері бұл мереке бүкіл 
дүниежүзінде аталып келеді. Ел-
басы “Қазақстан-2050” Стратегия-
сында да елде атқарылып жат қан 
шаралардың барлығы болашағымыз 
– балалар үшін екенін айтып 
келеді. Сол айтқандай, жазғы 
демалыстарыңыз ұмытылмастай 
жақсы әсерлерді сыйласын! Төбе-
мізден әрқашан күн жарқырап 
тұрсын! Бақытты балалық шақ 
тілеймін! – деді орталықтың бөлім 
меңгерушісі Ғазиза Жүнісова. 

Еліміздің түкпір-түкпірінде 
кеңінен аталып өткен мерекелік 
шара осылайша есте қалар 
қуанышты сәттерге толы болды. 
Көңілді шара соңында мерекеде топ 
жарған бір топ бала марапатталып, 
ұйымдастырушылар тарапынан 
бағалы сыйлық табысталды.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

«Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген нақыл сөз отба-
сы тәрбиесінің маңызын айқындатып тұрғандай. Әрбір жас 
отаудың түтіні түзу шығып, махаббат пен тату-тәттілік, 
береке-бірлік жарасқан жылы ұяға айналуы, босағасы берік, 
болашағы нұрлы болуы мейлінше әйелге байланысты. Осы орай-
да, биыл екінші мәрте ұйымдастырылған «Қазақтың келіндері-
ай!» облыстық байқауында әйел ролін көтерудің ерекшелігін 
көрсетті. 
Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухама-

нов бүгінгі байқауда жүлделі болған ибалы қазақтың келіндерін 
жеңістерімен құттықтады. 

– «Адам ұрпағымен мың жасайды», – деп халық тегін айтпаған. 
Осындай ұрпақ жалғастығы ақ жаулықты аналарымыз аман болсын. 
Әрбір ұлттың сан ғасырдан бері ұрпақтан-ұрпаққа мирас  болып келе 
жатқан ізгі мұраларын және ұлттық салт-дәстүрлердің құндылықтарын, 
ұлттың бойындағы ұлттық үрдіс пен ұлттық рухты жас келіндердің 
 бойына сіңіру, ардагерлерді, ата-енені құрметтеу арқылы жас келіндерге 
адамгершілік, ұлттық, ізеттілік, имандылық тәрбие беру мақсатында 
осындай байқауды биыл екінші мәрте өткізіп отырмыз, – деді 
С.Шаухаманов.

Сонан соң облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ай-
дын Қайруллаев биыл екінші мәрте өткен «Қазақтың келіндері-ай!» 
байқауына қатысуға қызығушылық жылдан жылға артып келе жатқанын 
айтты. Әйел, ана тек ұрпақ жалғастырушысы ғана емес. Ол – отбасының 
шамшырағы, ұйытқысы. Сайысқа тек жас келіндер ғана емес, үлкен 
апаларымыздың қатысқаны қуантады. Үлкен апаларымыз көпшілікке 
иіліп сәлем бергені кейінгі ұрпаққа өнеге, тәрбие болмақ. Сайыстан 
іріктеліп, жеңіске жеткен қатысушыларды жеңісімен құттықтаймыз, – 
деді А.Қайруллаев.

Осы байқаудың 2 кезеңінен де сүрінбей өтіп, әдемілігі мен әдебін, 
инабаты мен ибасын қатар алып, көпшілік ризашылығына бөленген об-
лыс аудандары мен Қызылорда қаласынан 25 үміткер «Ибалы келін» но-
минациясымен марапатталды. «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 
демекші, қазақ келінінің шынайы үлгісін көрсете білген талапкерлерге 
гүл шоқтары мен арнайы сыйлық табысталды. 

Айта кету керек, байқаудан «Ибалы келін» атанған барлық 25 келін 
облыстық ардагерлер кеңесінің «Құрмет кітабына» және облыстық ар-
дагерлер кеңесінің «Ардагер айнасы» жергілікті басылымына жариялан-
ды. Ибалық пен ізеттіліктің символы болып, көрерменнің көзайымына 
айналған келіндерге бәйтеректей тамырын жайған, ақжаулықты ана ба-
тасын берді. Кеш мерекелік ән-шашумен жалғасын тапты.

Шынар БЕКБАН.

     байқау     қуанса, бала қуансын

Ұлттық ұстанымға айналған «Мәңгілік Ел» идеясын іске  асыру 
халықтық қолдауға ие болып жатқаны баршаға аян. Әрі  рухани адам-
гершілік, эстетикалық, патриоттық тәрбие беру факторына негізделген 
идея қысқа мерзімде көпшіліктің қолдауын иеленіп те үлгерді. Осындай 
ахуал Арал ауданында да кеңінен көрініс табуда. Мұны теңіз төскейіндегі 
Халықаралық балаларды қорғау күні құрметіне өткізілген балалар мен 
жастардың орындаушылық шығармашылықтарын қолдау және дамы-
ту бағытында балалар мен жастардың музыкалық ансамбльдері және 
оркестрлерінен құралған шеруі анық аңғартты.

 Биыл алғаш рет ұйымдастырылған шараға ауданның барлық білім беру 
мекемелері қатысып, өз өнерлерін баршаға паш етті. Шара барысында сөз 
алған Арал ауданы әкімі Мұхтар  Оразбаев тұңғыш рет ұйымдастырылған 
шеруді республиканың мәдени өмірінде өзіндік маңызы бар  оқиға деп 
атап, қатысушыларды мерейлі мерекемен құттықтады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕв.
Арал ауданы.

Жаңақорған кентінен Құттықожа ауылына 15 
шақырым. Міне, осы ауылдағы Құрманбай бауынан 1 
маусым – Халықаралық балаларды қорғау күніне орай 
«Тау самалы» атты тынығу орны ашылды. 
Аудан әкімі Ғалым Әміреев тынығу орнының ашылу 

рәсімінде мұнда алғаш келушілерді жаңа да, жайлы орынның 
тарихи сәтімен құттықтады. Қазақ жерінің жанға жайлы, 
 ауасы таза, демалысқа қолайлы жерлері баршылық. «Тау 

 самалы» тынығу орны солардың бірі болмақ. Бұл бастаманы 
аудан әкімі көтеріп, тез арада оның жұмыс бастауына қолдау 
көрсетті. Тапсырманы жіті түсінген Шалқия кент әкімшілігі 
де алғашқы ұйымдастыру жұмыстарын ойдағыдай жүргізіп, 
демалушыларға жайлы мүмкіндік сыйлау үшін жергілікті 
кәсіпкерлерді бұл жұмысқа тарта білді. 

Аталған тынығу орнында қазақтың киіз үйлері мен  саялы 
ағаштары арасына сәкілер орналастырылған. Сондай-ақ, 

осындағы асхана қызметі де көп көңілінен шығады. Қымыз, 
қымыран, көже суы секілді таза сусындар адамды сергітері 
хақ. Ірімшік пен жент, майсөк секілді дәрумен ас алдыңызда 
тұр. Жасыл жайлау баурайындағы балалар үшін салынған 
ойын алаңдарының да өзіндік әдемілігі бар. Өйткені, қаланың 
у-шуынан арылып, бұлақ сылдырына құлақ түрсеңіз, жүйкеңіз 
демалады. Мұндағы қызмет көрсету бағасы да арзан, 
келушілердің қалтасына лайықты деп есептейді.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
Жаңақорған ауданы, Құттықожа ауылы.  

Осы аптада Ә.Тәжібаев атындағы әмбе бап кітапханасында 
облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы «Элек-
тронды архив ісінің дамуы» атты «дөңгелек үстел» ұйымдастырды. 
Оған Сыр өңіріне жұмыс сапарымен келген ҚР Президенті архивінің 
директоры Борис  Жапаров, ай мақ тағы архив мекемелерінің басшы-
лары мен қызметкерлері қатысты.
Шарада сөз алған Б.Жапаров «Электронды архив» жұмысының тиімділігін 

айта келе, шетелдік озық тәжірибені енгізу төңірегінде әңгіме қозғады. Мұнан 
соң, облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы 
Е.Абдрахманов сала бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды атап өтті. Сала 
мамандары республикадағы электронды жүйелердің қалыптасуы бағытында 
ТОФИ (отандық өндіруші компания) бағдарламаны таныстырып, көрнекілік 
ақпараттар көрсетті. Сала басшысы бүгінгі күні аталған отандық өндіруші 
мекеменің бағдарламаларын «Электронды архив» қызметіне ішінара енгізіп, 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап жатқандығын, соның ішінде архив са-
ласында құжаттардың жіктелуін, оқу залының жұмысын автоматтандыру бой-
ынша жұмыстарды таныстырды.

Біркүндік бағдарламаны қамтитын шара түстен кейін облыстық архив 
мекемесінде жалғасты. Онда қонақтар республика бойынша ҚР Президенті 
архивінен кейін алғашқылардың бірі болып Қызылорда облысында жүзеге 
асырылып жатқан «Электронды архив» бағдарламасының жұмысы көрсетілді. 

Айта кетейік, ҚР Президентінің архиві республикадағы заманауи құрал-
жабдықтармен қамтылған үлкен әдістемелік орталық екендігі белгілі. Осы 
орталықпен облыстағы архив мекемелері өзара әріптестік қарым-қатынас ор-
натып, ынтымақтастықта жұмыс атқарып келеді. Бүгінгі күні өңірдегі архив-
тер «Электронды архив» бағдарламасы бойынша құжаттардың 35 пайызын 
цифрлық нұсқаға өткізді. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОв.

СУҒа ШОмЫлУДЫҢ Да 
ЕрЕЖЕСІ бар
Су – тілсіз жау және салғырттықты кешірмейді. Жаз мезгілінде көлге, 

дарияға, жағажайға барып, суға шомылатындар көбейеді. Олардың 
кейбірі қарапайым қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан, суға бату 
фактілері орын алатындығы белгілі. 

Айталық, суға түспес бұрын: тыйым салынған жерлерге, танымай-
тын жерде, шектейтін белгілерден асып сүңгуге болмайтындығын есте 
сақтаған жөн. Онымен қоса, шомылып жүрген балаларды қараусыз 
қалдыруға, өтіп бара жатқан қайықтар мен қатерлерге жақын жүзіп 
баруға болмайтындығын есте сақтап және мас күйінде суға түсуге 
болмайтындығын есте сақтайық.

Ал, егер сіз қайықта болсаңыз құтқару құралдарысыз қайықты 
басқаруға болмайтындығын білген жөн. Сондай-ақ, 14 жасқа дейінгі 
балаларға жүзу құралдарын (қайық, катер) қолдануға рұқсат етпеңіз 
және қараңғыда қайыққа отыруға, қайықта тік тұруға, техникалық па-
спортта көрсетілген мөлшерден тыс жолаушылар міңгізуге болмайды 
және алкаголдік ішімдік ішіп, қайықпен жүзуге тыйым салынады. Міне, 
осы ережелерді сақтаса, суға түсу орындарында қайғылы жағдайлардың 
орын алмасы анық.

Сәл үлкенірек жастағы жеткіншек балалар, өздері су айдыны-
на шомылуға барған кезде де, суға түсуге рұқсат етілген, қауіпсіздігі 
сақталған, су астындағы терең ой-шұқырлары жоқ, қатты ағысы, иірімі 
немесе толқыны жоқ жерлерде шомылуы қажет. Көптеген жазатай-
ым оқиғалар суға шомылуға тыйым салынған жерлерде орын алады. 
Ал, едәуір ересек адамдар суда жүзе білуді және суда өзін дұрыс ұстау 
ережелерін толық біліп қана қоймай, суға батып бара жатқан адамды 
құтқару әдісі мен оған алғашқы медициналық көмек көрсетуді білген 
жөн.

Ернұр РАЙЫМБЕКОв,
облыстық төтенше жағдайлар департаменті

 төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің бастығы.

Арал ауданы Қаратерең ауылында осыдан елу 
жыл бұрын №82 орта мектеп қабырғасынан қанат 
қаққан түлектер  білім ошағына арнайы ат басын 
бұрып, көңілден өшпеген өткен шақтарын еске алды. 
Он жыл бойы білім алған ұлағат ұстаханасында 
көріктей шыңдаған ұстаздарының рухына тағзым етті. 
Олардың білім саласындағы қажырлы еңбегін өскелең 
ұрпаққа насихаттады. «Сәлем саған, туған жер, алтын 
ұя» деп жүрек үнін асқақтатқан жарты ғасыр бұрынғы 
шәкірттердің туған жері мен қасиетті оқу ордасын 
қаншалықты сағынғаны айқын аңғарылды.

«Сыңғырла, соңғы қоңы-
рау» шарасына қатысқан Те-
мірхан Құлмахамбетов, Сей -
сенбі Шермаханов, Қа тира 
Сәндібаева секілді ба йыр-
ғы түлектер көзі тірі ұс таз-
дарына сый-сияпат  жасап, 
ұш қан ұяларының сынып бөл-
мелеріне ескерткіш портреттер 
іліп қалдырды.

Мерекелік шарада мектеп 
директоры Кешубай Маханов 
білім ошағымен қоштасқалы 
тұрған осы жылдың түлек-
теріне сәттілік тіледі. Олар-
ға қандай биік белесті ба-

ғын  дырса да, Қаратереңдегі қара шаңырақтан ар тық 
байлық жоқ екенін жеткізді. Ардагер ұстаз Шын-
темір Әмиша бұл мектептің талай талант иелерін 
тәрбиелегінін атап өтіп, жаңа өмірге қадам басқалы 
тұрған жастарға халыққа қалтқысыз қызмет ететін 
азамат болыңдар деген тілегін жеткізді.

Осылайша, ұрпақ жалғастығының көрінісі болған 
шырайлы шара өтті.

Дәріқұл МАХАМБЕТТЕГІ.
Байқоңыр қаласы.

ДЕмалЫС ПарКІНДЕГІ ДУмаН АРАЛДАҒЫ 
АйтУЛЫ ШАРА

ЖаҢа ӘДІС, ОзыҚ тӘЖІРИБе ҰРПАҚ ЖАЛҒАСтЫҒЫН 
ЖАҢҒЫРтҚАН ҰЛАҒАт ҰЯСЫ

Бұл өмірдің ба-
зары да, ажары да – 

бүлдіршіндер. “Бір қозы артық 
туса, бір түп жусан артық өседі” 

деген тәмсілді ұстанған қазақ 
әр сәбидің өз несібесімен дүниеге 
келетінін айтады. Перзентін көңіл 
гүлі, көздің нұрына теңеп, жүрек 
түкпіріндегі үлкен үміт иесі санай-

ды. Сондықтан 1 маусымда той-
ланатын Халықаралық балалар-

ды қорғау күні – орны ерек, 
мәні бөлек мереке.

«ТалДЫСУ» ТЫНЫҒУ ОрНЫ аШЫлДЫ

Әдепті келін 
Әдемі


