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ЕЛІМІЗДІҢ ӨРКЕНДЕУІ ҮШІН
Қазақстан Республикасының Жоғары заң 

шығарушы билігі болып табылатын Парламентіне 
Сенатор етіп сайлап, сенім білдіргендеріңіз үшін 
барлық Сыр бойы халқына және облыстық, қалалық, 
аудандық деңгейдегі барлық мәслихат депутаттарына, 
«Нұр Отан» партиясы мен барлық қоғамдық-
саяси ұйымдар өкілдеріне, сайлау штабымның 
мүшелеріне, барлық сенімді өкілдеріме, бұқаралық 
ақпарат құралдарына және сайлауға түскен барлық 
үміткерлерге үлкен алғысымды білдіремін.

Осы сайлау Сыр аймағы халқының ынтымағы мен 
бірлігінің нық екендігін, азаматтарымыздың саяси 
мәдениетінің өскендігін толық көрсетті. Өз кезегінде 
Жоғары Палатаның депутаты ретінде өз білімім мен 
біліктілігімді, барлық күш-жігерімді ел тәуелсіздігінің 
нығаюы мен Сыр аймағының әлеуметтік-экономикалық 
және мәдени дамуының өсіп-өркендеуіне жұмсаймын 
дегім келеді.

Өздеріңізге деген зор құрметпен,
Қазақстан Республикасы

Парламенті Сенатының депутаты
Мұрат Бақтиярұлы.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 27 сәуірдегі Жарлығына сәйкес, үстіміздегі жылдың 28 маусымында 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Студенттер сарайы» ғимаратында таңдаушылар – облыс 
бойынша барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының бірлескен отырысында Қызылорда облысынан Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының депутатына дауыс беру өткізілді. 

 Онда облыстық сайлау комиссиясының төрағасы А.Жүнісов   сайлауға облыстағы барлығы 147 облыстық, аудандық 
мәслихат депутаттарының 144-і қатысып, 3-і дәлелді себеппен қатыса алмай отырғанын хабарлады. 

Сайлауда таңдаушылар Қызылорда облысы бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына 
кандидаттар Әжікенов Ержан Ертарғынұлы, Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы және Мұрат Бақтиярұлына дауыстарын берді. 

Нәтижесінде, таңдаушылар Әжікенов Ержан Ертарғынұлына 13 дауыс, Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына 30 дауыс, ал 
Мұрат Бақтиярұлына 101 дауыс беріп, өз таңдауларын жасады.        

Сонымен, Мұрат Бақтиярұлы ҚР Парламенті Сенатына депутат болып сайланды.
Сайлау қорытындысы бойынша облыстық сайлау комиссиясының төрағасы А.Жүнісов байқаушылар мен БАҚ өкілдеріне 

сұхбат берді. Онда жоғарыда аталған сайлаудың Қазақстан Республикасындағы барлық заң талаптарына сай өткізілгенін айтты. 
Сондай-ақ, сайлауға 4 шетелдік байқаушы, оның 2-і Ресей Федерациясынан, 2-і Өзбекстан Республикасынан, ал жергілікті 
жерден 19 байқаушы, атап айтқанда, 8 БАҚ өкілдері, 3 саяси партиядан, 3 кандидаттардың сенімді өкілдері, 5 қоғамдық 
бірлестіктерден  қатысқан.

Сайлау кезінде Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының дауыс берудің алдын ала қорытындыларын ҚР 
ОСК сайтында онлайн режимде көрсете отырып, таңдаушыларды электрондық тіркеу жобасы сәтті іске асырылды.   

                                                                              
 Ғазиза ӘБІЛДА.

сайлау

СЕНАТ ДЕПУТАТЫ САЙЛАНДЫ

Үкімет басшысы ең алдымен «Қызылорда» су 
торабында болып, көктемгі тасқын суды жинақтау 
және суармалы жерлердің аумағын ұлғайту бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Облыс 
әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов қазіргі 
уақытта жаңғыртуға жататын су шаруашылығы 
нысандары туралы баяндады. «Қызылорда» су 
торабы 1956 жылы салынған.  Секундына 1900 
текше метр су өткізуге қауқарлы. Темір-бетон 
конструкцияларға георадиолокациялық тәсілмен 
жүргізілген инженерлік-геофизикалық зерттеулер 
бетондарда ақау бар екенін көрсетті. Апатты 
жағдайда тұрғандықтан, 2014 жылдан бері су 
торабының үстінен көлік жүруге тыйым салынған.  
Бұл нысанды күрделі жөндеу САРАТС жобасы 
аясында атқарылуы керек болатын. Бірақ ауқымды 
жобаның кешеуілдеуіне байланысты биыл Үкімет 
резервінен қаржы бөлініп, жоба-сметалық құжаттар 
дайындалып, алдағы уақытта жөндеу жұмыстары 
басталады деп күтілуде. 

Елбасы Сыр өңіріндегі су шаруашылығына 
қатысты 2 тапсырма жүктеген. Біріншісі – су 
тасқыны, қар еріген кезде су жинайтын қолда 
бар қоймаларды жөндеу және жаңадан салу. 
Аймақтағы еріген қар суын жинайтын 8 су 
қоймасының 6-ы облыстық бюджет есебінен 
жөнделді. Қалған 2-де де жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр.   Бұл қоймаларда 44 млн текше 
метр су жинап алуға болады. Қазір агроөнеркәсіпті 
дамыту бағдарламасына енген Шиелі ауданында 
Күміскеткен, Жаңақорған ауданындағы Тайпақкөл-
Қандыарал көлдер жүйелерінде, Қараөзек бойында  
су қоймалары барлығы 2 млрд 300 млн текше метр 
суды жинауға мүмкіндік береді.    

Биылғы көктемдегі судың мол болуы өзіндік 
қиын дықтар туғызғаны белгілі. Сондықтан Қы-
зылорда қаласының тұсынан бұрынғы Сыр дарияның 
ескі арнасы – Жаңадариядан, Шиелі, Жаңақорған 
аудандарындағы көлдер жүйесі бойынан 700 млн 
текше метр су жинайтын 3 қойманы салуға ұсыныс 
берілді.  Барлығын қосқанда 3 млрд 44 млн текше 
метр су жинап алуға болады. 

Елбасының екінші тапсырмасы – жинап алған 
суды қосымша суармалы жерді ашуға тиімді пайда-
лану. Жоғарыда аталған суды жинап алған кезде 
қо сымша 7,5 мың гектардай суармалы жер пайда 
болады.

Көктемдегі мол су кезінде «Қызылорда» су 
торабынан төмен орналасқан Сырдария, Жалағаш, 
Қармақшы аудандарында қолда бар материалдармен 
бөгеттерді бекемдеу жұмыстары жүрді.  Енді осы 
қорғаныс бөгеттерін жөндеу үшін 1,7 млрд теңгедей 
қаржы керек. Оның 532 млн теңгесі  облыстық 
бюджеттен бөлінеді. Жұмыс биыл басталса, келесі 
көктемдегі мол судың сынағынан қысылмай шығуға 
әбден болады.   

***
Мұнан кейін Үкімет басшысы Бақытжан 

Сағынтаев облыстық балалар ауруханасына 
келді. 
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 

басшысы Ақмарал Әлназарова  Бақытжан 
Сағынтаевқа саланың негізгі көрсеткіштері мен 
дамыту жоспарларын және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге 
дайындық барысын баяндады. Сонымен бірге 
көпсалалы балалар ауруханасының жұмысымен 
таныстырды. 

Облыстық балалар ауруханасы осы жылдың 1 
қаңтарында ашылған болатын. 305 төсектік аурухана 
құрамында 12 клиникалық бөлімше, бір аусымда 
300 бала қабылдайтын кеңес беру-диагностикалық 
емханасы бар. Емдеу мекемесі білікті мамандармен 
және заманауи медициналық құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. 

Премьер-Министр аурухананы аралау ке-
зін де оңалту бөлімшесі мен сәулелік емдеу 
бөлімінде болып, мекеменің жабдықталуы мен 
кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемі 
аясында балаларды білікті емдеу шаралары туралы 
ақпарат алды.

Жалпы, облыстың денсаулық сақтау саласында 
біршама жетістіктер бар. Мәселен, 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша күтілетін орташа өмір 
сүру ұзақтығы 71,9 жасқа жетті. Сонымен бірге, 
қан айналым жүйесінің сырқатынан орын алатын 
өлім-жітім көрсеткіші, аса қатерлі жаңа өскіндер, 
туберкулез ауруының көрсеткіштері азайған. 
Биылғы жылдың 5 айының қорытыныдысы 
бойынша нәрестелер өлімі 47,4 пайызға қысқарса, 
ана өлімі жағдайының орын алмағаны қуантады.

***
Мемлекет басшысының «Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» Жолдауында және «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында алға қойылған міндеттерді 
түсіндіру мен олардың жүзеге асырылуы 
жайымен танысу үшін Премьер-Министр 
білім беру саласындағы мемлекеттік-
жекешелік әріптестік (МЖӘ) жобаларының 
жұмысын көрді. 
«Нұр Шұғыла» балалар бақшасын мысалға ала 

отырып, осында мектепке дейінгі мекемелердің 
құрылысына жеке инвестициялар тарту мен 
мемлекеттік тапсырысты үйлестіру шаралары 
туралы тәжірибелер ортаға салынды. Үкімет 
мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығын кеңейту 
мақсатымен қайта реттеу, әкімшілік кедергілерді 
жою және салық пен әкімшілік заңнаманы жетілдіру 
бойынша шараларды қабылдауда.

Қоғамда халықтың әлеуметтік мәселесіне бей-
жай қарамайтын, олардың шешілуіне септігін 
тигізіп жүрген кәсіпкерлер бар. Солардың бірі – 
қызылордалық кәсіпкер Сейітқали Алшынбаев. 
Оны Сыр халқы өте жақсы біледі. Алайда, оның осы 
уақытқа дейін өз қаржысына 360, 320, 180 орындық 
үш балабақша және бір мектеп салып бергенін біреу 
білсе, біреу білмес. 

– Мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің 
негізгі бағыты – ең бірінші халықтың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсарту. Одан кейін 
тұрақты жұмыс орнын ашу. Міне, осы бағытта 
жұмыс жасап жатырмыз. Біздің Қызылордада 
үш балабақшамыз бар. Бүгінгі күні балабақшада 
860 бала тәрбиеленеді. Оларда 277 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылған. Мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестікті әрі қарай дамыту аясында Досан 
елді мекенінен 100 орындық мектеп ашылған 
болатын. Бұл – біздің білім саласына жасаған 
жанашырлығымыз деп айтуға болады. Мектеп 
бүгінде өз деңгейінде жұмыс істеп жатыр. 

Облыстағы «Мектепалды даярлықтың жалпы 
білім беру бағдарламасы» жүз пайызға орындалды. 
Оған біздің үлесіміз бар екеніне қуаныштымыз. 
Сондықтан әрі қарай да барлық әріптестерімізбен 
бірлесіп, осы бағытта еңбектене береміз, – деді 
С.Алшынбаев. Үкімет басшысы бұл тәжірибені оң 
бағалады.

Бүгінгі таңда облыста білім беру саласында 

МЖӘ аясында 3 жоба іске асырылған. Жылдың 
соңына дейін МЖӘ-нің қосымша 2 келісім шартына 
қол қою күтілуде.

***
Мұнан әрі ҚР Премьер-Министрі 

Бақытжан Сағынтаев бизнесмендерге 
консультациялық көмек көрсететін Өңірлік 
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығында 
болып, шағын және орта бизнесті дамытуды 
жәрдемдесуге бағытталған бірегей институт 
жұмысын көрді. 
Облыс әкімінің орынбасары Евгений Ким 

«Атамекен» ӨКП жанындағы Кәсіпкерлерге қызмет 

көрсету орталығында мемлекет қолдауымен іске 
асырылатын бағдарламалар, оның ішінде өнімді 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы, “Бизнестің жол картасы – 
2020” бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп 
жатқанын баяндады. Сондай-ақ, мемлекеттік 
сатып алу, ұлттық компаниялар мен жер қойнауын 
пайдаланушылардың сатып алуы саласындағы, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
іске асыру бойынша консалтингтік қызметтер 
көрсетілетінін жеткізді. 

Жалпы, КҚКО қызметі рұқсат құжаттарын 
алу кезіндегі әкімшілік кедергілерді азайтып, 
мемлекеттік қолдау тетіктерінің қолжетімділігін 
арттыру бойынша Үкіметтің шараларын өңірде 
іске асыруға бағытталып отыр. Оның міндеті – 
кәсіпкерлердің сауаттылық деңгейін арттыру, АӨК-
дегі заманауи технологияларды енгізу бойынша 
көмек көрсетіп, ШОБ субъектілерін маркетингтік 
және ақпараттық ілгерілету болып табылады. 
Бүгінгі таңда орталық базасында консультация 
түрінде және рұқсат құжаттарын алу бойынша 289 
қызмет, техникалық шарттар және жер телімдерінің 
мақсатты тағайындамасын өзгерту бойынша 
көмектер көрсетілген. Орталық директоры Қамар 
Бекетованың айтуынша, бұл – кәсіпкерлікті сапалы 
дамытуды мемлекеттік деңгейде қолдаудың нақты 
бір көрінісі. Себебі, күшті бизнес – мықты мемлекет. 
Қазір аталған орталықта 28-ге жуық қызмет 
түрі ұсынылып келеді. Кәсіпкерлер “бір терезе” 
қағидасы бойынша мемлекеттік қолдау шаралары 
жөнінде қажетті кеңес алып, қаржылай қолдау алуға 
құжаттарын рәсімдей алуда. Сондай-ақ, орталықта 
форумдар, семинарлар, экономиканың түрлі 
саласында бизнесті жүргізу мәселелерін талқылауға 
арналған шаралар өткізіледі. Алдағы уақытта негізгі 
басымдық бизнестің негізін оқытатын курстармен 

қатар жастар кәсіпкерлігін дамытуға, start-up 
жобаларын қанаттандыруға беріледі.

***
Келесі кезекте ҚР Премьер-Министрі Бақытжан 

Сағынтаев Үкімет делегациясы мүшелерімен 
«Достық үйінде» облыс активімен кеңес өткізді.

Жиынды ашқан Үкімет басшысы Елбасы 
тапсырмасына сай Алаштың Анасы атанған 
Сыр еліне жұмыс сапарымен келіп отырғанын 
жеткізді.  Бақытжан Әбдірұлы Қызылорда 
облысында Мемлекет басшысы Жолдаулары 
тапсырмаларының, Үкіметтің бағдарламаларын 
жүзеге асыру бағытында атқарылып жатқан  
жұмыстар жөнінде үнемі хабардар екенін айтты. 

Премьер-Министр өз сөзінде Мемлекет 
басшысының Қазақстанды Үшінші жаңғырту 
туралы баршамыздың алдымызға үлкен міндеттер 
қойып отырғанына тоқталып өтті. Ал ондағы 
белгіленген межелерге жету үшін жылына 
экономика 5,5-6 пайыз өсіммен жүріп отыруы 
керек. Ол үшін модернизация арқылы жаңа 
өнімдерге қол жеткізіп, сервистік және әлеуметтік 
экономиканы жолға қоюымыз керек болады. Бұрын 
шығынмен жұмыс істеп келген әлеуметтік саланың 
өзінен пайда табудың жолдарын іздестірген дұрыс. 
Сондықтан, мемлекеттік-жеке әріптестік барынша 
дамытылады. Білім, денсаулық саласын кәсіпкерлер 
жекешелендіріп, табыс тауып, кіріс кіргізуі тиіс. 
Сонда мұнай саласынан түскен 2-3 пайыз өсімге 
қосымша тағы осындай көлемдегі табыс басқа 
салалардан қосылып тұратын болады. 

Мұнан соң облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнінде 
хабарлама жасады. Аймақ басшысы облыстағы 
жетістіктерді саралай келе, алдағы уақытта жүзеге 
асырылатын жобалар туралы да ақпарат берді.

Облыс басшысы жыл басынан бері аймақ 
экономикасының жағымды өсімі қамтамасыз етіліп 
келе жатқанын атап өтті. Бір ғана көрсеткіш – 
мұнай өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты 
өнеркәсіптік өндіріс көлемі кеміп кетті. Осыған 
байланысты облыс әкімі жаңа кен орындарын барлау 
құқығын беретін келісім шарттардың мерзімдерін 
ұзарту, экспортқа шығарылатын мұнай көлемін 
арттыру мәселелерін тездетіп қарау, сондай-ақ 
өңірдегі уран өндіру көлемін қысқартпау мәселесін 
Үкімет алдына тағы да қойды.

Технологиялық алға басудың да маңызы аз емес. 
Мем лекет басшысының технологиялық дамуды же-
дел  дету жөніндегі тапсырмасы бойынша облыста  
6 кәсіпорын Индустрияландыру картасы аясында 
газды пайдаға жарататын жаңа технологиялық 
қон дырғылар енгізді («ҚазГермұнай» БК» ЖШС, 
«KazFrac» ЖШС), электр энергиясын өндіретін 
(«Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, «Крис талл 
менеджмент» ЖШС), күкірт қышқылын шығаратын 
(«СКЗ-Ю» ЖШС) және сүт өңдейтін («РЗА» АҚ) 
жаңа технологиялық қондырғыларды іске қосты. 

Мәселен,  «Арал тұз» АҚ кәсіпорны испандық 
жаңа технология бойынша жұмыс атқаруда. Бүгінгі 
таңда экспорт көлемі 40 есе ұлғайды. Соңғы екі 
жылда кәсіпорын Ресейдің ас тұзы нарығының 12%-
ін игеріп алды. 

«Шалқия» кенішінде руданы вертикальды-
конвейерлік тәсілмен шығаратын және байытатын 
инновациялық шешім қолданылуда. Ағымдағы 
жылы  экспортқа бағытталған 2 кәсіпорынды іске 
қосу жоспарланып отыр. 

Олар:
– Молибден үш тотығын өндіретін кәсіпорын 

(«Тримо» ЖШС), осының нәтижесінде өнімді 
Жапонияға экспорттау жолға қойылмақ. Әлемде 
басқа үлгісі жоқ бірегей технология бойынша 
молибденнің таза тотықтары алынады.

– Шыны зауыты («Orda Glass» ЖШС), 
бүгінде АҚШ, Италия, Финляндия, ҚХР секілді 
әлемнің жетекші елдерінен қондырғылардың 99 
%-тен астамы жеткізілді. Қазіргі уақытта металл 
конструкцияларды құрастыру жұмыстары 
басталды. 

Кеше Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Бақытжан 

Сағынтаев бастаған Үкіметтік делегация 
Сыр еліне жұмыс сапарымен келді. 

Оның құрамында  үкімет мүшелері мен  
бірқатар мемлекеттік органдардың және 
даму институттарының жетекшілері бар. 

Делегацияны облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев күтіп алды. 

ҚР ПРемьеР-министРі БаҚытжан саҒынтаеВ: 

АЙМАҚТА ЭКОНОМИКА БЕЛСЕНДІ ДАМЫП КЕЛЕДІ
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Баршаға белгілі қиындықтарға 
қарамастан, 2017 жылғы 15 мамырда 
Мемлекет басшыларының Пекин 
қаласында өткен «Бір белдеу, бір жол» 
халықаралық форумында кездесуі аясында 
қытайлық «Чайна Триумф» компаниясы 
мен «Orda Glass ltd» ЖШС арасында 
шыны зауытының құрылысын үстіміздегі 
жылдың желтоқсанында аяқтау жөніндегі 
меморандумға қол қойылды. Онан бөлек, 
бүгінде құрылыс-монтаж жұмыстарын 
аяқтау үшін мердігерлік шартқа қол қою 
жоспарлануда. 

Желтоқсан айында зауыттың іске 
қосылатынына сенім зор. Қытайлық 
әріптестер зауыттың екінші кезеңін көп 
ұзатпай, іле-шала бастай беру жөнінде 
мәселе қойып отыр. Онда күн батареясына, 
смартфондар мен планшеттерге арналған 
ультра жіңішке шыны шығару көзделуде.

Сонымен қатар, кальцийлендірілген 
сода өндіретін зауыт құрылысын осы жылы 
Арал қаласында бастау жоспарланып отыр. 
Қаржы көлемін сақтау үшін ұлғайтылады. 
(81 млрд-тан 87 млрд-қа дейін немесе 
7,4%). Бұл жағдайдың өзінде жылдық 
өнімділік қуаты 200 мың тоннадан 300 
мың тоннаға (50%) көбейтілген жобаның 
қаржыландыру көлемін сақтап қала 
аламыз, – деді облыс басшысы.

«Баласауысқандық» кен орнын 
игеру жобасына байланысты 2016 жылы 
қараша айында британдық компаниямен 
қара тақтатастарды автоклавтық өңдеу 
жөніндегі инвестициялық жобаны іске 
асырудағы ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойылды. Жобаның ІІ 
және ІІІ кезеңін 125 млн АҚШ доллары 
мөлшерінде қаржыландыру туралы шешім 
қабылданды. Жұмыстар кесте бойынша 
жүргізілуде. 

Облыс әкімі денсаулық сақтау 
желісін әрі қарай өзектендіру үшін 
облыстағы денсаулық сақтау нысандарын 
жаңғыртудың 2017-2019 жылдарға 
арналған жоспары әзірленгені туралы 
айтты. Осы жоспардың аясында 79 
денсаулық сақтау нысанының құрылысы 
жоспарланып отыр, бұл ретте 76 нысан 
жеке инвестициялар мен жергілікті 
бюджеттің қаражаты есебінен салынбақ.

Осыған байланысты аймақ басшысы 
тек үш нысан бойынша республикалық 
бюджеттен қаржыландыруға қолдау 
көр сетуді сұрады. Олар – Шиелі (жоба -
мен құны 4,5 млрд теңге) және Жа-
лағаш (жобамен құны 3,5 млрд теңге) 
аудандарындағы апатты жағдайда 
тұрған 2 орталық аудандық ауруханалар 
және Қызылорда (жобамен құны 10,4 
млрд теңге) қаласындағы ғимараты 
жоқ облыстық онкология орталығы. 

Біздің тарапымыздан (жер, құжаттама 
әзірлеу, инженерлік желілер жүргізу) 
бәрі дайын. Осылайша, үш жыл ішінде 
облыстың денсаулық сақтау желісінің 
ұйымдары Үкімет бекіткен нормативтерге 
сәйкестендірілетін болады.

Облыс басшысы соңғы үш жылда 
табиғи газды пайдаланушы тұрғындардың 
үлесі 63%-ке жеткенін мәлімдеді. 
Қызылорда қаласы мен төрт аудан 
орталығы газдандырылды. Сонымен бірге 
Байқоңыр қаласына да көгілдір отын 
тартылды. Енді газдандырылмаған 3 аудан 
орталығы – Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек 
кенттері қалып отыр. 

«ҚазТрансГаз» АҚ  есебінен газдан-
дыру тарифтердің екі есеге дерлік өсуіне 
әкеп соқтырады (1000 текше метр үшін 
19000 теңгеден 40000 теңгеге дейін). Ал, 
бұл тұрғындар мен бюджеттік мекемелерге, 
бизнеске қосымша ауыртпалықтар әкеледі. 
Осыған байланысты аталған жобаны 
республикалық бюджеттің есебінен 11,2 
млрд теңге сомасында қаржыландыру 
қажет. Бұл мәселенің оң шешілуі 40 
мыңнан астам ауыл тұрғындарының өмір 
сүру сапасын жақсартпақ.

Облыс әкімі осылайша Үкімет 
басшысының алдында өңірдегі бірқатар 
шешімін табуы тиіс мәселелерге қатысты 
ұсыныстарын жеткізіп, қолдау көрсетуін 
сұрады. 

Аймақ басшысы баяндамасын 
аяқтағаннан кейін Үкімет басшысы 

атқарылған және жүзеге асырылып 
жатқан жұмыстар аз емес екенін атап 
өтті. Көптеген жаңа нысандар іске 
қосылып, жүздеген жаңа жұмыс орындары 
пайда болды. Әйтсе де, проблемалар да 
жеткілікті. Мәселен, мұнай өндірісінің 
төмендеуіне байланысты адамдар 
жұмыстан қысқарады. Олар қайда барып 
жұмыс істейді? Әр жерден бір-екі зауыт 
салған дұрыс па, әлде жаппай кәсіпкерлікті 
дамытқан дұрыс па, осы жағына аса мән 
беру қажет. Үкімет басшысы осы орайда, 
бір-екі ағаштың көлеңкесінен аз ғана адам 
пана тапса, саябаққа мың адам сыятынын 
мысалға келтірді. Жаппай кәсіпкерлікті 
дамытқан да сол секілді деді. Дамыған 
елдердің экономикалық құрылымын 
зерттегенде ондағы әлеуметтік және басқа 
да көптеген салаларда еңбек ететін адамдар 
үлесі біздің елдегімен шамалас екенін атап 
өтті. Тек сервистік экономикадағы жұмыс 
орындарымыз олармен салыстырғанда  4-5 
есе аз. Міне, осы жағынан олар ұтып отыр. 
Ал біздің кәсіпкерлеріміз мемлекеттік 
сатып алу, «Самұрық-Қазына»-ның сатып 
алуларына бас сұғып алсам болды деп 
ойлайды. 

Жаңа технологияны пайдалану – 
заман талабы. Көрші елдерде цифрлық 
технологияны пайдалану арқасында мұнай 
қоры сарқылған кеніштердің өнімділігін 
20 пайызға көтеріп отырған компаниялар 
бар. 

Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев 
жұмыс істеп тұрған өндірістерді 
технологиялық жаңартуға және базалық 
салалардан жұмыстан босатылған 
жұмыскерлерді сервистік экономикаға 
көшіруді басқару бойынша жүйелі 
жұмысқа, жаңа индустрияларға және 
қарапайым заттар экономикасына баса 
назар аударды. Сонымен қатар, өнімді 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік 
бағдарламасын іске асыру аясында 
жұмыссыздарды кәсіптік оқыту мен өзін-
өзі жұмыспен қамтыған халықпен жұмыс 
мәселелерін ортаға салды.

Өзгеріп жатқан әлемдік жағдаятты 
ескере отырып, өңірдің экономикасын 
әртараптандыру қажет. Атап айтқанда, 
инвестицияларды тарту және саланы 
цифрландыру арқылы өңдеу өнеркәсібін 
дамыту маңызды.  Осы орайда, ҚР 
Премьер-Министрі Б.Сағынтаев облыста 
қолға алынған жобаларды басқару 
бағдарламасына табыс тіледі.

Мемлекеттік қызметкер түйсігі тек 
бөлінген ақшаны игерілгені туралы есеп 
берумен шектелмеуі керек. Игерілген 
қаржы қанша тиімділік әкелді, қанша 
адамды жұмыспен қамтамасыз етті, мұның 
нәтижесі пайдалы болуы ескерілуі тиіс.

Кеңесте «Orda Glass LTD» ЖШС 
директоры Ержан Сағымбаев Үкімет 
басшысына Шыны зауыты құрылысын 
жеделдетіп бітіру үшін екі өтінішін 
жеткізді. Оның біріншісі – уақытша 

келетін қытайлық мамандар квотасын 
арттыруға, екіншісі – жобаға кірмей қалған 
шикізат цехына қатысты қолдау көрсетуге 
байланысты болды. Бұл мәселелер 
зерттелетіні айтылды.

 Ал «Сыр маржаны» ЖШС директоры 
Мінәжадин Өтеев жергілікті кәсіпкерлер 
үшін Қызылорда облысының буферлік 
аймақтан шығуының және Жезқазған 
бағытындағы автожолдың салынуының 
маңызы зор екенін жеткізді. 

Премьер-Министр етті экспортқа 
шығарудың өзіндік ауыртпалықтары 
жетерлік екеніне назар аударды. Біздің 
өзіміздің күнделікті жеп жүрген етімізді 
шетелдіктер қабылдамауы мүмкін. Олар 
селекциядан өткен, жақсы тұқымды мал 
түрлерінің етіне ғана тапсырыс береді. 
Мысалы, Қытайға ет экспорттағанда олар 
өздерінің тексерулерінен өткен зауыттар 
өнімдерін ғана таңдайтын болады. 

«Қор» мұнай компаниясының 
бас директоры Марат Нұрпейісов 
жер қойнауын пайдалану туралы 
заң талаптарының кейбір баптарына 
қатысты ойын білдірді. Сонымен бірге, 
компанияның өндіріп жатқан мұнайын 
Павлодардағы емес, Шымкенттегі 
мұнай өңдеу зауытына жіберуге қолдау 
білдіруді сұрады. Премьер-Министр 
бұл ретте еліміздегі 3 мұнай зауытында 
модернизациялау жұмыстары жүріп 
жатқанын баяндады. 

Қызылорда облысы кәсіпкерлер 
палатасы Өңірлік кеңесінің төрағасы 
Асқар Махамбетов ауыл шаруашылығы 
саласында кәсіпкерлікті бастаған 
жандарға алғашқы бес жылда жеңілдіктер 
беру қажеттігін айтты. Өйткені, кәсіп 
бастағандар алғашқы кездері қателіктерге 
көп жол беріп алады екен. 

Бұл ретте Үкімет басшысы Бақытжан 
Әбдірұлы кәсіпкерлікпен айналысатын 
адамның көзі ашық болатынына назар 
аударып, мұндай жеңілдік болмайтынын 
білідірді.

Кәсіпкер Сейітқали Алшынбаев 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
аясында атқарылып жатқан жұмыстардан 
қысқаша ақпарат беріп өтіп, елімізде бұл 
бағыттағы жұмыс кең қанат жая беретініне 
назар аударды. Сондықтан МЖӘ саласын 
болашақта бір құрылым аясына топтастыру 
жайы ойластырылса екен деді.

«Аралтұз» АҚ директорлар кеңесі 
төрағасы Дәурен Мұқашев бүгінгі таңда 
өндірісте кальцийлендірілген зауыт құры-
лысының аймақ үшін маңызы зор екенін 
хабарлады. 

Қазір инвесторлармен келісімдер жа-
салған.  Жобаны жүзеге асыру үшін инфра-
құ рылымдық желілерді тарту үшін рес-
публикалық бюджеттен қаржы бөлінуін 
сұрады.

Премьер-Министр Аралдың ерекше 
аймақ екенін еске салып өтіп, қолдау 
көрсетілетінін жеткізді. 

Облыстық кәсіподақтар төрайымы 
Райкүл Байназарова Қызылорда облысына 
бұрынғы сағаттық белдеуді қайтару 
мәселесін қозғаса, жазушы Сайлаубай 
Жұбатыров САРАТС-2 жобасының 
кешеуілдеп кеткенін айтты. 

Үкімет басшысы САРАТС-2 жоба-
сының көрші мемлекеттердің позициясына 
байланысты кешеуілдеп келгенін растады. 
«Десе де, бүгінгі күні жағдай өзгерген. 
Енді көршілер тарапынан қолдау табуға 
үміт басым. Тіптен болмаса, өз күшімізбен 
атқара беретін боламыз. Оның шешімі 
табылады» деді. 

Үкімет басшысы Қызылордадағы жал-
дамалы үйлер құрылысына республикалық 
бюджеттен қаржы басқа облыстармен 
салыстырғанда анағұрлым артық бөлін-
генін атап өтті. Бұл өз кезегінде басқа 
облыс басшыларының тарапынан реніш 
туғызған. Оларға қажет құжаттарды 
қызылордалықтар секілді уақытында 
даярлап қойғандарыңызда  сіздерге 
де осындай көлемде қаржы бөлінетін 

еді деп жауап берілген. Бақытжан 
Әбдірұлы қызылордалықтардың бұл 
еңбегіне ризашылығын білдірді. Алайда, 
соншама қаржы бөлініп салынған үйлерге 
тұрғындар әлі толық қоныстанбаған. 
Демек, мемлекет қаржысы тиімді 
жұмсалмаған болып шығады. Ал облыс 
тарапынан айтылған алғашқы жарнапұл 
көлемін 30 пайыздан 15 пайызға төмендету 
туралы ұсыныс қабылданбай отыр. 
Мамандар ол қоныстанушыларға жеңілдік 
емес, керісінше ауыртпалықтар әкелетінін 
айтады. Аймақ басшысы бұл проблеманың 
шешімі табылатынына сендірді.

Кеңес барысында ҚР Инвестициялар 
және даму министрі Ж.Қасымбек, ҚР 
Энер гетика вице-министрі Ә.Мағауов, 
ең бек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі Б.Нұрымбетов, «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» басқарма төрайымы 
Л.Ибрагимова көтерілген мәселелер бо-
йын ша түсініктемелер мен жауаптар берді. 

***
Актив жиыны басталар алдында 

«Чайна Триумф» компаниясының 
және «Orda Glass Ltd» ЖШС-ның 
басшылары шыны зауытының 
құрылысын бірлесіп аяқтау 
жөніндегі меморандумға қол қойды.

***
Соңғы жылдары Сыр өңірінде 

жарқын жобалар жүзеге асырылуда. 
Солардың бірі – Сырдария өзенінің 
сол жағалауын игеру жұмысы. 
ҚР Премьер-Министрі аталған 
жобамен арнайы танысты. Облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев жаңа 
қаланың келешектегі келбеті 
жайында баяндады.
Қаланың Бас жоспарына сәйкес алдағы 

уақытта сол жағалаудың 1 мың 532 гектар 
жері игерілмек. Аталған жобаны жүзеге 
асыру мақсатында былтыр қос жағалауды 
жалғайтын көпір пайдалануға берілген 
еді. Ал биыл дарияның арғы бетіндегі 
жаңа қаланың іргетасы қаланып, 18 
көпқабатты тұрғын үй мен 320 орындық 
балабақшаның құрылысы басталды. Бұл 
тұрғын үйлер құрылыс компаниялары 
қаражаты есебінен салынуда. Ал 742 млн 
теңгені құрайтын балабақшаны ел игілігіне 
беру мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
аясында «Абу-Сер» ЖШС қолға алды. 
Сонымен бірге, мұнда Қазақ ССР Орталық 
Атқару комитеті ғимараты, Онкологиялық 
орталық пен Жастар орталығы, Неке 
сарайы және «Болашақ» университетінің 
ғимараты құрылыстары салынады. Айта 
кетерлік тағы бір ерекшелік – мұндағы 
нысандар ұлттық нақышпен көмкеріліп, 
шығыстық үлгідегі шаһарға айналады.

Соңғы жылдары аймақта халық 
санының өсімі байқалып отыр. Алдағы 
бірер жылда Сыр жұрты миллионға 
жетеді деп күтілуде. Осы орайда сол 
жағалаудағы жаңа қаланы тұрғызу жан-
жақты зерделенген жоба деп айтуға негіз 
бар. Үкімет басшысы Елордаға қарап 
бой түзеген Сол жағалаудағы құрылысты 
көріп, өзінің оң бағасын берді.

***
Осы күні түстен кейін Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрі 
Бақытжан Сағынтаев Жаңақорған 
ауданындағы «Шалқия-Цинк» кен 
орнында болды. Үкімет басшысына 
Индустриалды-инновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
қайта жаңғыртудан өткен кен орны 
туралы айтылды.
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевпен 

бірге мәртебелі мейманды күтіп 
алған «Тау-Кен Самұрық» АҚ ұлттық 
компаниясының жетекшілері Премьер-
Министрге еліміздегі бірден-бір табиғи 
байлығы мол мырыш пен қорғасын 
өндіретін «Шалқия» кенішін қайта қалпына 
келтіру барысындағы жұмыстармен 
таныстырды. Өз мәлімдемесінде «Тау-Кен 

Самұрық» АҚ-ның  басқарма төрағасы 
Мәжит Тұрмағанбетов сонау 1959 жылы 
кен барлау жұмыстары басталып, 1980 
жылдан бастап, өнім бере бастаған кен 
орнының өнім өндіру процесі 1994 жылы 
экологиялық себептерге байланысты 
тоқтатылғандығын, онан кейінгі уақытта 
да қоғамдық формация өзгерістеріне және 
әлемдік дағдарыс әсерінен қалыпты жұмыс 
жүргізе алмағандығын еске салды. Ал 2002 
жылдан бергі уақытта арагідік өз өндірісін 
жалғастырған кеніш 1,7 млн тонна 
шамасында шикізат бергенімен, бұл да 
үлкен көрсеткіш емес еді. Кәсіпорынның 
өз дәрежесінде жұмыс істеуіне белгілі 
қиыншылықтар залалын тигізумен келді. 
Өндіріс орнының толық қуатында өнім 
өндіруі Үкіметтің қолдауынсыз жүзеге 
аспайтыны белгілі болды. Сондықтан 
да 2014 жылдың маусым айынан бастап 
«Шалқия-Цинк ЛТД» АҚ-ның акциялары 
«Самұрық Қазына» АҚ қарамағына өтті. 
Нақты кезеңде компанияның жарғылық 
капиталы «Тау-Кен  Самұрық» АҚ 
қарауында. Бұл үмітті қайта жандырып, 
табиғи байлығы мол кенішті жаңа заманға 
сай қайта жаңғырту арқылы ел несібесін 
молайтатын бірден-бір жол болып 
табылады.

Басқарма төрағасы өз мәлімдемесінде 
жерасты байлығын кеніш маңында қайта 
өңдеудің дәлелденген мәселе екендігін алға 
тартып, осы жерден кен байыту фабрикасын 
салуға тұжырым жасалғандығын айтты. 
Бұл жобаның жалпы құны 165 млрд теңге 
болатын болса, аталған кәсіпорынның 
жылдық қуаттылығы 4 млн тоннадан 
кем болмайды.  Бұл – зор байлық, үлкен 

қаржы.  Ел Президенті өз Жолдауларында 
атап көрсеткеніндей,  бағалы кен байлығы 
өнеркәсіпке кең серпіліс беруі тиіс. 
Сондай-ақ, жаңа жұмыс орындарын ашу 
арқылы, халықтың өз несібесін еңбектен 
табуына мүмкіндік береді.

 Алғашқы кезең барысында  «Шалқия-
Цинкте» 521 адам еңбек ететін болса, 
олардың орташа айлығы 205 мың теңгеден 
кем болмайды деген есеп бар.  Ал кен 
байыту фабрикасы толық қуатымен жұмыс 
істейді деп жоспарланған 2020 жылдары 
мұнда 1500-ге дейін жұмысшы-қызметкер 
еңбек ететін болады. «Шалқия» кенішінде 
руданы вертикальды-конвейерлік тәсіл-
мен шығару және байыту бойынша 
инновациялық шешім қолданылуда. 
Әрине, бұл үшін басты қозғаушы күш-
қаржы мәселесі екендігі анық. Осы орайда 
Еуропа қайта құру және даму банкімен 
тиімді келісім шартқа отырып, оны өз 
ретімен пайдаланудың жөні бөлек. Осы 
кезеңде банкпен нақтылай жұмыстар 
жүргізілу үстінде екендігі де айтылды.  

– Біз Мемлекет басшысының 
тапсырмаларын, Қазақстан халқына 
Жолдауында көрсетілген жаһандық 
бәсекеге қабілеттілігін жүзеге асыру үшін 
бар күш-жігерімізді саламыз, – деді облыс 
әкімі. Қазақстанның үшінші жаңғыруы 
аясында аймақта негізгі секторларды 
жаңғырту жөнінде шаралар қабылдау, 
өнімділік деңгейін көтеріп, бәсекеге 
қабілетті экспорттық салалардың дамуы 
артып отыр.  Нәтижесінде, біріншіден, 
өңдеу секторындағы өндіріс көлемі 9,4%-
ке өсті (ҚР – 6,8%). Бұл республиканың 
орташа көрсеткішінен жоғары. Тек соңғы 4 
жылда өндеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 
51,2 %-ке өсті (ҚР – 7, %-ке), ал, оның ЖІӨ-
дегі үлесі 3 есе өсті. Яғни, барлық күрделі 
жағдайларға қарамастан, облысымыздың 
экономикасы әртараптандырылуда, оның 
құрылымы өзгеруде.

Мемлекет басшысының технологиялық 
дамуды жеделдету жөніндегі тапсырмасы 
бойынша нақты уақытта облыста 6 
кәсіпорын Индустрияландыру картасы 
аясында газды пайдаға жарататын 
жаңа технологиялық қондырғылар 
енгізгендігіне назар аударды.  Сол секілді 
«Шалқия» кенішінің де өзіндік орны бар 
екендігін алға тартқан аймақ басшысы 
өндіріс орнында жаңа технологиямен 
жұмыс жүргізілетіндігіне сенім білдірді. 

ҚР Премьер-Министрі Бақытжан 
Сағынтаев тағы да біршама мәселелерді 
тиянақтаған соң, Қазақстандағы Еуро па 
қайта құру және даму банкінің директоры 

Агрис Преймонис пен «Тау-Кен 
Самұрық» АҚ басқарма басшысы Мәжит 
Тұрмағанбетовтің қаржылық келісім 
шартқа қол қою рәсіміне куә болды. 

 Осыдан соң Үкімет басшысы бастаған 
делегацияның бір топ мүшелері кенішке 
түсіп,  өндіріс орнының өнім өңдеу 
барысында жасалып жатқан қызметімен 
танысты. 

***
Сапар барысында келесі нысан – 

Жаңақорған ауданы, Сунақ ата ауылынан 
1,5 шақырым қашықтықта орналасқан 
ежелгі Сығанақ қалашығы болды. 
Бақытжан Сағынтаев «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 2003 
жылдан бері жүргізіліп жатқан қазба 
және қайта қалпына келтіру жұмыстарын 
назарға алды. 

Көне қаланың шығыс қақпасы 
жанында облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің археология және этнография 
бөлімінің меңгерушісі Асхат Сайлау 
қазақ хандығының алғашқы астаналары 
болған шаһарлар, яғни, сақтардың 
астанасы – Шірік-Рабат, оғыздар астанасы 
– Жанкент, қазақ хандығының алғашқы 
астанасы Сығанақ шаһары жайында 
айтып өтіп, археологиялық қазбалар 
кезінде табылған көне жәдігерлермен 
таныстырды. Өз кезегінде Қ.Яссауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті жанындағы ғылыми-
зерттеу институтының директоры, тарих 
ғылымдарының кандидаты Көпжасар 
Жетібаев Үкімет басшысын соңғы 
археологиялық зерттеулермен хабардар 
етіп, алдағы жоспарларымен бөлісті.

Мұнан соң делегация көне шаһар 
кешенінің бір бөлшегі – мешіт-медресемен 
танысты. Осы жерде Үкімет басшысы 
шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен 
кездесті. Тарих ғылымдарының докторы 
Мадияр Елеуов пен археолог Әзілхан 
Тәжікеев, жырау Алмас Алматов және 
облыстық мәслихат депутаты, ақын 
Шәкизада Әбдікәрімов біздің өңірдің 
бай тарихы мен рухани құндылықтарды 
дамыту мәселелері төңірегінде ой-
пікірлермен бөлісті.  

Көне шаһардың жанынан бұрын 
Ұлы Жібек жолы өтсе, қазір «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» күрежолы кесіп 
өтеді. Араб географы аль-Мукаддаси 
оны «Отырармен кіндігі бір егіз қала» 
деп көрсеткен. «Сығанақ» деген атау 
ХІ ғасырда ғалым М.Қашқаридың 
«Түркі тілінің сөздігі» атты еңбегінде 
жазылған. ХІ-ХІІ ғасырларда Қарахан 
мемлекетінің кезіндегі жазба деректердің 
барлығында қаланың аты жиі кездеседі. 
2003 жылы археолог С.Жолдасбаевтың 
жетекшілігімен Қ.Яссауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
ғалымдары осында археологиялық 
қазба жұмысын жүргізді. Ал 2011-
2013 жылдары қазба жұмысының аясы 
кеңейе түсті. 2014 жылдан бергі уақытта 
мұндағы археологиялық зерттеулер 
облыс бюджеті есебінен жүргізілуде.  
Көршілес ортағасырлық Отырар, Сауран 
және Түркістан қалаларына қарағанда 
Сығанақтың қорғаныс жүйесінде өзгешелік 
бар болып шықты. Былтыр да зерттеу 
жалғасып, қалашықтағы мешіт пен оның 
қақпасын сақтап қалу шаралары жүргізілді. 
Мұндағы мақсат – көне шаһарды туристік 
нысан ретінде қалыптастыру және 
нысанды әлемдік деңгейде насихаттау. 
Айтпақшы, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік 
мұраларының алдын ала тізіміне біздің 
облыстан енген нысандар қатарында 
Сығанақ та бар. 

 ҚР Премьер-Министрі Б.Сағынтаев 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 
«Туған жер», «Қазақстанның киелі 
жерлері» және т.б жобаларының 
маңыздылығын айрықша атап өтті. 
Мақала барлық салада рухани жаңғыруды, 
ауқымды жұмыстар атқаруды талап етеді. 
Бұл бағытта Қызылорда облысында үлкен 
жұмыстар атқарылып жатқаны қуантады 
және оған Үкімет тарапынан тұрақты 
қолдау көрсетіледі.

 «Сыр бойы» газетінің
тілшілер тобы.

ҚР ПРемьеР-министРі БаҚытжан саҒынтаеВ: 

АЙМАҚТА ЭКОНОМИКА БЕЛСЕНДІ ДАМЫП КЕЛЕДІ
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қоғам

хабарлама

Жарамсыз деп есептелсін
Байзаков Мергенбай Тулендиевичтің атына Қызылорда облысы, Сыр

дария ауданы, Қоғалыкөл ауылы, Абай Құнанбаев көшесі 28/1 үйге берілген 
Сырдария ауданы әкімдігі қаулысының (№9 15.01.2007 ж.), қабылдау 
комиссиясының жария етілген құрылыс объектісін пайдалануға қабылдау 
туралы актісінің (№ 15.01.2007 ж.),  Сырдария ауданы бойынша жария етуді 
жүргізген комиссия шеші мінің (№449 28.12.2006 ж.), жер учаскесіне жеке 
меншік құқығын беретін акті сінің (кадастрлық №10153026340, №0110633 
24.04.1996 ж.), ауылдық халық депутаттарының кеңесі төрағасының шешімі 
(№30 15.10.1993 ж.) түпнұсқалары жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

* * *
Нурпеисова Лаура Сарсенгалиевнаның атына Қызылорда қаласындағы 

№140 қазақ орта мектебін 2002 жылдың 24 маусымында бітіргені жөнінде 
берілген ОБ 0690619 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Жеке және 
заңды 
тұлғаларды 
қабылдау-
шылардың 
аты-жөні

Жеке және 
заңды 
тұлғаларды 
қабылдау-
шылардың 
лауазымы

Жеке және 
заңды 
тұлғаларды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

мемлекеттік 
мекеменің 
мекен-жайы

Байланыс 
телефоны

Мүбараков
Қамбарбек
Амангелдіұлы

Қызылорда об
лысы бойын
ша тексеру 
комиссиясының 
төрағасы

Сәрсенбі
Сағат 
16.0018.00

Қызылорда қаласы 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, құрылыс 
№1, Облыстық 
мекемелер үйі,
каб №136 а

605466

Сатлабаев 
Мирамбек 
Ахметұлы

Комиссия 
мүшесі

Дүйсенбі
16.0018.00

Қызылорда қаласы 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, 
құрылыс №1, 
каб №136 б

605462

Ильясов 
Талғат 
Ибрагімұлы

Комиссия 
мүшесі

Сейсенбі
Сағат 
16.0018.00

Қызылорда қаласы 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, 
құрылыс №1, 
каб №132

605464

Садуақасова 
Айгуль 
Аманхановна

Комиссия 
мүшесі

Бейсенбі
Сағат 
16.0018.00

Қызылорда қаласы 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, 
құрылыс №1, 
каб №134

605465

Мұсабеков 
Роман 
Темирбекович

Комиссия 
мүшесі

Жұма
Сағат 
16.0018.00

Қызылорда қаласы 
Сұлтан Бейбарыс 
көшесі, 
құрылыс №1, 
каб №133

605463

сенім телефоны
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы №1567 

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің «Арнамыс» кодексін 
бекіту туралы» Жарлығына және 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410V ҚРЗ 
«Сыбайлас жем қорлыққа қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясында 605470 
сенім телефоны жұмыс істейтіндігін хабарлайды.

2017 жылдың ііі тоқсанына арналған Қызылорда облысы 
бойынша тексеру комиссиясы төрағасының және комиссия 
мүшелерінің жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесі

мемлекеттік органның 
атауы

а.т.Ә. атқаратын қызметі азаматтарды қабылдау 
күні мен уақыты

мемлекеттік органның 
орналасқан жері

Байланыс телефоны

Қызылорда облысының 
Әділет департаменті

Сапаров Қалдыбек 
Ерубайұлы

Департамент басшысы сәрсенбі, жұма
сағат 1500ден 1800ге дейін

Қызылорда қаласы
Абай даңғылы, 52

Тел.: /8 724 2/ 231051

Бәкішева
Ирина Жұмабайқызы

Департамент басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі
сағат 0900ден 1200ге дейін

Қызылорда қаласы
Абай даңғылы, 52

Тел.: /8 724 2/ 231016
         /8 724 2/ 231035

Абсат Жандос 
Дәуренбекұлы

Департамент басшысы 
орынбасарының 
міндетін атқарушы

дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні    
сағат 0900ден 1200ге дейін

Қызылорда қаласы
Яншина көшесі, 1

Тел.: /8 724 2/ 264360

Қазақстан Республикасы Президентінің  2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің «Әдеп»  кодексіне 
және 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қызылорда облысының Әділет департаментінде  
«231009» сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

– Елбасы мақаласында көтерілген идеяларды 
толыққанды жүзеге асыра білсек, еліміздің рухани дамуын 
жеделдете түсетініміз анық. Рух болмысының жаңғыруы 
адамның рухани дүниесін байыту мен қоғамды дамытуға 
келіп тіреледі.

Ұлттың мәдениетін сақтау және онан әрі жетілдіру 
өмірлік маңызды мәселе. Жастарымыздың бойына ұлт 
құндылығын сіңіре білсек, рухани жаңғыруымыз мәңгілік 
болады. Адам мәңгілік болмағанымен оның әлеуметтік ісі 
мен рухани қуаты ғасырдан ғасырларға жалғасып, мәңгілік 
жоғалмайтыны ақиқат. Мысалы, Шәкәрім ғұламаның 
тарих қойнауынан тамыр тартқан ар ілімін зерделеуге 
болады. Ар ілімін жоғары ұстағандар – рухани жетілген 
жандар. Ұлтымыздың мәдени мұрасы – ұлт рухының 
көрінісі. Мәдениет дегеніміз, адамның ақылымен, 
қолымен жасалған құндылықтардың жиынтығы емес. 
Мәдениет адамның, ұлттың есеюі, жетілуі, кемелденуі 
оның танымдық қабілетінің ашылуы және жүзеге асуы. 
Мәдениет – тарих өрісі, адамның ақылойының жемісі, 

адамның негізі, тұлғалануы. Рухани жетілген жан ғана 
рухани құндылықтардың мәнін түсініп, оны қорғаушы 
ғана емес, кейінгі ұрпаққа жеткізуші.

– Ұлттық код дегеніміз не?
– Халықтың жаратылысын, табиғатын, рухани бітімін, 

әдетғұрпын, тілін, ділін, дінін айқындайтын белгілері – 
ұлттық код. Қазақ халқының ұлттық болмысы ғасырлар 
бойы қалыптасып орныққан, сондықтан да ол болмыс 
қазақ рухын әртүрлі күйзелістерден аман алып келе 
жатқан айрықша қасиеті. Халқымыздың осы қасиетін 
танытатын формуласы материалдық байлықтан адами 
құндылықты биік қоятындығымен ерекшеленеді. Себебі, 
көне заманнан бастап әділеттілік, адалдық, шыншылдық 
және адамгершілік материалдық дүниеден әлдеқайда 
артығырақ бағаланған. Бірақ заман өзгерді, заманның 
қозғаушы күші адам да өзгерді. Құбылмалы саясат билеген 
уақыт ыңғайынан туындаған кемшіліктер кейіннен үлкен 
дертке айналды. Қазақтың өмір сүру ережесі қатты 
өзгерістерге ұшырады. Бұрын «малым – жанымның 
садағасы, жаным – арымның садағасы» делінетін, барша 
игіліктен арды, ұятты, адамгершілікті жоғары қоятын 
қазақтың рухани әлемінде керіағар ұғымдар қалыптасты. 
Ұлтымыздың этикалық коды бұзыла бастады. Соның бір 
салдары – бүгінгі қоғамның барлық саласын жайлаған 
сыбайластық пен жемқорлық. Елбасымыз бағдарламалық 
мақаласында осы құбылыспен халық болып, ел болып 
күресуге шақырады, адамгершілік ұстанымымызды 
нығайтуға меңзейді.

– Ұлттық кодымыздың қасиетін бойына жиған халық 
мұрасының бірі тіл екенін жаңа өзіңіз де атап өттіңіз. 
Өркениет өмір салтында өз тілімізбен қатар «өзге тілдің 
бәрін біл» деп Қадыр ақын айтпақшы, өзге тілді білуге де  
біртабан жақын тұруымыз керек деп ойлайсыз ба?

– Мемлекеттік мәртебесіне қарамастан, қазақ тілінің 
қолданыс аясын тиісті дәрежеде кеңейте алмай келе 
жатқанымыз да рас. Бірақ, ұшқыр уақыт мойын бұрып 
қарап тұрмайтын сияқты. Заман өзгерді, қазір бізден 
қазақ тілімен қатар орыс тілін және ағылшын тілін оқып
үйренуді талап етеді. Бүгінде ағылшын тілін білуге әлем 
баса назар аударуда, себебі, барлық ғылыми жаңалықтар 
мен мәдени жетістіктер, технологияның аудармалары, 
идея мен тың ойлар, ең алдымен ағылшын тілінде жарық 
көріп жариялануда. Сондықтан да біздің жастарымыз үшін 
өз ана тілінен басқа орыс, ағылшын тілдерін де үйренудің 
қажеттілігі айқын. Сонымен қатар Елбасымыз қазақ 
жазуының латын әліпбиіне көшу мәселесін де көтерді. 
Латын әліпбиіне ауысу ағылшын тілін оқыпүйренуді 
жеңілдетеді. Елбасымыз атап өткендей, «Латыншаға 
көшудің логикасы – бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, коммуникацияның, сондайақ, ХХІ ғасырдағы 
ғылым мен білім беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты» болып отыр. Сондықтан да біз қазақ тілінің 
орыс, ағылшын тілдерінің тасасында қалып қоймай, 
әдебиет пен өнердің, ғылым мен жаңа технологияның 
тіліне айналып ұлттық кодымыздың негізгі өзегі 
болатындығына сенімділікпен қарауымыз қажет. 

– Елбасының бағдарламалық мақаласынан туын
дайтын «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық», «Қазақстанның киелі жерлері геогра
фиясы», «Қазіргі Қазақстанның мәдениеті жаһандық 
әлемде» жобаларының бізге беретін игілігі қандай 
болмақ? Оларды іске асыру үшін не істеуіміз керек?

– Бұл жобалар өз болашағымызды өзіміз қалып
тастыруымызға мол мүмкіндік береді. Осы тұрғыда «ой 
түзелмей, бой түзелмейдіні» жадымыздан шығармауымыз 
керек. Сондықтан да, кітап шығару және әдебиеттерді 
тарату мәселесі өте маңызды болып табылады. Кітаптың 
адам жанының рухани бөлігі болып табылатындығы 
бұрыннан белгілі. Рухани жұтаңдықпен күрестегі басты 
қаруымыз кітап болуы керек. Осы бір тұрқы қол басындай, 
салмағы қорғасындай дүние бізді адамгершілікке, 
отансүйгіштікке, гуманизмге үйреткен. Сондықтан да, 
баспа қызметін, соның ішінде балалар әдебиетін шығаруға 
мемлекеттік қолдау қажет. Елбасымыз мақаласында атап 
өткендей, тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, 
психология, мәдениеттану және филология ғылымдары 
бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті 
барлық жағдайды жасауға тиіспіз. Бізге инженерлер мен 

дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты 
терең түсіне алатын білімділер аса қажет. Гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша алдағы уақытта 
әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, студент жастарға білім алуға мүмкіндік 
жасалады. Бұл – өте керемет идея. Яғни, біздің жастарымыз 
әлемдік білімнің брендіне айналған – Гарвард, Оксфорд, 
Кембридж, Массачутес университеттері үлгілерінің 
негізінде білім алса, бұл дегеніміз нұр үстіне нұр емес 
пе?! Шындығын айтсақ, біздің гуманитарлық саладағы 
біліміміз көп жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында 
шектелді. Әлемге бір ғана көзқараспен қарауға мәжбүр 
болдық.  Оқулықтардың заманауи таңдаулы үлгілері қазақ 
тіліне аударылса, жастарымыздың ой санасына сілкініс 
тудыратыны анық. Дана халқымызда «жақысының аты 
өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» деген керемет сөз бар. 
Бұл дегеніміз өз еліңнің лайықты азаматы болуы үшін 
өмір сүріп, ерінбей еңбек етудің керектігі туралы тарихи 
анықтама.

– «Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» мен «Қазақ стан
ның қасиетті рухани құндылықтары» жобасы аясындағы 
философиялық көзқарасыңыз қандай?

– Қазақстанның 100 жаңа есім жобасы – тәуелсіздік 
жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде тұра тын 
түрлі жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің тарихы. Жобада 
нақты адамдардың нақты тағдырлары мен өмір  баяндары 
арқылы бүгінгі, заманауи Қазақстанның келбеті көрініс 
табады. Тәуелсіздік кезеңінде өзінің еңбегімен, білімімен, 
өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. 
Олардың жүріп өткен жолдары – кез келген статистикадан 
артық көрсеткіш. Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз 
тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болуы 
үшін, оларға үлгі ұсынуымыз керек дейді. Бұл жерде мәселе 
адамның өзін өзі тарихта қалдырғысы келетіндігінде емес. 
Біз өткенді қалай білгіміз келсе, болашақ ұрпақ та біздің 
өміріміз жайлы білгісі келетін болады.  

«Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» 
жобасы аясында рухани қастерлі ескерткіштерімізді өзара 
сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде 
қалыптастыруға меңзейді. Мұның бәрі де халқымыздың 
ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды. Немістің 
ұлы философы Гегель айтқандай, дамуда бұрынғыны тек 
біржақты теріске шығаруға болмайды. Ал диалектиканың 
заңы бойынша, тек ескірген, жаңа уақыттың талабына 
сай емес ой түйіндерін ғана принципті түрде бекер деуге 
болады. Әр халықтың рухани дамуында уақытқа тәуелсіз 
жаңа ойлар, жаңа принциптермен диалектикалық түрде 
сабақтас екені еш уақытта ұмтылмайды. Тек бұрынғы жаңа 
құндылықтар мен жаңа ойлардың, жаңа принциптердің 
ішкі диалектикалық байланысын дұрыс түсінгенде ғана 
мағыналы түрде алға жылжу жүзеге асады. 

– Мазмұнды әңгімеңізге рахмет. Рухани болмы сы
мыздың жаңғыруына қосар үлесіңіз үделі болсын.

Сұхбаттасқан: 
дүйсенбек аЯШҰлы.

РУХ БОЛМЫСЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ – 
ҰЛТ ТҰҒЫРЫ

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағ дар
ламалық мақаласында қоғамымыз мұқтаж болып отырған ойлар 
мен ұстанымдар орын алған. Соның бірі жаһандану қарқыны үдеген 
уақытта өзіндік болмысымызды сақтап, жат мәдениеттің жетегінде 
кетпеу, әлемдік даму үдерісінен қалмау екенін түсініп отырмыз. 
Бұл жайында белгілі ғалым, философия ғылымдарының докторы, 
профессор Баймырза Қожамберлиевпен ой бөліскен едік.

Бүгінгі күні әлеуметтік кеселге айналып 
кеткен жемқорлықпен күрес мемлекеттің бола
шағы үшін стратегиялық мәнге ие. Әсіресе, 
бұл серпінді дамып келе жатқан және бәсекеге 
қабілетті әлемдегі 30 елдің қатарына кіруді 
мақсат етіп отырған біздің еліміз үшін өте 
маңызды. Елбасы сыбайлас жемқорлықтың 
мемлекетіміздің беделіне, демократиясына, 
ұлттық қауіпсіздігіне, экономикалық дамуына, 
адам құқықтарының сақталуына үлкен қауіп 
төндіретін дерт екенін үнемі айтып келеді. 

Жемқорлық – әлеуметтік құбылыс ретінде 
саясатты да, экономиканы да, басқару жүйесін 
де кері тартатын механизм екені өздеріңізге 
мәлім. Елбасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жүргізіп жатқан саясатын қолдай келе, 
халыққа қызмет көрсету барысында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске облыстық білім 
басқармасы Қазақстан Республикасының «Сы
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңын орындау мақсатында, мемлекеттік 
және мемлекеттік емес мекемелерде аталған 
тақырыпта дәрістер, «дөңгелек үстелдер», кеңес
тер, БАҚ арқылы насихаттау және түсіндіру 
жұмыс тарын жүргізуде. 

Айтқалы отырған әңгiмемiз білім сала
сындағы сыбайлас жемқорлық жайлы 
болғанымен, бұл – тек білім саласындағыларды 
ғана емес, жалпы барлығымызды ойландыруы 
тиіс мәселе. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрестің алдын алу үшін әр мекеменің басшысы 
өзінің қызметкерлерімен осы бағыттағы жұ
мысын жүйелі жүргізуі оның мемлекеттік 
қызметтегі басты парызы деп айтсақ, артық 
болмас. 

Айналасын әлі танып үлгермеген кішкентай 
балақанға оң мен солын үйретіп, елінің намысын 
жоғары қоятын азамат етіп тәрбиелейтін білім 
ордалары басқаларға үлгі болып, қоғамды 
жайлап жатқан қауіпті дерттен ада болса 
дейміз. Кейбір орта білім ошақтарында  сы
байлас жемқорлықтың белгілері байқалып 
қалады. Осыған байланысты колледж, мектеп, 
балабақша директорларының басын жиі қо сып, 
ашық талқылаймыз. Мұндай жағымсыз құбы
лыстар үйреншікті жағдайға айналмас үшін 
арнайы ісшаралар да ұйымдастырылады.  Әр 
нәрсенің себебі мен онан туындайтын салдары 
болатындығын ескерсек, біз көбінекөп орын 

алған әрбір қылмыстық әрекетті талқылаудың 
ізінде жүре бермей, оның туындайтын себептерін 
тауып, алдымен сонымен күресуіміз керек деп 
ойлаймын. 

Жемқорлыққа қарсы күресті қайдан, қалай 
бастағанымыз дұрыс? Қазіргі көпшіліктің басты 
арманы – бай болу. Өкінішке қарай, баю үшін 
арнамысынан бас тартатындар қоғамымызда 
аз болмай тұр. Адамға ақша қызмет етпей, адам 
ақшаға қызмет ететін түсінік қалыптасқалы 
бері оның санасы уланды, дүниенің құлына ай
нал ды. Жемқорлықтың да бастауы осыдан. 
Осы қағиданы бұзбай қоғамдағы жемқорлықты 
жоя алмаймыз. Жемқорлықтың пайда болуы 
қоғамдағы рухани байлықтың құнсызданып, ма
териалдық құндылықтың алдыңғы сатыға шы
ғуының салдары. Сондықтан, біз қоғамымызда 
жемқорлыққа қарсы күресті азаматтарымыздың 
жүрегіне рухани ізгіліктерді, құндылықтарды 
сіңіруден бастауымыз қажет. Рухани тұрғыдан 
бай адам, жемқорлық секілді лас істерден жанын 
таза ұстайды. 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында Ұлттық 
бірегейлікті сақтау арқылы ұлттық сананы 
кемелдендіру жайы көрсетілген. Яғни, біз ұлттық 
жаңғыру арқылы санамызды салауаттандырып, 
жат әрекеттерден бойымызды аулақ ұстай 
аламыз. Сол себепті де, азаматтарымыздың жан
дүниесіне ізгілік сыйлар рухани байлығымызды 
кең тұрғыда насихаттаумен айналыссақ, жетер 
жетістігіміз толымды болмақ. Рухани байлық пен 
материалды байлықты тең дәрежеде ұстай ал ға
ны мызда ғана қоғамымыздың дамуы орнықты 
болары сөзсіз. Жеке тұлғаның адамгершілік 
санасының биіктігі оның алған тәлімтәрбиесі, 
мінезқұлқы мен ісәрекетін анықтайтын өлшем 
болып табылады. Әрбір тұлғаның өзіне тән 
барлық адами қасиеттері рухтан нәр алады. Ал 
жаман, жағымсыз қасиеттер – нәпсінің көрінісі. 
Міне, осы себепті де біз жемқорлықпен күресті 
рухани сананы тазартудан бастасақ, әрбір адам 
нәпсінің тұтқындығынан босап, елі мен жеріне 
адал қызмет етер Алаштың азаматына айналар 
еді. 

Осы уақытқа дейін жемқорлықпен күресу 
үшін түрлі әдістерді  қолданып келдік. Соның 
ішінде, жемқорлық фактілерімен ұсталған аза
мат тарды жұмыстан қысқартып, ол лауазымға 

қайта орала алмайтын тәсілдерді қолдандық, 
айыпқа тарттық, қатаң түрде жазаладық. Алайда, 
айтарлықтай нәтижеге қол жеткізбедік. Себебі, 
біреуін жазалағанмен, оның орнына келген 
екінші біреу дәл сол қателікті назарда ұстап, 
жаңадан айла ойластырады. Тың амал табады. 
Бар ойға алғаны өзінің материалдық деңгейін 
көтеру болғандықтан, ол да жемқорлыққа жол 
береді.  Ендеше, оның шипасы – халық арасында 
ағарту, насихат жұмыстарын тереңінен жүргізу. 
Байлықты басты құндылық деп адасып жүрген 
азаматтарымыздың түсінігіне төңкеріс жасау. 
Яғни, оның санасезімі, сенімі, ішкі жан дүниесі 
тазаруына ықпал ету. Біздің қоғам ақ ниетті, 
адал, намысы биік азаматтарды қажет етеді. 

Болашақта өскелең ұрпақ жемқорлыққа 
жирене қарауы үшін біз қандай әрекет жасап, 
оларға қандай бағыт сілтей аламыз?! Бүгін, 
ертең демесек те, алдағы жылдары сыбайлас 
жемқорлық ауыздықталады. Сол мақсатқа 
жету үшін әрбір отбасында, балабақшада 
тәрбиеленетін, мектепте білім алатын баланың 
бойына имандылық пен адамгершілікті, еліне, 
жеріне, ұлтына деген жанашырлық, патриоттық 
сезімді тереңінен сіңіруіміз шарт. Жаны таза, 
ары ақ, елі мен жерін көркейтер нағыз ұлтжанды 
азамат қалыптасуы үшін ұлттық рухты жас 
ұрпақ бойына мейлінше дұрыс дарыта алуымыз 
қажет. Сол себепті, ұлтжанды азамат тәрбиесіне 
селқос қараудан аулақ болған жөн. Қайта бар 
назарымызды ұрпақ тәрбиесіне шоғырландыра 
алсақ, жарқын болашаққа  сенімді әрі нық қадам 
тастарымыз анық.  

Білім саласында сауатты, іскер жас 
мамандар жетерлік. Мектептегі білім беру 
қызметінің сапасы оның басшысының іскерлік 
қабілетіне тікелей байланысты дейтін болсақ, 
онда мектеп директорларын конкурстық 
тағайындауды қоғамдық кеңестің, мектептің 
қамқоршылық кеңесінің алдында ашық түрде 
ұйымдастыруымыз керек. Ал аудан әкімдігі, 
оның білім бөлімдері талантты, білімді жас 
мамандардан мектеп директорларының кадрлық 
резервін қалыптастыру бағытында жұмыс 
жасаулары тиіс. 

Б.саЙлыБаеВ, 
Қызылорда облысы 

білім басқармасының басшысы.

АРЫ ТАЗА АЗАМАТТЫҢ ІСІ ХАҚ

Елбасының «Қазақстанның үшін
ші жаңғыруы: жаhандық бә секеге 
қабілеттілік» атты Жол дауында ҚР 
Үкіметіне берген тап сырмасына 
сәйкес, агро өнер кә сіптік кешендерін 
дамытудың 20172021 жылдарға 
арналған мем лекеттік бағдарламасы 
бекітілді. Осы бағдарлама аясында 
ауыл шаруашылығы дақылдарынан 
мол өнім алу үшін жүргізілетін ша
ра лардың комплексінде тұқым 
шаруашылығының алатын орны 
ерекше зор. Оның негізгі міндеті 
– өндірісте егіліп жүрген күріш 
сортының жоғары репродукциялы 
тұқымын тауарлы күріш өндіретін 
шаруашылықтарға жеткілікті мөл
шерде дайындап беру. Қандай сорт 
болмасын, ұзақ жылдар егілу ба
ры сында тұқым сапасы на шарлап, 
азады және өнімі азаяды. Жалпы, 
дақылдардан жо ғары өнім алуда тұ қым 
сапасы аса ма ңызды роль атқарады.  
Өйт кені, тұ қым бойында  бо ла
шақ  өсім діктің   барлық  қасиеттері 
жи  нақ талып тұрады. Сондықтан 
оның са  палық көрсеткіштеріне қа
рап, бо  лашақ өнімнің мөлшері мен 
са па сын болжауға болады. Тұ қым 
шаруашылығының екінші мін деті – 
таза сорттылығын, оның био ло гиялық 
жоғары шығым ды лығын бас тапқы 
қалпында сақтау.

Күріш дақылының сапалы тұ
қымымен қамтамасыз ету мақ 
сатында облыста 2 тұқым өн  діруші, 
3 элиталық тұқым өн діруші және 
8 – І, ІІ және ІІІ кө бейтілген тұқым 
өндіретін аттестатталған тұқым 
өндіруші шаруашылықтар бар. Атап 
айтсақ, «Ыбырай Жақаев атындағы 
Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми
зерттеу институты», «Түгіскен 
ТШ»,  «Мағжан и К», «РзаАгро», 
«Сыр маржаны», «Таң ЛТД» серік
тес тіктері, «Абзал и К» толық 
серіктестігі, «Төңкеріс К» шаруа 
қо жа лығы және тұқым өткізушілер 
«АгроХолдинг Байқоңыр» ЖШС 
мен «Агро Центр» ЖШС. 

Тұқым шаруашылықтарын қол
дау мақсатында мемлекет тара  пынан  
2000 жылдан бастап субсидия 
бөлініп келеді. Рес пуб лика бойынша 
тұқым шаруа  шы лық тарына 2013
2015 жыл  дар аралығында 2,5
2,9 млрд суб сидия бөлінсе, бұл 
көрсеткіш 2020 жылға қарай – 11,6 
млрдқа жетеді деп жоспарлануда. 

2014 жылы облыстық бюд
жет тен 358,9 млн теңге қаражат 
бөлініп, күріш өндірумен айна лы
сатын ауыл шаруашылығы құры
лым дары барлығы 7295,3 тонна 
ішінара арзандатылған жоғары 
реп   ро дукциялы тұқым сатып алып 

егуге қол жеткізіп, нәтижесінде 
гектарына 50,1 центнерден жоғары 
өнім алып, қамбаны мол астыққа 
толтырды. Бұл көрсеткіш 2015 
жылы облыс бойынша гектарына 
50,5 центнерден айналса, өткен 
жылы облыс әкімдігінің қолдауымен 
«АгроХолдинг Байқоңыр» ЖШС 
арқылы 75,0 млн теңгеге Крас
нодар өлкесінен 335 тонна эли
талық күріш тұқымы әкелініп, «Таң 
ЛТД» ЖШС және «Төңкеріс К» 
шаруа қожалықтарында егіл ді. Ауыл 
шаруашылығы тауар өн дірушілері 
6000 тоннадан астам І репродукциялы 
күріш тұқы мымен қамтамасыз 
етілді. Нә ти жесінде гектарына 54,5 
цент нер ден өнім жиналып, облыс 
қамбасына 439 мың тоннадан астам 
Сыр салысы құйылды. Соңғы 
жыл дары жоғары өнім алудың 
арқасында ауылшаруашылық құры 
лымдарының материалдықтех 
ни калық базасы нығайып, ша
руа   шылықтар заманауи жаңа 
тех   никалар алуға қол жеткізе бас
тады. Жасыратыны жоқ,  2000
2010 жылдарға дейін жалпы егіл
ген егіс көлемінің 3040 пайызы 
қатардағы тұқыммен егілетін. Осы 
тұқым шаруашылығын дамытуға  
көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың 
арқасында соңғы 20 жылдың 

үстінде болмаған көрсеткішке жетіп 
отырмыз. Атап айтқанда, 2015 
жылы жалпы егістіктің 98,5 пайызы 
жоғары репродукциялы тұқыммен 
себілсе, былтыр 99,7 пайыз, биыл 
99,9 пайыз сапалы тұқым себілді.  

Биылғы жылы тұқым шаруа
шылығын қолдауға жергілікті 
бюджеттен 439,25 млн теңге қаржы 
бөлініп, облыс бойынша 5985 тонна 
Iші репродукциялы тұқымға ауыл 
шаруашылығы құрылымдарынан 
өтінімдер түсіп, ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілеріне қолдау 
көрсетілді. Жоғары сапалы тұқым 
мол өнімнің кепілі екендігін облыс 
диқандары соңғы жылдары өз ең
бектерімен дәлелдеп жүр. Осы 
жетіс тіктердің бәрі мемлекеттік 
қол даудың арқасы. Өйткені, ауыл 
ша руашылығын қолдау, тұқым 
ша руа шылығын дамыту, ауыл ша
руашылық құрылымдарын са палы 
тұқыммен қамтамасыз ету Үкі меттің 
басты назарында.

Қ.маЙлыБаеВ,
облыстық 

ауылшаруашылығы 
басқармасының тұқым 

шаруашылығы және астық 
инспекциясы бөлімінің 

бас маманы. 

МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ТҰҚЫМ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҚОЛДАУ

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестіктің баспасөз және тарату 
бөлімінің маманы Ақерке Бектұрсыноваға әкесі

мұсахан Бектұрсынұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан Рес пуб
ликасының Экология Кодексінің 57бабының талаптарына сәйкес  «Сол
түстікБатыс Қызылқия кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№131, 200 
ұңғы малардан аралық құбыр тарту» жобасы жөніндегі құжаттаманың   мем
лекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды.

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299211.

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары басқармасында мем
лекеттік қызметтің 3 түрі көрсетіледі. Солардың 
ішінде «облыстық және аудандық маңызы 
бар жалпы пайдаланымдағы, сондай-ақ елді 
мекендердегі автомобиль жолдарының жолақ 
бөлігіндегі сыртқы (көрнекі) жарнама орна лас-
тыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет түрі бар.

«Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы 
пайдаланымдағы, сондайақ елді мекендердегі 
автомобиль жолдарының жолақ бөлігіндегі 
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет ҚР 
Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 
30 сәуірдегі №529 бұйрығымен, ал регламенті 
облыс әкімдігінің 2016 жылғы 29 ақпандағы №360 
қаулысымен бекітілген. Аталған мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет ҚР Инвестициялар және 
даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитетінің «Мемлекеттік корпорация» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы рес пуб ли
калық мемлекеттік кәсіпорны және www.egov.
kz «электрондық үкіметтің» вебпорталы арқылы 
жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет заңды және жеке тұл
ғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
тегін көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті алушы 
қызметті берушіге немесе мемлекеттік корпорацияға 
құжаттардың топтамасын тапсырған, сондайақ 
вебпорталға жүгінген кезден бастап 3 жұмыс күн 
ішінде қызмет көрсетіледі.

«Электрондық үкіметтің» вебпорталы арқылы 
рұқсат алу үшін, ең алдымен тіркелу сайтына (www.
egov.kz) кіріп, түстік шешімі бар объектінің эскизін, 
сондайақ көрсетілетін қызметті алушы электрондық 
цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат 

нысаны бойынша сұрау салу қажет.
Ал мемлекеттік корпорация арқылы 

рұқсат алу үшін, көрсетілетін қызметті 
алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 
Мемлекеттік корпорацияға жүгініп  рұқсат 
алуға өтініш беріп, одан әрі (қағаз түрінде 
немесе электронды) мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың 
тізбесін тапсырады.

Тапсыратын құжаттар тізбесі:
1. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стан дар тының 1қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша өтініш;

2. Түстік шешімі бар объектінің эскизі;
3. Жеке басты куәландыратын құжат 

(жеке басты сәйкестендіру үшін);
Аталған құжаттар тізімі толық болған 

жағ дайда, жарнама орналастыруға рұқсат 
беру нәтижесі Мемлекеттік корпорация және www.
egov.kz «электрондық үкіметтің» вебпорталы 
арқылы көрсетіледі. Егер құжаттар толық болмаған 
жағдайда, қызмет көрсетуші қызмет көрсетуден бас 
тартуға мәжбүр болып табылады яғни, көрсетілетін 
қызметті беруші өтінішті одан әрі қараудан бас 
тарту туралы қолхатпен дәлелді жауап береді.

Аталған  мемлекеттік қызмет көрсету нысаны – 
электрондық және қағаз түрінде болады. 

Негізінен, көрсетілетін қызметті беруші – ҚР 
еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке 
күндерінен басқа, жұмыс кестесіне сәйкес 13.00ден 
бастап 14.30ға дейін түскі үзіліс, ал дүйсенбіден 
бастап жұманы қоса алғанда сағат 9.00ден 18.30ға 
дейінгі уақытта қызмет көрсетіледі.  С о н ы м е н 
қатар, басқармада 2017 жылдан бастап көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне қосымша 4 қызмет енгізілуде. 
Оның ішінде:

1. Қызмет өңірі шегінде механикалық көлік 
құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті 
техникалық қараптексеруден өткізу кестесін келісу.

2. Тұрақты республикаішілік автомобильмен 
тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқы
ғына куәлік беру.

3. Ауданаралық (қалааралық, облысішілік), 
ауданішілік, қалалық (ауылдық) және қала ма
ңын дағы қатынастарда әлеуметтік мәні бар қа
тынастар бойынша автомобильмен жолаушылар 
тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымал
даушылардың залалдарын субсидиялау.

4. Көлік қызметі субъектілерін олардың жолау
шылар мен көлік инфрақұрылымы объектілеріне 
келетін адамдарды, олардың алып жүретін заттарын, 
оның ішінде қол жүгі мен багажын тексеріп қарауды 
жүргізу тәртібі мен талаптарына сәйкес келуі 
тұрғысынан аттестаттау.

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТҚАН ТҰЛҒАЛАРҒА

«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

2017 жылдың 3-тоқсанына арналған Қызылорда облысының Әділет департаменті басшысының және департамент басшысы 
орынбасарларының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ
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өлкетану

     ҚазаҚстанның киелі жерлері      жастар театры

     МӘМС

2017-2018 оқу жылына төмендегі мамандықтар бойынша 
талапкерлерді қабылдайды:

0301000 – «Емдеу ісі» мамандығы бойынша
- негізгі орта білім (9-сынып негізінде) – оқу мерзімі – 3 жыл 10 ай;
- жалпы орта білім (11-сынып негізінде) – оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай;
0302000 – «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша
- негізгі орта білім (9-сынып негізінде) – оқу мерзімі – 3 жыл 10 ай;
- жалпы орта білім (11-сынып негізінде) – оқу мерзімі – 2 жыл 10 ай.

Емтихан тапсыратын пәндер:
9-сынып негізінде 11-сынып негізінде
- Биология (негізгі пән)
- Қазақ тілі

- Биология (негізгі пән)
- Қазақ тілі
- Қазақстан тарихы

Қабылдау комиссиясы маусым айының 20-нан бастап жұмыс істейді.
Мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 64 А.

Байланыс телефоны: 70 02 88, 70 02 66, факс: 8 (7242) 70 02 88.

(Қызылорда облысының білім басқармасынан 2011 жылдың 24 маусымында АБ №0049695 лицензиясы берілген)
«Өркениет» медицина колледжі «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

Сейсенбі күні «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» күре жолының бойында қалаға жақын 
маңнан «Жайылма» базары ашылды. Мұнда 
енді Жаңақорған ауданының бренді санала-
тын қарбыз және бақша өнімдері сатылады.
Сауда орны облыс орталығынан 4-5 шақырым 

қашықтықта орналасқан. Енді халықаралық тас 
жолмен өтетін жолаушылар мен аймақтың сол-
түстік-батыс бөлігіндегі аудандар осы жер-
ге тоқтап сауда жасай алады.  Басты мақсат – өз 
өніміміздің өтімділігін арттыру. Жаңақорған 
ауданының әкімі Ғалым Әміреев базардың ашылу-
ына қатысып, қарбыздың алғашқы сатылымына куә 
болды.

– Осы жер Жаңақорған ауданының өнімдерін жан-
жаққа жөнелтетін басты орын болмақ. Бүгін Қармақшы 
ауданы мен Байқоңыр қаласына да осы «Жайыл-
ма» базарынан көкөністер жіберілді. Биыл 
аудандағы Жайылма ауылының өзінен 17 
мың тоннадай қарбыз алынады деп күтіп 
отырмыз. Мұнан бөлек Бірлік, Бесарық ау-
ылдары да мол өнімге қол жеткізуді көздеп 
отыр, – деді аудан әкімі.

Жаз шығысымен жұрт аңсайтын қарбыздың  саудасы 
енді қыза түседі. Базар ашылған күні-ақ жол жиегіндегі 
сауда орнын көріп, тоқтап жатқан көлікті жолау-
шылар жетерлік. «Жайылманың» қарбызын алғаш 
саудалағандардың бірі – Жалағаш ауданының тұрғыны 
Жанатбек Жақыпов болды. Ол облыс орталығынан 
қайтып келе жатып, көкөніс ала кетуді көздепті. Бағасы 
да, сапасы да көңілге қонымды осындай өнімдерді саты-
лымға шығаратын орынның ашылғанына қуанышты 
екенін жеткізді.           

Биыл жаңақорғандықтар 1627 гектар жерге бақша, 
636 гектар жерге көкөніс өнімдерін екті. Енді маңдай 
тердің өтеуін ысырап етпей жинап, жаңадан ашылып 
жатқан сауда орындарына жөнелтуді ойластырып отыр. 
Айта кетейік, осындай базар бұған дейін Жайылма ауы-
лы мен Жаңақорған кенті маңдарынан да ашылды. Енді 
тұрғындар бағасы қалтаға салмақ салмайтын бақша 
өнімдерін ешқандай делдалсыз саудалап, тікелей өнді-
рушінің өзінен сатып ала алады.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет). 

«ЖАЙЫЛМА» БАЗАРЫ
қАЛАғА ЖАқЫндАдЫ

Т.Жүргенов атындағы Шығар машылық үйін де 
Қазақ стан Журналистер одағының об лыс  тық фи-
лиалы 28 мау сым – Байланыс және ақпарат қыз
меткерлері күніне орай жиын  өткізді.

Шараны ашқан облыстық фи лиал дың төрағасы, 
«Сыр медиа» ЖШС бас директоры Аманжол Оңғарбаев 
ақпарат майданында қыз мет етіп жүрген қаламгерлерді 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, жылы лебізін білдірді.

Соңғы жылдардағы маңызды іс-шараларға ықпал-
дастық қызметі сараланып, журналистердің кәсіби 
жауап кершілігіне байланысты кей бір мәселелер де 
 ай тылды.

Мерекеге орай  «Қазақстанның Құрметті журналисі» 
төсбелгісін респуб ли калық «Нұр Жан» журналының 
бас редакторы Амангелді  Суханберлиев иеленді. Со-
нымен қатар, облыстық «Сыр бойы» газетінің жауапты 
хатшысы Дәуіржан Елубаев, «Хабар24» телеарнасының 
аймақтағы меншікті тілшісі Нұрлан Жақыпбек, 
«Қоғамтв» теле арна сының  ре дак торы Гүлнұр Бүркіт-
баева Қазақ стан  Журналистер одағының Құрмет 
 грамотасымен марапатталды. 

Мереке қарсаңында «Сыр бойы» газетінің тілшілері 
Нұрсұлтан Қазбеков пен Мөлдір Қалымбет, «Ақмешіт 
апталығы» газетінің тілшісі Бағлан тілеубергенова, 
Қазалы аудандық «Қазалы» газеті нің тілшісі Есет 
 табынбаев және бірқатар шығармашылық иелері Қазақ-
стан Журналистер одағының мүшесі атанып, куәлік 
 табыс етілді.

Е.АЙдАРБЕк. 

МЕРЕКЕЛІК МАРАПАТ

Жалағаш топырағы – түрлі  тарихи ес
керткіш терге бай, қойнауқатпары ашыл
маған құпия ларға толы киелі өңір. Қа зіргі 
таңда аудан аумағында орна ласқан 60тан 
астам тарихи және мәдени ескерткіштің 
ішінде ежелгі және көне қалалар мен 
қоныстар ерекше орын алады. Солардың 
бірі – республикалық ма ңызы бар орта
ғасырлық Жент қаласы.
Айта кетейік, Жент қаласының орны Жаңа-

дария ауылы, Аққолқа елді мекенінің оң-
түс тігінде. Көне шаһар 40 гектардан астам 
аумақ ты алып жатыр. Қала қирандыларының 
мер зімделуін әр ғасырларға жатқызуға бола-
ды. Қаланың солтүстігін су жүрген арық-канал 
кесіп өтсе, оның солтүстік-батысында ХVІІ-
ХVІІІ ғасырларда Хиуа хандары қам кесек-
тен салдырған ғимараттар, мұнаралар 
мен тұрғын үйлердің қабырғалары 
сақталған. Қаланың бас қақпасы 
дуал дың оңтүстік-батысында 
орналасқан.

тарихшылардың мә ліме-
тін ше, қаланың орталық бөлі-
гін дегі цитадель мен оның 
маңындағы күзет мұнарасы, 
қала ны сыртынан терең етіп 
қазылған ормен  айнала қор-
шаған қорған-дуалдар да 
кейінгі ғасырлармен (ХVІ–
ХVІІ ғ.ғ.) мерзімделеді. Цита-
дельдің ғимараты қам ке-
сектерден қаланып, ортасынан 
жүргізілген дәлізбен екі бөлікке бө-
лінген, оның әрқайсысы 8-10 бөлмеден 
тұрады. Күзет мұнарасының жалпы 
пішіні сегізқырлы болып келген, сабан мен 
малдың майда сүйектерін қосып иленген қам 
кесектерден (пахса) қаланған. Биіктігі шамамен 
7 метрдей. Қабырға-дуалмен қоршалған қаланың 
жарты бөлігі солтүстік-шығыстан оңтүстік- 
батысқа дейін созылып жатыр.

Көптеген ғимараттардың құландылары қала-
ның орталық бөлігін кесіп өткен үлкен каналға 
жапсарлас салынған және қазіргі уақытта үстіне 
керамика сынықтары шашылып, үйілген құм 
төбелер мен қабырғалардың қыштардан қаланып 
қираған тұғырлары күйінде жатыр. ХІІ–ХІІІ 
ғ.ғ. Жент Хорезм мемлекетінің дүниежүзілік 
дер жаваға айналу барысында Сыр өлкесіндегі 
тіректі қаласының бірі болған. Аталған қала 
хорезмшахтардың хаттарында «главнейшая 
мест ность мира и величайшая пограничная окра-
ина ислама» деген жоғары мәртебелі атауға ие 
болған.

Ал, 1220 жылдың сәуір айында Шыңғысхан-
ның үлкен ұлы Жошы бастаған моңғол әскері 
Сырдарияның төменгі ағысындағы қалаларды 
басып алып, енді Жент қаласын қоршауға ала-
ды. Жент қаласының әміршісі Құтлық Хорезм-
ге қашып кетіп, басшысыз қалған қала халқы 
моңғолдарға табанды қарсылық көрсете алмай 
қалады. Моңғолдар халықты сыртқа қарай ай-
дап шығып, 9 күн бойына тонайды. Қала түбінде 
бірде-бір моңғол сарбазының қаны төгілмегесін 
Жошы хан да қала халқын қырғынға ұшыратпай, 
оларға рақымшылық жасайды.

ХVІІ ғасырдың тарихшысы Әбілғазы баһа-
дүр ханның өзінің «Шежіре-и түркі» («түркі ше-
жіресі») атты тарихи шығармасында  Жошы ның 
Жентке жасаған жорығы жайлы:  «…Жошы 
хан Жантемір деген нөкерін елші қылып Жент 

халқына жіберді. Жент халқы бағынғысы кел-
меді, Жантемірді өлтіруді ойластырды. Жан-
темір әртүрлі айла жасап, құтылып шығып, 
Жошыға мұның баршасын айтты. Жошы хан 
қатты ашуланып, Жентті қамады. Қаланы алып, 
Жантемірге қастық ойлағандарды өлтірді, өзге 
халықтың қанын қиып, барлығын қаланың сыр-
тына шығарып, мал-мүлкін тонап, Әли қожа 
Ғаждуаниды Жентке әкім қылды, – деп жаз-
ды. Жент қаласын басып алғаннан кейін Жошы 
ханның әскері Жанкент қаласына қарай жорыққа 
аттанады.

Моңғол шапқыншылығынан кейін Жент 
қала сы қайта жанданып, Сыр өңіріндегі ірі 
мәдени-экономикалық орталыққа айналады. 
Қала да ақша сарайы жұмыс істеп, күміс және 
мыс тан соғылған теңгелер шығарылды. «Монғол 
шапқыншылығына дейін Жент үлкен қала бола-
тын. Қаншама зобалаңға ұшыраса да, ол сауда-
саттыққа қолайлы қала болып қала берді. Бұл 
жерде әлі күнге дейін сауда орны жұмыс істейді. 
Саудагерлер өз саудаларын мақтап, табысты 
екендеріне бәсекелеседі. Қала базарлары көл-
көсір. Ол жерде ылғи да таразы басы құбылып 
тұрады», – деп жазған ХІІІ ғасырдың тарихшы-
сы Жамал Қаршы.

Алайда, Жент қаласының аты ХVІ–ХVІІ 
ғасырлардан бастап тарихи  деректерде кез-
деспейді. Орыс шығыстанушысы  в.Бар тольд 
бұл өңірдегі қалалардың қаңырап бос қалуы 
Сырдарияның өз арнасын басқа жаққа өзгер-
туімен байланысты болар деп пайымдайды. Бірақ 
бұл кезде қаланың Жент деген атауы ұмытылып, 

жаңа қоныстанушылар ол жерді Жаңақала деп 
атаған. Бертін келе Жаңақала Жаңқалаға айнал-
ған.

Мұнан кейін, ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басында көптеген көрнекті орыс сая-
хатшылары мен ғалымдары Жент қаласының дәл 
қай жерде екенін анықтауға талпыныс жасаған. 
Бірақ ортағасырлық деректердің ешбірінде 
аталған қаланың нақты географиялық орнала-
су орны көрсетілмегендіктен, ғалымдар арасын-
да бұл мәселе бойынша түрлі пікірлер мен бол-
жамдар айтылды. Мысалы, П.Лерх, в.Каллаур, 
И.Кастанье, т.б. ғалымдар Жент қаласын өз 
еңбектерінде атап өткенмен, ғылыми тұрғыдан 
оның орнын дөп басып айта алмаған. П.Лерх 

Женттің орнын Жосалы станциясының ба-
тысын дағы Қорқыт ата мазарының маңы-

нан іздеу керек деп жазса, в.Каллаур 
Женттің орны Қызылордадан 25-30 

шақырым жердегі Қышқала қала-
шығы болар деген  болжам 

жасаған. Ал в.Бартольд тіпті 
қала орнын дәлме-дәл нақ-
тылап көрсетуден үзілді-
кесілді бас тартады. «Қазіргі 
таңда Үзкент, Баршынкент 
және Жент қалаларының ор-
нын дәлме-дәл нақты анық-
тауға біздің ешқандай да 
мүмкіндігіміз жоқ, себебі 

жоға рыда аталған қалалар мен 
басқа қалалардың бір-бірі мен 

арақашықтығы ешбір ортағасырлық 
жазба деректерінде көрсетілмеген», – 

деп жазады ол өзінің «түркістан» атты 
еңбегінде.
тек 1946 жылы Сырдария мен Әму-

дарияның аралығында орналасқан ежелгі және 
ортағасырлық қалалардың орнын толық аралап 
шыққан Хорезм археологиялық-этнографиялық 
экспедициясының жетекшісі, профессор 
С.толстов алғаш рет Жент қаласының негізгі 
 орнын тауып, ол Жанқала жұрты деген тұжырым 
жасайды. 

Соңғы жылдары «Мәдени мұра» өңірлік 
бағдарламасы шеңберінде Алматы қаласындағы 
Ә.Марғұлан атындағы археология институтының 
ғалымдары мен «Археологиялық  сараптама» 
ЖШС-ның археологтары қала орнына археоло-
гиялық қазба жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 
қала қойнауынан оның бағзы замандарда мәдени-
экономикалық дамуының жарқын дәлелі бо-
латын көптеген құнды артефактілер табылған. 
Қазба жұмыстары аяқталғаннан соң археолог-
тар облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорына 
300-ден астам экспонат өткізеді. Олардың ішін-
дегі нумизматикалық коллекция (күміс және мыс 
теңгелер) халқымыздың баға жетпес байлығы 
деп айтуымызға әбден болады.

Әртүрлі ақша сарайларында құйылғандықтан, 
бұл теңгелер алуан түрлілігімен ерекшеленеді. 
Мысалы, теңгелердің 9 данасы Алтын Орда 
мемлекеті дәуірлеп тұрған жылдары Хорезмнің 
ақша сарайларында құйылған. теңгелердегі жа-
зулар араб қарпімен жазылып, жыл санауы 
һижра бойынша көрсетілген. Қорыта айтқанда, 
«Мәдени мұра» бағдарламасы шенберінде өткен 
ғасырлардан сыр шертетін осындай құнды дерек-
терге толы көне дүниелердің бәрі өткен тарихы-
мызды білуге мол мүмкіндік болды. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕкОВ.

Ежелгі Жент қаласы

Еліміздегі міндетті әлеуметтік медициналық сақ-
тандыру Мемлекет басшысының тапсырмасына сай  
қолға  алынған Ұлт Жоспары – бес институттық рефор-
маны жүзеге асыру жөніндегі «100 нақты қадамның» 
80-қадамына байланысты және Денсаулық сақтау са-
ласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
«Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
енгізіліп отыр. 

Медициналық сақтандыру халықтың  денсаулы ғын 
қорғау жүйесі болып табылады. Дамыған елдердің 
көпшілігі оны денсаулық сақтау саласында қолданып, 
нәтижесін көріп отыр. Мұнда арнайы қорға жиналған 
қаражат есебінен тегін медициналық көмек алуға бола-
ды.

Бүгінгі таңда басы ауырып, балтыры сыздамай-
тын адам жоқ. Сондықтан да денсаулыққа қатысты 
мәселелерді алдын ала ойластыру қашанда оң нәти-
же бермек. Әр адам денсаулығы үшін өзі жауап-
ты, дегенмен мемлекет бұл мәселеде қарапайым 
халыққа көптеген жағдайларды, ұтымды және жақсы 
мүмкіндіктерді жасап отыр. Ендігі жерде бұл мәселеге 
мемлекет және жұмыс беруші де белсенді араласпақ.

Мәселен, сақтандыру жарналарын азаматтарға 
жұмыс беруші мекемелер төлеп отырады, ал жұмыс-
сыздар мен еңбекке жарамсыз адамдар үшін жарна 
мемлекеттен аударылады. Сондай-ақ, еңбеккер азамат-
тар өз жалақыларынан мақсатты салымдар аударады. 
Бұл жүйе халықтың барлық топтары үшін медициналық 
және дәрі-дәрмектік көмектің тең көлемі мен сапасын 
қамтамасыз етеді.

Міндетті медициналық сақтандыруды екіге бөліп 
қарастырар болсақ, оның біріншісі – негізгі сақтандыру 
түрі. Бұл сақтандыру түріне мемлекеттік бюджет-
тен тегін көрсетілетін медициналық қызметтер кіреді. 
Ол еліміздің барлық азаматтарына қолжетімді бола-
ды. Мемлекет өз міндетіне медициналық қызметтердің 
бірнеше түрін алады. Мысалы, жедел жәрдем 
қызметін, санитарлық авиацияны, әлеуметтік маңызы 
бар ауруларға ем көрсетуді, төтенше жағдайда көмек 
көрсетуді және алдын алу шараларына қатысты 
екпелерді өз міндетіне алады.

Ал екінші түрі – міндетті әлеуметтік сақтандыру 
аясында қаржыландырылатын сақтандыру. Бұл негізгі 
сақтандыруға кірмеген басқа да медициналық қызметтер 
түрін қамтитын сақтандыру болады деп көзделуде. 
Оған амбулаторлық-емханалық көмектер, аурухана-
да жатып емделу, жоғары технологиялық көмектер 
кіреді. Сақтандырудың осы түрі міндетті сақтандыру 
жүйесіне тіркелген азаматтар үшін қолжетімді болады. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған адамдарға 2020 

жылға дейін амбулаторлық-емханалық қызметті бюд-
жет есебінен тегін көрсету де қарастырылған. Сондай-
ақ, заңға сәйкес азаматтар жеке басына арналған, өз 
қаражаты негізінде немесе жұмыс берушінің қара-
жатына жасалатын сақтандыру түрлерін де  жасай ала-
ды. МӘМС-ті енгізумен  ішкі жалпы өнімнен ден-
саулық сақтауға жұмсалатын жалпы шығын пайызы 
өседі, бұл медициналық қызметтердің жоғары сапасын 

және қолжетімділігін қамтамасыз етуге көмектеседі. 
Қаржыландыру көздерінің әртараптандырылуы және 
қаржыландыру мөлшерінің көбеюі Экономикалық 
ынтымақтастық және дамыған елдердің деңгейіне жету 
бойынша жүргізілетін нақты іс-әрекеттермен жалпы 
мақсаттарды нығайтуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар, азаматтардың жеке шығындары азаяды. 

Мемлекет заңға сәйкес, халықтың бірнеше топ-
тары үшін үлкен жеңілдіктер жасауда. Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры жарнасын төлеуден 
азаматтардың 15 санаты босатылады, оның ішінде 
12-сі – халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал тобы. 
Яғни, қорға салатын қаражаты жоқ жандарға мем-
лекет ақша төлейді. Мысалы, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» иегерлері, «Батыр Ана» атағын алғандар, соны-
мен қатар I және II дәрежелі «Ана даңқы» орденімен 
марапатталған көп балалы аналар мен ҰОС ардагерлері 
және мүгедектерге мемлекет тарапынан төлемдер жа-
салады. Сонымен қатар, жұмыссыз жүкті әйелдер мен 
зейнеткерлер және жұмыссыз ретінде тіркелген, т.б. 
азаматтарға да жеңілдіктер қарастырылған. Айта кету 
керек, МӘМС аясында көрсетілетін медициналық 
көмектің көлемі қорға төленетін жарна көлеміне 
тәуелді емес. Ең бастысы, жарна уақытылы әрі үнемі 
төленіп тұрса болғаны.

Осы жүйе арқылы ендігі жекеменшік ауруханалар 
мен мемлекеттік ауруханалар арасында бәсекелестік 
орнайтыны рас. Себебі, медициналық сақтандыруы бар 
азамат медициналық мекемені таңдай алады. тек сол 
мекеме міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде жұмыс жасауы қажет. Осы арқылы жеке-
меншік ауруханалардың қызмет көрсетуі қалай болса, 
өзіне емделушілердің келуі үшін мемлекеттік ауруха-
налар да қызмет сапасын арттыратын болады. 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесін бір сөзбен түсіндірер болсақ, МӘМС – мемле-
кеттің, жұмыс беруші мен азаматтардың денсау-
лықтарын  сақтау бойынша ортақ жауапкершілігін 
қамтамасыз ететін жүйе болмақ.

Асылбек ТОғыЗБАЕВ.
Қызылорда қаласы.

ЕмдЕу орнын таңдау 
өз құқығыңызда

А.тоқмағамбетов атындағы 
қалалық мәдениет Үйінде  жазушы 
Шерхан Мұртазаның әңгіме сі нің 
желісі бойынша Айжан Атым-
таеваның “Қыз қасқыр” қасі рет-
нама қойылымы сахналанды.

Жалпы, қойылым адалдықты 
арқау етіп, ардан аттамау, адам-
дық қасиеттің айлағына кірбің 
қондырмау, табиғат тазалығы – жа-
ратылысты жаңғыртуды өзек етіп 
алған. Және пьесада  қасқырлар 
орта сында қалған Ақберен есім-
ді қыздың аянышты тағдыры көр-

сетіледі. Ел басына күн туған шақта 
анасынан ажырап қалған қызды 
бөлтірігі өлген қасқырлар көсемі 
бауырына басып асырайды. 

«Қыз қасқыр» спектаклінде  
адам дардың ұрпақ алдындағы жа-
уап кершілігі, қасқырлардың адам-
нан көрген қиянатқа қарсы тағылық 
тартысы шебер сахналанған. Спек-
такльде аң адалдығының ант тұғы-
ры, адам пенделігінің әшкере әлемі 
көрініс табады, жастарға жақсылық 
кілтінің жүректе екендігі танылып, 
түйсік танымдап өнеге өрбітеді.

Қызылорда облысындағы ал-
ғашқы жастар театрының жаңа 
қойылымына қатысқан облыс әкімі-
нің орынбасары Р.Рүстемов бел гілі 
ақын, талантты режиссер Оңталап 
Нұрмаханов жетекшілік ететін ак-
терлар ұжымына аймақ бас шы сы-
ның ықылас гүлін жеткізіп, жылы 
лебізін білдірді.

Шара соңында облыстық арда-
гер лер кеңесінің төрағасы  Сейіл бек 
Шаухаманов жас өнерпаз дарға 
ықыласын білдірді.

Есет ТАБыНБАЕВ.

«ҚЫЗ ҚАСҚЫР» КӨРЕРМЕН 
НАЗАРЫНА ҰСЫНЫЛДЫ


