
Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газет

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz18 шілде
сейсенбі

2017 жыл
№106 (19392)

сапар

президент

Шекара заставасына Жанқожа батырдың 
есімін беру салтанатты шарасына облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев, ҚР ҰҚК төрағасының 
орынбасары, Шекара қызметінің директоры, 
генерал-майор Дархан Ділманов, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты Бақытбек 
Смағұл қатысты. Әскери бекетте батыр 
ескерткіші ашылып, ас берілді. 

– Жанқожа Нұрмұхаммедұлы өз дәуірі 
артқан ұлы жүкті қайыспай көтеріп, ел, 
халық алдындағы парызын адал атқарған 
перзенттер санатында. Озбыр да өктем жауға 
қарсы азаттық туын көтеріп, өмірінің ақырғы 
күндеріне дейін аттан түспеген батырдың 
аңсаған арманына Елбасы бастаған бүгінгі 
ұрпақ біз жеттік. Сондай-ақ, Жанқожа 
бабамыздың ұрпағына «Мені Қоқанмен 
шекараға қойыңдар, жай жатқанша аяғыммен 
қазақтың қасиетті жерін тіреп жатайын» 
деп аманат қалдырғаны туралы тарихта 
деректер бар. Әлі күнге батыр бабамыз 
шекарашылармен бірге ел қауіпсіздігін 
қорғап тұрғандай. Күні-түні еліміздің 
тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғап жүрген 
шекарашыларымызға бұл асқақ рух, айбат 
беріп, қайраттандырып, жігерлендіре түсері 
сөзсіз, – деді  облыс әкімі Қ.Көшербаев.

Салтанатты шарада Шекара қызметінің 
директоры генерал-майор Дархан Ділманов 
және ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Бақытбек Смағұл да шекарашылар мен 
тұрғындарға шекара бекетіне батырдың есімі 
берілуімен құттықтады. 

– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев “Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру” атты мақаласында «Біздің 
бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың 
қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын 
ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. 
Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, 
бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған 
жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын 
да бермей, ұрпағына мирас етті», деген 
болатын. Бүгін, міне, халқына қорған болған 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлы есімінің шекара 
заставасына берілуінің мәні зор деп айта 
аламыз, - деді шекара қызметінің директоры 
Д.Ділманов.

Өз кезегінде ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депу таты Бақытбек Смағұл батыр баба-
ға арналған өлең жолдарын оқып, 
шекарашыларға кітаптар сыйлады. 

– Күні-түні еліміздің, өңіріміздің 
тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғап жүрген 
шекарашыларымызға бұл асқақ рух, айбат 
беріп, қайраттандырып, жігерлендіре түсері 
сөзсіз. Олай болса, аруақты батыр, айтулы 
қолбасшы Жанқожа Нұрмұхамедұлының 
Қазақ елінің тарихындағы алар орнын тағы да 
бір айшықтауға бағытталған шара баршаңызға 
құтты болсын!

Тарихи таныммен ұрпақ өседі, ұлттық 
сана қалыптасады. Кешегімізге көрсетілген 
құрмет келешегіміздің баянды болуына 
жол ашады. Ел тарихында өзінің жарқын 
істері, жанқиярлық ерліктерімен өшпес 

із қалдырған Жанқожа 
Нұрмұхаммедұлының асқақ 
рухы ел-халқымен мәңгі бірге 
бола бермек! Батырдың рухы 
баршамызға жар болсын! – 
деді Б.Смағұл. 

Жанқожа Нұрмұхам мед-
ұлы – 18-19 ға сыр да Сыр бойы 
мен Арал теңізі аймағындағы 
халықтың ұлт-азаттығы 
жолындағы күресінің қаһар-
маны. Ол – оңтүстікте Қоқан 
мен Хиуа хандығының 
шапқыншылығына, батыста 
Ресей патшалығының 
отар  лау саясатына қарсы 
қозғалыстарды ұйымдас-
тырған даңқты қолбасшы. 

Кенесары ханның тұсында Созақ қамалын 
қоқандықтардан тартып алу жолындағы 
жойқын соғысқа қатысқан. 19-ғасырдың 
ортасына дейін қазақ жерінің негізгі бөлігі 
Ресей империясының қол астына енгені 
белгілі. Осының салдарынан хандық 
биліктің жойылуы, жаңа әкімшілік басқару 
жүйесінің енгізілуі, қазақтардың құнарлы 
жерлерден ығыстырылуы қалың бұқараның 
наразылығын тудырмай қоймады. Қазақ 
даласының әр өңірінде күрестер жүріп жатты. 
Ал, Сыр бойында Жанқожа Нұрмұхаммедұлы 
бастаған көтеріліс қазақ тарихындағы ең ірі 
бас көтерулердің бірі болып тарихқа енді.

Қазіргідей Тәуелсіз мемлекет болу 
жолында жанын пида еткен дарабоз батыр 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлының есімін кейінгі 
ұрпағына ұлықтау мақсатында көптеген 
ауқымды шаралар ұйымдастырылып келеді. 

Жанқожа бабамыздың жатқан жері 
қырқыншы жылдары жасалған КСРО-ның 
әкімшілік картасына негіз болды. Яғни, 
Қазақстан мен Өзбекстанның шекарасы 
ретінде белгіленген. Ғажабы, шекара сызығы 
дәл бабамыз жатқан биік төбені қиып өтеді. 

Құдды көзінің тірісінде-ақ аңызға айналған әз 
батыр ұрпақтарына ата қонысты қадірлеуді, 
қас қақпай күзетуді мирастағандай. Міне, 
бүгінде Қызылқұм беткейіндегі №2019 
шекара бекетінің шекарашылары еліміздің 
шебін көздің қарашығындай қорғап тұр. 

Жанқожа бабаның әулиелік қасиеттері, 
киесі болғандығы жайында ел арасында 
түрлі аңыздар бар. Бабамыз ұрпағына «Мені 
Қоқанмен шекараға қойыңдар, жай жатқанша 
аяғыммен қазақтың қасиетті жерін тіреп 
жатайын» деп аяғын өзі өмір бойы соғысқан 
Қоқанға қарата бағыттатуды аманаттапты... 
Әлі күнге батыр бабамыз шекарашылармен 
бірге ел қауіпсіздігін қорғап тұрғандай. Ал 
1992 жылы кесене тұрғызылғанда, «кесененің 
алдындағы қос жолбарысты аламыз», – деп 
келгенде болған жайттардың жөні бір басқа. 

Сондай киелі оқиға әскери бөлім ортасына 
ор наласқан батырдың ескерткіш тақтасының 
шы мылдығы түсірілгенде куә болдық. Ес-
керткіш тақтаның алдына облыс әкімі мен 
Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің ықылас 
гүлі қойылған еді. Осы мезетте ескерткішке 
қарсы қыран құс зау биіктен көз алмай 
қарап, бір орында қатып қалғандай болды. 
Бұл сәтті жиылған қауымның барлығы да 
көрді. Бұдан сәл ертерек бұрын болмаған 
көк қырандарының кенеттен пайда бола 
кеткеніне, дәл ескерткіштің үстінде ғана 
шыр айнала қалықтағанына қарап, ішімізден 
жақсылыққа жорыдық. Ескерткіш тақтаның 
алдынан көпшілік кеткеннен кейін қос қыран 
да ізім-ғайым жоғалды... Аймақ басшысы 
сахнаға шығып, ақжарма лебізін білдіргенде 
осы көріністі тілге тиек етті. «Бабаның 
біздің ісімізге деген ризашылығы шығар, көк 
қыранының әп-сәтте пайда бола кеткені тегін 
емес» деді. Бұл нышанды батыр бабамыздың 
зеңгір көктен бізді желеп-жебеп жүрген рух-
бейнесіндей сезіндік.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Қазалы ауданы.

ЭКСПО-2017 көрмесі аясында Елордада Қызылорда облысының 
жәрмеңкесі өтті. Бұл жәрмеңке биыл осымен екінші рет өткізіліп отыр. 
Алғашқысы 3-4 маусым күндері ұйымдастырылған болатын.

Астана тұрғындары мен қонақтарына арнап Сыр өңірінен 30-дан астам 
өнім түрлері жеткізілді. Оның ішінде күріш, ара балы, жеміс-жидектер, 
көкөністер бар.  

– Өткен жылдан бастап бақша өнімдерін көршілес Ресей, Қырғызстан 
елдеріне экспортқа шығарудамыз. Міне, осындай даңқты Сыр қауынын 
ЭКСПО көрмесін пайдаланып, елордалықтарға да ұсынуды жөн көрдік. 
Өнімдер Астана әкімдігімен келісе отырып, халыққа қолайлы бағаға 
сатылуда. Тағы бір айтарымыз, бұл өнімдер – жеке кәсіпкерлердің 
тауарлары, көлік тасымалын атқарушы билік қамтамасыз етіп отыр, – 
деді Қызылорда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
Бақыт Жақанов.  

Қызылорда облысы жаһандық көрме кезінде барлығы төрт 
жәрмеңке өткізуді жоспарлаған. Бұл жолы құны 75 млн теңге болатын 
он екі көлікпен 200 тоннаға жуық өнім әкелінді. Сыр өңірінен 26 тауар 
өндірушісі қатысты. Осыдан кейін 5-6 тамызда және 15-16 қыркүйекте 
өтеді. Ол кезде өнім түрлері де мол, баға мұнан да төмен болмақ. 

Н.сағатұлы.

ҚазаҚстан Президенті 
исПанияның КатолиКтіК изабелла 
орденімен мараПатталды
Мемлекет басшысына Испания Королі VI Фелипенің атынан 

Католиктік Изабелла Орденін Испания Корольдігі Депутаттар 
конгресінің төрайымы Ана Пастор табыс етті.

«Аса мәртебелі Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев мырза, жоғары корольдік құрмет ретінде, 
Сізді Католиктік Изабелла Орденімен марапаттаймын», – делінген 
Корольдің жарлығында.

Қазақстан Президенті Испания Королі VI Фелипеге және Ана 
Пасторға жоғары марапаты үшін ризашылық білдіріп, Қазақстан 
мен Испания арасында сенімді әрі достық қарым-қатынас 
орнағанын атап өтті.

– Біз тәуелсіздігіміздің алғашқы күндерінен бастап Испания 
Корольдігімен байланыс орнатып, өзара сенімді екіжақты 
қарым-қатынастарға қол жеткіздік. Осы жылдар ішінде Испания 
Қазақстанға өз қолдауын көрсетіп келеді. Испания Королі VI 
Фелипе Қазақстанға ресми сапармен келіп, «ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесінің ашылуына қатысты. Бұл біз үшін зор 
мәртебе, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның саясатта және 
экономиканың түрлі секторларында Испаниямен жемісті 
ынтымақтастықты жалғастыруға ниетті екенін айтты.

Рәсім соңында Қазақстан Президенті Испания Королі VI 
Фелипеге шынайы ризашылығы мен жылы лебізін жеткізуді 
сұрады және Испания халқының игілігі үшін атқарып жатқан 
қызметіне табыс тіледі.

сыр Өнімі – елордада

Ресми жиын кезінде Қасым-Жомарт Тоқаев ЭКСПО-2017 Көрмесі 
технологиялық жаңғыруға және халықаралық ынтымақтастықтың 
нығаюуына жаңа серпін беретінін тілге тиек етті. Сондай-ақ, көптеген 
елдердің экономикасы мен ғылыми бағыттағы жаңа салалардың дамуына 
да үлес қосатынын ескерді. Сенат Төрағасы халықаралық қатысушылар 
мен шетелдік қонақтарға Көрме аяқталған соң, ЭКСПО нысандарында 
жұмыс істейтін жаңа құрылымдар туралы айтып берді.

«ЭКСПО аяқталғаннан кейін, көрме аумағында бірнеше халықаралық 
институттар пайда болады. Мысалы, «Астана Халықаралық қаржы 
орталығы», «Жаңа технологиялар паркі», «БҰҰ аясындағы жасыл 
технологиялар мен инвестициялық жобаларды дамыту орталығы» 
осында жұмыс істейтін болады. Қазақстан осы ғасырдың ортасына қарай 
әлемнің дамыған 30 мемлекетінің деңгейіне жетуді көздеп отыр»,-деді 
Қ.Тоқаев.

Өз сөзінде Милан Штех ЭКСПО Көрмесіне қатысу Чехия 
Республикасы үшін маңызды екенін айтты.

«Көрмеге қатысудың бірнеше себептері бар. Біріншісі – көпжылдық 
достық қарым-қатынас. Қазақстан Республикасы мен Чехия 
Республикалары Орталық Азияда әріптес мемлекеттер. Екіншісі, 
өнеркәсіптік энергетика мен ақылды энергия болып табылатын 
мамандандырылған көрме тақырыбы. Біз ең үздік энергия дегеніміз 
ешқашан сарқылмайтын энергия деп білеміз. Сондықтан, Чехия 
Республикасының ғалымдары мен зерттеушілері экологияның неғұрлым 
таза болуына барлық жағдай жасап жатыр. Сол жетістіктердің бірнешеуін 
Чехия павильонында көруге болады»,- деді Милан Штех.

Мерекелік жиынның ресми бөлігі аяқталған соң, келушілер Чехия 
мен Қазақстан павильондарын тамашалап қайтты. Ал, Ұлттық күн 
сахнасында Прага консерваториясынан келген акробаттар мен мың 
бұралған бишілер ЭКСПО қонақтары үшін өнер көрсетті.

Атап өтейік, Чехия мемлекетінде жаңартылатын энергия көзін 
пайдалану көрсеткіші 13%-ды құрайды. Ал, ЭКСПО-дағы Чехия 
павильонының жалпы аумағы 292,5 шаршы метр. Онда жаңа 
технологиялар мен энергия көздерін дамыту саласындағы бірқатар 
жұмыстар көрсетілген. Павильонда қалдықтарды өңдеуге арналған 
жаңа технология үлгісі таныстырылуда. Сонымен қатар, онда 
электровелосипед пен электроавтобусты тамашалауға болады.

– Елбасының алға қойған мақсаттарының бірі – агроөнеркәсіп кешенін дамыта отырып, азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, саланың экспорттық әлеуетін арттыру. Міне, бүгін осы ойымыздың 
жүзеге асуына біртабан жақындадық. Талапқа сай, экономикалық негізі бар және тұрақты сұраныстағы 
инвестициялық жобаға әрі бастамашы кәсіпкерлерге қолдау білдірудің нәтижесінде осындай игі 
шаралар жүзеге асуда. Бұл ауылдағы ағайынның әл-ауқатын көтеруге де септігін тигізеді, – деді аймақ 
басшысы.

Жоба өңірлер кәсіпкерлігін қолдау картасы негізінде жүзеге асуда. Кәсіпорын жұмысына 
«Байқоңыр» ӘКК ҰК» ЖШС қолдау білдіріп, бірлескен жоба ретінде жүргізілуде. Жаңа бағытта 
жұмыс істейтін шаруашылық жетекшісі, «Ақтөбе и К» ЖШС-ның директоры Нұрлан Іздібаев келер 
жылдан бастап фабриканың алғашқы өнімі шығарылатынын айтады.

– Кәсіпорын іске қосылғанда жылына 1500 тонна құс еті өндірілетін болады. Кешен құс тұратын, 
балапан шығаратын орын және әкімшілік ғимарат пен бақылау бекетінен тұрады. Сонымен бірге, онда 
жұмыс істейтін мамандарды қазірден бастап қарастырып жатырмыз. Технологтар мен құс өсіруші, 
дәрігер мамандарды тартумен қатар ауыл жастарын осы бағытта оқытуды ойластырудамыз, – дейді 
кәсіпкер.

Шаруашылық алдағы уақытта құсқа қажетті жем-шөпті өздерінде дайындауды жоспарлап отыр. 
«Ақтөбе и К» ЖШС-дан егінге қажетті жер телімдерін бөліп, осы жұмыстарды қолға алу көзделген. 
Қазіргі таңда мемлекеттен ауылдарда жем-шөп көлемін ұлғайту мақсатында егінге қажетті жерлерді 
ашуға қаржы қарастырылуда. Енді серіктестік алдында осы бағдарлама негізінде жобаны жүзеге асыру 
міндеті тұр.

Соңғы жылдары аймақтың ауыл шаруашылығы саласында кооперативтер құру мен сүт, ет 
өнімдерінің көлемін арттыруға көңіл бөлініп келеді. Енді, міне, осындай оңтайлы жұмыстардың 
қатары құс етін өндіретін фабрикамен толықты. Бұл аймақ экономикасы мен жұмыссыздық деңгейіне 
оң әсерін тигізбек.

Мәди ҚұРМаНӘлІ,
Нұрболат НұРЖаУБаЙ (сурет).     

іргетасы қаландысенбі күні 
Қармақшы 

ауданы ақтөбе 
ауылында аймақ 

үшін маңызды 
ауқымды шара 
өтті. Өңірде құс 

етін өндіретін 
кәсіпорынның 

іргетасы 
қаланды. ауыл 
шаруашылығы 

саласындағы 
игі бастаманың 

салтанатты 
сәтіне облыс 

әкімі Қырымбек 
Көшербаев 

қатысып, ауыл 
тұрғындарының 

қуанышымен
бөлісті.

ЭКсПО-2017 аумағында Чехия 
Республикасының ұлттық күні 
аталып өтті. Іс-шараға ресми 
өкілдерден Чехия Парламенті 
сенатының төрағасы Милан 
Штех, Қазақстан Республикасы 
Парламенті сенатының төрағасы 
Қасым-Жомарт тоқаев пен 
«астана ЭКсПО-2017»ұК» аҚ 

Басқарма төрағасы ахметжан Есімов қатысты.

жасыл эКономиКа 
жетістіКтерін ұсынды

қарМақШыда қҰс ФаБрИКасының

ҚР Үкіметінің Қаулысымен
 «Оңтүстік» өңірлік басқармасы 2019 әскери бөлімінің «Қызылқұм» шекара бекетіне 

және Қармақшы ауданындағы №269 орта мектепке ұлт-азаттық қозғалысының 
көрнекті өкілі, қазақ даласының хас батыры – Жанқожа Нұрмұхаммедұлының 

есімі берілді.

ШеКара БеКеті Батыр атында



Арал ауданында «Сыр  медиа» 
жауапкершілігі шектеулі серіктес
тігінің көшпелі алқа отырысы 
ұйымдастырылды. Оның ашылу
ында аудан әкімі Мұхтар Оразба
ев БАҚ өкілдерінің бұл бастамасы
на қолдау білдіріп, өңірдің соңғы 
жылдағы әлеуметтікэкономикалық 
даму барысына тоқталды. Аудан
да бірнеше индустриялық жобалар 
жүзеге асырылуда. Байырғы мал 
шаруашылығы өркендеп, төрт түлік 
саны бойынша облыста көш бастап 
келеді. Арал теңізінің қайта оралу
ымен балық кәсіпшілігі қарқынды 
дамып, оның экспорттық үлесі 30 

пайызға жуықтады. Жуырда облыс 
орталығында өткен халықаралық 
Аралды тұрақты дамыту фору
мы жаңа инвестициялық жобалар
ды жүзеге асыруға серпін береді. 
Қазіргі таңда жапондық ұйымдар 
экологиялық жобаны жүзеге асы
руға  қаржы бөлсе, халықаралық 
қорлар туризмді дамытуға қолдау 
білдірмек. Аудан әкімі билік пен 
халықтың алтын көпіріне айналған 
ақпарат құралдарының кәсіби 
жұмысына сәттілік тіледі.

Мәжілісте серіктестіктің бас 
дирек торы А.Оңғарбаев бірінші 
жар  ты  жылдық көрсеткіштерін са

ра   лап, алдағы меже  жайын әңгі
меледі. Бас директордың бірінші 
орынбасары М.Аралбаев екінші 
жартыжылдыққа баспасөзге жазы
лу дың қорытындысы туралы хабар
лап, осы бағытта жүзеге асырылуы 
тиісті жұмыстар жоспарын баян 
етті.

Осыдан кейін серіктестік өкіл
дерінің басқосуы «Ақпараттық 
сая саттың ауқымды міндеттері» 
атты семинарға ұласты. Семинар
да серіктестік бас директорының 
орынбасары Қ.Шарабидинов ме
кемеге қарасты газет пен сайт 
қызметінің жарты жылдағы көрсет
кішіне талдау жасады. Онда 6 айда 
алға басқан іс пен жаңа медиа
ны дамытудың  талаптары туралы 
кеңінен айтылды.

Семинарда «Кызылорданьюс» 
интернет газетінің бас редак торы 
М.Жетпісбаев, облыстық «Ақ
мешіт жастары» басылымының 
бас редакторы Д.Садық, «Ақмешіт 
апталығы» газетінің бас редак
торы Ә.Үмбет, Арал аудандық 
«Тол қын» газетінің бас редак
торы Ш.Жылмағамбетов бүгінгі 
медианың түрлі тақырыптағы тәжі
ри бе лерін ортаға салып, қаты су
шылар ұсыныспікірлерін біл дірді.  

Жеңісбек 
Айымқұлов.
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Облыс әкімі Қырымбек Елеуұлы 
Көшербаевтың облыстық мәслихаттың 
сессиясында жартыжылдықтың қоры
тындысы туралы жасаған баяндамасын 
зор қанағаттандық сезіммен тыңдап 
шықтым. Аймақтың әлеуметтікэко но
микалық ахуалын жақсарту бағы тында 
көп жұмыстар атқарылған. Әсі ресе, 
өзіме ең жақын сала – ауыл шаруа
шылығында едәуір алға басушылық 
бар. 

«Алдағы кезеңдері 188 мың гектар 
суармалы жерлерді айналымға енгізу 
қажет» – деді облыс басшысы. Әлбетте, 
бұл өте қажет нәрсе. Ирригациялық 
және дренаждық жүйелерді жетілдіру 
жобасының екінші кезеңі бойын
ша ирригациялық жүйелерді қалпына 

келтіруге 7 млрд теңге шамасында ин
вестиция тарту бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Жақын болашақта оның 
игілігін көретін боламыз.

Өңірімізде өндірілген өнімдерді 
экспортқа шығару мақсатында нақты 
жұмыстар қолға алынған. Күріш экс
портының үлесі артады. Ет экспор
тын қамтамасыз ету үшін халықаралық 
ветеринарлық талаптарға сай келетін 
ет комбинатын салу жоспары бәрімізді 
қуантып отыр. Ол жүзеге асатын бол
са, табыс әкеледі және қаншама жаңа 
жұмыс орны ашылады. 

Өзім төрағалық ететін «Ысамад
дин» шаруа қожалығына мемлекеттік 
қолдаудың арқасында МТЗ80 трак
торы мен прессподборщик алдық. 
Оларға 50 пайыздық субсидия берілді. 
Сол секілді, мал басын асылданды
ру мақсатында 9 асылтұқымды бұқа 
алдық, оның әрқайсысы үшін «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша 154 мың теңге
ден көмек берілді. 

Жанарбек НұРымБЕТов,
облыстық мәслихат депутаты.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» тақы рыбындағы 
мақаласының аясында атқарылып 
жатқан жұмыстарды талқылау бағы
тында  облыстық соттың ұйым дас
тыруымен «мәңгілік ел бастауы 
–  рухани жаңғыру» атты «дөңгелек 
үстел» болып өтті. онда елдің бола
шақ дамуына ерекше басымдық бере
тін мақаланың саяси маңызы жайлы 
сөз болды.
«Достық үйінде» ұйымдасты рыл ған ауқымды 

шараға Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемле
кеттік университетінің ректоры Қылышбай Би
сенов, облыс әкімдігі жанындағы «Қоғамдық 
келісім» МКМ дирек торы ның міндетін атқарушы 
 Рахима Ахметова, облыстық тарихиөлкетану 
музейінің бөлім меңгерушісі Еңлік Баймұрзаева, 
ҚР Судьялар одағының Қызылорда  облысы бой
ынша филиалының төрағасы Айбек Дәуренбеков, 
сондайақ тарихшылар, профессорлар, облыстық 
соттың алқа төрағалары, Соттар әкімшісі басшы
лығы,  отставкадағы судьялар, БАҚ өкілдері 
қатысты.  

«Дөңгелек үстел» басындағы келелі кездесуді 
облыстық соттың төрағасы Қамбар Нұрышев 
жүргізді. Төраға Мемлекет басшысының билік 

тармақтары арасында өкілеттіліктерді  қайта бөлу 
мәселелері жөніндегі Үндеуінде, сонымен бірге, 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты дәстүрлі Жолдауын
да еліміздің тұрақты дамуына бағытталған бес 
басымдық, оның ішінде  сот жүйесіне жүктелген 
міндеттер жөнінде айтып өтті. 

– Әлемдегі дамыған отыз елдің қатарына ену 
– мемлекетіміздің басты мақсаты. Жаһанданудың 
бұл жаңа қадамы рухани жаңғырудан басталып 
отыр. Сол үшін заман ағымына қарай икемделіп, 
жаңа дәуірдің жағымды жаңалықтарын қабылдай 
білуіміз қажет, – деді Қ.Нұрышев. 

Жиынның күн тәртібіне сәйкес облыстық 
соттың судьясы Шолпан Маликова «Рухани 
жаңғырудың нақты бағыттары», облыстық ішкі 
саясат басқармасы басшысының орынбасары 
Әлімжан Жарылқағанов «Өңірдегі ономас тика 

мәселелері», облыстық соттың судьясы 
Молдабек Ахметов «Билер соты – ұлттық 
құндылығымыз», ал Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің 
қазақ тілі мен әдебиеті және журналисти
ка кафедрасының қауымдастырылған про
фессор міндетін атқарушы Аман Абаси
лов «Латын әліпбиіне көшу – мемлекеттік 
тілді дамытудың жаңа мүмкіндігі» тақы
рыптарында баяндама жасады.   

Баяндамалар барысында  Мемлекет 
басшысы ның ел бірлігін нығайтып, бола
шақтың талабына бейімделу бағытында 
алға қойған  міндеттерін сапалы жүзеге 
асыру жайы сөз болды. Рухани жаңғыру 
сипатындағы жаңа жоспарлар шеңберінде 
ойпікірлер айтылды. Оның ішінде, қазақ 
әліпбиін латын графикасына көшірудің 
тиімділігі, сонымен бірге, «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобаларын  іске асыруға 
байланысты атқарылып жатқан шаралар 
төңірегінде өзара ойпікір алмасты. Осы 

ретте облыстық сот төрағасы Қамбар Нұрышев 
облыстық оно мас тикалық комиссияның наза
рына өңірдегі әкімшілікгеографиялық нысан
дарға халқымызға белгілі билердің, ақын
жыраулардың, Алаш зиялыларының есімін беру
мен бірге, сот жүйесі нің ардагер судьяларының 
есімін беру жөнінде бастама көтерді.

Жиын соңында облыстық сот және Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ арасында рухани жаңғыртуды 
дамыту мақсатында Кафедра филиалын ұйымдас
тыру және құру туралы екіжақты келісім шартқа 
қол қойылды. Жалпы «дөңгелек үстел» басында 
айтылған ұсыныспікірлер сарапталып, алдағы 
жоспарлар аясында қамтылатын болды.

Ғазиза ӘБІлДА.

Агро өнеркәсіптік кешенді дамытудың 
негізгі бағытын жүзеге асыру бойынша 
Шиелі ауданы көш бастап тұр. Мәселен, 
аудандағы «Шиелі төрт түлігі» өндірістік 
кооперативі күніне бір тоннаға дейін 
шұбат өндіреді. Бала би ауылындағы 
Жүсіповтердің қазіргі жетістігі осы. Мал
шы отбасы алғашында 20 бас ойсылқара 
тұқымын бағыпқағып, қазір түлік санын 
тоқсанға жеткізді.

– Інгендерді таңертең және  кешке, екі 
мезгіл сауамыз. Сүт өндіретін цех күн
делікті 5060 литр түйе сүтін нақты ақшаға 
қабылдайды. Күнделікті өткізгесін арзан 

бағада ұсынамыз. Яғни литрін 300 теңгеден 
өткіземіз, – дейді ферма сауыншысы Мүбә
рак Жүсіпова. 

Жүсіповтер отбасы сауып әкелген сүтті 
осындай 35 майда шаруашылықтардың 
басын біріктірген «Шиелі төрт түлігі» 
кооперативі қабылдайды. Түйе сүтінен 
«АруАна» атауымен шұбат, қымыран өнді
ріледі. Бір жарым жылдың ішінде кәсіп орын 
өнімдер түрін көбейтіп, қаймақ, қатық
айран, құртсүзбесін де саудаға шығарды.  

«Шиелі төрт түлігі» кооператив дирек
торы Сабыр Есмаханов әдепкіде көпте ген 
қиындықтарға ұшырағанын  ай тады. 

– Кооператив алғаш құрылған  жыл  дары 
біршама қиындықтар  туындады. Оның 
барлығы кәсіпкерлік саласында кез десе
тін кедергілер. Түйе сауудың өзіндік 
ерекшеліктері бар, осының барлығына ауыл 
адамдарын үйреттік. Санитарлық норма
ларын, қымыраншұбаттың табиғи дәмін 
сақтау әдісін үйреніп, сүт көлемін көбейттік. 
Бастапқы кезде 400 литр шұбат өндіретінбіз. 
Қазір 1 тонна күнделікті өндіретін қабілетке 
жеттік. 200 бас түйе санын 750ге жеткізген 
кооперативтің алдағы жоспары ауқымды. 
Басты меже агроқұрылым әлеуетін артты
рып, ауылдықтардың әлеуметтік жағдайын 
жақсарта түсу. Атакәсіпті түлетушілер 
мемлекеттік қолдаудан да кенде емес, дейді 
кооператив жетекшісі.   

– Осы жылы облыста ин ди  ка тив тік 
жоспар бойынша 19 жеке ша руа шылық 
кооперативі құрылу керек  болса, биылғы 
жылдың өзінде 20 кооператив құрылып 
отыр, – дейді облыстық ауыл шаруа шы
лығы басқармасы басшысының орын
басары Пірмұхаммед Сыздықов.  Қазір гі 
таңда осы кооперативтерге түлік  сатып 
алу және қажетті құралжабдықтар алуға 
жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры 
арқылы 15 кооперативке 1 млрд 56 млн 
теңге қаржы бөлінген. Кооперативке бірі
гу агробизнеске жаңаша серпін бергені 
бай қалады. Өйткені жұмыла көтерген жүк 
жеңіл екенін түсініп, ұжымдасқан ауыл
дықтардың қазаны майлы, өмірі жайлы 
екені көрініп тұр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКов.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
АЛҒА БАСЫП КЕЛЕДІ

КООПЕРАТИВТЕР АГРОБИЗНЕСКЕ 
ЖАҢАША СЕРПІН БЕРДІ

БОЛАШАҚТЫҢ ДАМУ БАҒДАРЫ

Қоғамның қозғаушы күші – жастар десек, олардың өмірлік мақсаты, 
тұрмысы мен тіршілігі бізді толғандыруы тиіс. Сондайақ, аймақ 
жастарының заман талабына сай  жаңа кәсіп түрлерін игеріп, өмірден өз 
орнын табуына қолдау көрсету күн тәртібінен түспейтін мәселенің бірі. 
Облыстық статистика департаментінің мәліметіне сүйенсек, Байқоңыр 
қаласының жастарын қоса есептегенде, Сыр өңірінде 14 пен 29 жас 
арасындағы жастардың саны 201 347 адамды құрап отыр. Оның ішінде қала 
жастары – 83 161 болса, ауыл жастарының саны – 118 186. Демек, өңірдегі 
жалпы халықтың 26,7 пайызы жастар.  

Жастарды жұмыспен қамту жайына келер болсақ, жыл басын
да экономикалық белсенді жастардың саны – 92 300 болатын. Оның 
2900і жұмыссыздар, 89 400і жұмыспен қамтылғандар. Қала және аудан 
орталықтарында жастармен көшпелі кездесулер ұйымдастырылып, оларды 
толғандырып жүрген мәселелер зерделеніп, тиісті шешімін табу бағытында 
жүйелі жоспар жасалып отыр.  

Облыс әкімінің бекіткен «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
жастар саясатын дамытудың 2021 жылға дейінгі Жол картасында» аймақ 
жастарының арнаулы немесе жоғары білім алуы, кәсіби даярлануы, шағын 
кәсіпкерлікпен айналысып, өмір талабына бейімделуі, сондайақ жас от
басыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету жайы жанжақты қамтылған. 
Соның бір айғағы – дарияның сол жағалауынан бой көтеріп келе жатқан 
жаңа қалада «жастарға қызмет көрсету орталығы» салынатын болады.    

Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшы
сы Еркебұлан Меңлібаевтың айтуынша, осы жылы облыста жастар сая
сатын жүзеге асыруға 515 млн 754 теңге қаржы бөлініп, өткен  жылмен 
салыстырғанда  40 пайызға артқан. Бүгінде  жастар саясатына бағытталған  
43 әлеуметтік жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар, 
тұрмысы төмен отбасыларынан шыққан, күндізгі бөлімде білім алатын 3 
214 студенттің  қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүруіне 109 070 мың теңге 
қаржы бөлінген.   

– Алдағы уақытта жоғарыда аталған «Жол картасының» аясында 
өңірімізде жастар арасында қалыптасып отырған әлеуметтік проблема
ларды кезеңкезеңімен шешу арқылы табысты, бәсекеге қабілетті және 
ұлтжанды азаматтар қатарын қалыптастыру бағытында кешенді әрі кең 
ауқымды жұмыстар жүзеге асырылатын болады, – дейді Е.Меңлібаев.

Айта кетуіміз керек, аймағымызда жастардың заман талабына сай білім 
алуына лайықты жағдай жасалған. Атап айтқанда, Ресей Үкіметінің грант
тары негізінде 419 түлек, сонымен бірге, облыс әкімінің бастамасымен 
халықтың осал топтарынан шыққан 512 студент облыс әкімінің грантымен 
оқу орындарына түскен. Жалпы, өткен жылы мектеп бітірген түлектердің 
95 пайызы колледждер мен жоғары оқу орындарында білім алуда.    

Әрине, жастар саясатын жүзеге асыруда біршама жұмыстар жүргізіліп 
жатқанымен, күрмеуі шешілмей тұрған мәселелер де бар. Мәселен, жас от
басыларын тұрғын үймен қамту барысында, олардың бюджеттен тыс жеке 
меншік нысандарында жұмыс жасауы, табыс көлемінің төмендігі, міндетті 
зейнетақы төлемдерінің уақытылы аударылмауы салдарынан, ипотекалық 
үйлерден баспана алуға мүмкіндіктері болмай жататыны рас. Алдағы 
уақытта осы мәселені шешу бағытында тиісті жұмыстар жүргізілетін бо
лады.

Ғ.қозыБЕКқызы.

ЖАСТАР САЯСАТЫНЫҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖоғАРЫ

     

     

     

брифинг

нарық нақыштары

семинар

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТТЫҢ АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕРІ

Астана қаласындағы халықаралық  
«ЭКСПО2017» көрмесіне Жалағаштан  52 
ардагер алғашқы лекте сапарға шық тық. 
Ардагерлерді  аудан  әкімі  Талғат  Дүйсебаев, 
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Садық Әлиев бастаған ел азаматтары сәттілік 
тілеп, шығарып салды. 

Жол  бастаушы –  аудандық ішкі   саясат   
бөлімінің  маманы  Тұраржан  Әкім жан.  
«Қызылорда – Көкшетау» пойызымен елор
даға  барып,  «ЭКСПО2017» қалашы ғының 
аумағындағы сәнді ғимаратқа орна лас
тық. Барлық жағдай  жасалған. Көрмені 
тамашалауға барған  зейнеткерлердің  үлкені  
белгілі  экономист,  бүгінгі  құрметті  қария  
Тасқара  Байниязов  ағамыз,  аудандық 
басылымның белсенді авторларының бірі,  
ардагер  Айша  Есенбаева, «Алтын  алқа» 

иегері, күрішші  Алтынай  Байниязова  сын
ды түрлі салада абыройлы еңбек еткен аудан  
ардагерлері  және бір топ ауған соғысының 
ардагерлері бар. 

«Жақсыны көрмек үшін...» Бір сөзбен 
айтқанда, «Болашақ энергиясы» көрмесі 
– ғажап дүние. Озық ғылымитехникалық  
жетістіктерді көре отырып, адамзаттың 
ақылойының қаншалықты дамып кеткенін 
байыптауға болады.  Сол жаңалықтардың  
болашақта  еліміздің дамуына  өз  үлесін  

қосатыны анық. Елбасының салиқалы сая
сатының түпкі мәнісі де осында болса керек.

Көрмеге қатысушы  елдердің  тарихы,  
салт  дәстүрі  және  мәдениеті  көпшілікке  
көрсетіліп жатыр. Оның ішінде қазақ 
халқының тарихы мен мәдениеті, сан түрлі 
бояумен құбылған қолөнер бұйымдары ше
тел қонақтарының  назарын ерекше аудар
ды. Көруге  лайықты  дүниелер  өте  көп. 
Жаңарып, жасарған Астананы, ғаламат 
көрмені тамашалап, керемет рухани  әсер  

алдық.  «Қазақфильмнің» дара туынды
сы – «Қыз  Жібек»  киносымен  әлемге  та
нымал  болған әйгілі актриса Меруерт  
Өтекешовамен кездестік.  

Елордамыздағы жаңа  бастамаларды, ға
жайып сәулетті туындыларды көре отырып, 
болашаққа  деген   сенімділік  ұялайды.  Осын
дай  құрметке  ие  болып  отырған  еліміздің  
тыныштығы,  130дан астам  ұлт тар  мен 
ұлыстардың  бірбіріне   деген  достығы  қазақ 
елін  әлемге  паш  етіп  отырған  Елбасының   
көрегенділігі мен байыпты саясатының   
жемісі екені даусыз.

Дина мЕйІРмАН,
Халықаралық «қазақ тілі» қоғамы 

Жалағаш аудандық филиалының 
төрайымы.

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ 
КӨРІНІСІ

мұНАй РыНоГы: 
БолЖАмДАР НЕ ДЕйДІ?

Жыл басында мұнай бағасының көтерілуі «қара алтынды» 
экспорттаушы елдер үшін қолайлы жағдай туғызған еді. Алай
да жыл ортасына қарай бұл үміт біршама көмескі тарта баста
ды. Мамандардың пікірінше, мұнай рыногындағы жағдайдың 
жақсаруы үшін әлі де көп уақыт керек. Сарапшылардың 
пікірінше, биыл мұнай бағасы барреліне 50 доллар, бәлкім, 
жыл соңына қарай 3040 доллар көлемінде сатылуы мүмкін.

Баға болжамындағы мұндай күрт ауытқушылық жалпы, 
әлем экономикасындағы құбылысты алдын ала айтудың тым 
күрделене түскендігін білдірсе керекті.

«Қара алтын» рыногындағы тұрақтылық, яғни бүгінгі 
50 доллар төңірегіндегі баға Қазақстанда теңге құнының 
сақталуына оңды әсерін тигізетін болады.

АХУАлыҢ қАлАй, 
зЕйНЕТАқы қоРы?

Қазақстанның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы активі 
табысының номиналды өсімі үстіміздегі жылдың 5 айының 
қорытындысы бойынша 1,7 пайыз құрады, – деп хабарлай
ды республикалық қор төрағасының орынбасары Сәуле 
 Егеубаева. 2017 жылдың 1 маусымындағы дерек бойынша 
республикалық қордағы зейнетақы активі 6,9 трлн теңгені 
құраған болатын.

Соңғы деректер бойынша зейнетақы активі 7 трлн теңге
ден асып түсті. Мамыр айындағы инвестициялық табыс 1,36 
пайызға өскен.

Сарапшылардың пікірінше, 2016 жылдың осы кезеңіндегі 
инвестициялық табыс бүгінгіден 2 есе жоғары болған көрінеді. 
Қор табысы қандай көздерден құралады? Егеубаеваның 
мәлімдегеніндей, 2017 жылдың 1 маусымына зейнетақы актив
терінің 41,7 пайызы Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздарына, 9,14 пайызы шет мемле кеттердің 
мемлекеттік бағалы қағаздарына, 19,49 пайызы қазақстандық 
банктердің облигацияларына, 4,89 пайызы банк депозиттеріне, 
12,66 пайызы квазимемлекеттік сектордың облигацияларына 
инвестицияланды.

қыТАй ЖӘНЕ АРАБ ЕлДЕРІ  
ФУТБолҒА қызыҒУШылық 

ТАНыТТы
Осыдан ондаған жылдар бұрын әлемге аты белгісіз елдердің 

бірі – Катар бүгінде газ алпауыты ғана емес, дүниежүзіндегі 
белгілі футбол клубтарын иеленуге аса ынтызарлық танытып 

отырған мемлекетке айналды. Олардың қатарына сондайақ 
Біріккен араб әмірлігін де, Қытайды да қосуға болады. Қазір 
олар Батыс Еуропаның белгілі клубтарының иегерлері атанып 
отыр.

Сарапшылардың пікірінше, Қытай инвесторлары 2014 
жылдан бастап Италияның – «Интер», Англияның – «Рединг», 
Чехияның – «Славия», Францияның – «Лион», Испанияның 
«Гранада» клубтарының бақылау пакеттерін иемденіп отыр. 
Бұл дегеніңіз қытайлықтар осы клубтардың қожайыны де
ген ұғымды білдіреді. Қытай инвесторлары соңғы үш жылда 
шетелдік футбол клубтарын сатып алуға 2,4 трлн АҚШ дол
ларын жұмсаған.

Қытай инвесторларының футболға қызығушылық таны
туы неліктен? Бұл Си жолдастың, Қытай коммунистерінің 
басшысы Си Ципиннің идеясынан туындаған қызығушылық, 
дейді сарапшылар. Қытай жетекшісі елде футболды дамытуға 
айрықша көңіл бөліп отыр. Жуырда ол футболдың дамуымен 
бірге сауданың, көлік инфрақұрылымдарының өрістейтінін 
атап көрсеткен болатын. Соған қарағанда Қытай жетекшісі бұл 
идеяның экономикалық қырын да барынша ескерген сыңайлы. 
Бірақ, ең маңыздысы, Қытайдың өзінде футболды дамытудың 
негізі қалануы керек. Себебі, қазір Қытай ФИФА рейтингінде 
81орында. ҚХР мемлекеттік кеңесінің төрағасы Си Ци
пин енді әлем экономикасында үстемдік орнатып қоймай, 
Күншығыс елін футбол жағынан да жұлдызды державаға ай
налдыру ойын жасырмайды. Ол үшін Қытайда футболға 413 
жас аралығындағы миллион баланы тарту көзделіп отыр. Бүкіл 
елде бұл орайда 20 мың футбол мектебі салынып, 60 мың алаң 
пайдалануға берілетін болады.

Дайындаған
Ж.ӘлмАХАН.

Алты айдың 
айшықты асулары
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Құрметті талапкер!
Қызылорда облысының білім басқармасының 

«м.мәметова атындағы Қызылорда  гуманитарлық колледжі» 
коммуналдық мемлекеттік  қазыналық кәсіпорны 

2017-2018  оқу жылына оқудың  күндізгі нысанына мемлекеттік  
білім беру тапсырысы және келісім-шарт негізінде  

төмендегі  мамандықтарға оқушылар  қабылдайды.

9-сынып  негізінде
мамандық атауы Біліктілігі түсу емтихандары Оқу мерзімі

0111000 - «Негізгі орта 
білім беру»

0111013 - «Қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі»

Қазақ әдебиеті
 Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0111093 - «Информатика мұғалімі» Математика
 Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0111113 - «Ағылшынша білімі бар 
математика пәні мұғалімі»

Математика
 Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0111083 - «Шетел тілі мұғалімі» Ағылшын тілі
Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0103000 - «Дене тәрбиесі 
және спорт»

0103023 - «Дене тәрбиесі және спорт 
пәнінің мұғалімі» 

1 Шығармашылық 
емтихан

Қазақ тілі
3 жыл 10 ай

0105000 - «Бастауыш білім 
беру»

0105083 - «Ағылшынша білімі бар 
бастауыш білім беру мұғалімі»

Математика
 Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0101000 - «Мектепке 
дейінгі  тәрбие және 
оқыту»

0101033 - «Мектепке дейінгі ұйымдардың  
ағылшынша білімі бар тәрбиешісі»

Қазақ әдебиеті
 Қазақ тілі 3 жыл 10 ай

0106000 - «Бейнелеу өнері 
және сызу »

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

1 Шығармашылық 
емтихан

Қазақ тілі
3 жыл 10 ай

0108000 - «Музыкалық 
білім беру»

0108013 - «Мектепке дейінгі және негізгі 
орта білім беретін ұйымдарындағы музыка 
пәнінің мұғалімі»

1 Шығармашылық 
емтихан

Қазақ тілі
3 жыл 10 ай

0403000 - «Әлеуметтік-
мәдени қызметі және 
халықтық көркемдік 
шығармашылығы» (бейін 
бойынша)

0403013 - «Ұйымдастырушы-педагог»
2 Шығармашылық 

емтихан
Қазақ тілі

3 жыл 10 ай

11-сынып  негізінде оқудың күндізгі нысанына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 
қабылданатын  мамандық 

мамандық  шифры Біліктілігі түсу емтихандары Оқу мерзімі

0111000 - «Негізгі орта 
білім беру»

0111123 - «Ағылшынша білімі бар физика 
пәні мұғалімі»

Физика
Қазақ тілі
Қазақстан тарихы

2 жыл 10 ай

                                11-сынып  негізінде сырттай оқу  нысанына келісім-шарт бойынша  
қабылданатын мамандықтар:

№ Мамандық атауы Біліктілігі Түсу емтихандары Оқу мерзімі

1. 0105000 - «Бастауыш 
білім беру» 0105013 - «Бастауыш білім беру мұғалімі»

1. Математика
2. Қазақ тілі
3. Қазақстан тарихы

 2 жыл 10 ай

2.
0101000 - «Мектепке 
дейінгі білім  беру және 
тәрбиелеу»

0101013 - «Мектепке дейінгі ұйымдардың 
тәрбиешісі»

1. Биология
2. Қазақ тілі
3. Қазақстан тарихы

2 жыл 10 ай

3. 0103000 - «Дене 
тәрбиесі және спорт»

0103023 - «Дене тәрбиесі және спорт 
мұғалімі»

1.  1 шығармашылық 
емтихан
2. Қазақ тілі
3. Қазақстан тарихы

2 жыл 10 ай

4.
0403000 - «Әлеуметтік–
мәдени қызметі және 
халықтық көркемдік 
шығармашылығы» 

0403013 - «Ұйымдастырушы- педагог, 
халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) 
жетекшісі»

1.  2 шығармашылық 
емтихан
2. Қазақ тілі
3.  Қазақстан тарихы

2 жыл 10 ай

5. 0401000 - «Кітапхана 
ісі» 0401013 - «Кітапханашы»

1. Қазақ әдебиеті
2. Қазақ тілі
3. Қазақстан тарихы

1 жыл 10 ай

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
 Қызылорда облысының білім саласындағы бақылау департаментінен 

2014 жылдың 18 қыркүйегінде №KZ87LAA00003097 лицензиясы берілген)

Құжат қабылдау мерзімі:
Оқудың күндiзгi нысанына 20 маусым 

мен 20 тамыз аралығында,  оқудың  сырттай 
нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек 
аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары 
бойынша 20 маусым мен 20 шiлде аралығында. 

Қабылдау кезінде талапкерлердің 
тапсыратын құжаттары:

1) қабылдау туралы еркін нысандағы өтініш;
2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;
3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;
4) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) 
флюросуреті қоса берілген 086-У нысанындағы 
медициналық анықтама (І және ІІ топтағы 
мүге дектер мен бала жасынан мүгедектер үшін 

медициналық-әлеуметтік сараптаманың қоры-
тындысы);

5) ұлттық бірыңғай тестілеудің немесе 
кешенді тестілеудің сертификаты (бар болса);

6)  жеке басын куәландыратын құжат (тұлға-
ны салыстыру үшін) ксерокөшірмесі.

түсу емтихандары: 
•	 күндізгі нысанына 1 тамыздан; 
•	 сырттай нысанына 20 қыркүйектен;
•	 өнер және мәдениет мамандықтарына 

шығар машылық емтихандар 25-28 шілде ара-
лығында өткізіледі.

Қабылдау емтихандары  кешенді тестілеу 
тәсілімен жүргізіледі.

Құжаттар мына мекен-жайда қабылданады: 
Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесі, 24 үй, 
тел.:  26-12-90.

Қабылдау комиссиясы.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи моно-
полияларды реттеу бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2017 
жылғы 11 шілдедегі №86-НҚ бұйрығымен бекітілген «Қазсушар» РМК-ның 
«Арал» СЖКБД филиалының су таратушы желілер арқылы беру қызметінің 
жаңа учаскелеріне (оқшау су жүйелері) тарифті және тарифтік сметасының 
оңайлатылған тәртіппен тұтынушылар үшін төлемақы мөлшері 2017 жылдың 
1 тамызынан бастап қолданысқа енгізілетіндігін хабарлайды. Оқшау су-
мен жабдықтау су жүйелерінең ауыз су тұтынатын төменде көрсетілген 
елді мекендерге 1 м3 ауыз судың құны 345,49 теңге ҚҚС-сыз, 386,95 теңге 
ҚҚС-мен.

I. Заңды тұлға үшін 1 м3 ауыз судың құны (бюджеттік мекемелер, 
жеке кәсіпкерлер және тағы басқа занды тұлғалар):

- 1 м3 ауыз судың құны 386,95 теңге ҚҚС-мен. 
II. Халық үшін 1 м3 ауыз судың құны:
- Суды есепке алу аспабы бар халық үшін ҚҚС-мен 30 теңге.
- Суды есепке алу аспабы жоқ халық үшін ҚҚС-мен 40 теңге.
- Қазалы ауданы бойынша: ст.Байқожа, раз.№99 Еңбекшіқазақ, ст. Май-

лыбас, раз.№98 Қызыләскер, ст.Көбек, раз.№97 Ойынды, раз. №96 Алтай, 
Ақсуат елді мекендері.

- Қармақшы ауданы бойынша: Қармақшы, Ақтөбе, Ақжар,  Тұрмағанбет, 
Алдашбай Ахун, Қуаңдария, Көмекбаев елді мекендері.

- Жалағаш ауданы бойынша: Жалағаш кенті, Аққұм, Аққыр, Ақсу, Ала-
месек, Бұқарбай батыр, Еңбек, Жаңадария, Қаракеткен, Жаңаталап, Мақпал-
көл, Мәдениет, Мырзабай ахун, Таң, Шәменов елді мекендері.

- Сырдария ауданы бойынша: Тереңөзек кенті, Қалжан ахун, 
С.Сейфуллин, А.Тоқмағанбетов, Шаған, Ақжарма, Іңкәрдария, Н.Ілиясов, 
Шіркейлі, Қоғалыкөл, Айдарлы, Жетікөл, Аманкелді, Бесарық елді мекендері.

- Қызылорда қаласына қарасты: Белкөл кенті, Бірқазан, Абай, Досан, 
Қарауылтөбе, Ақжарма, Ақсуат, Наурыз, Талсуат, Қараөзек, Айнакөл, Иіркөл, 
Талдыарал елді мекендері.

- Шиелі ауданы бойынша: Бірлестік, М.Шоқай, 1Мамыр, Майлытоғай, 
Тартоғай, Ботабай, Байгеқұм, Досбол би, Бұланбай елді мекендері.

- Жаңақорған ауданы бойынша: Аққорған, Келінтөбе, Ақсуат,  Кейден, 
Бесарық бекеті, Өзгент, М.Нәлібаев, Қыркеңсе, Талап, Бірлік, Манап, Көктөбе, 
Қожакент, Жаңарық, Байкенже, Қаратөбе, Қандөз, Қыраш, Талап бекеті елді 
мекендері.

«Қазсушар» рмк «арал» салынып жатқан 
кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы филиалы.

(БСН 110841003190 Қызылорда облысының әділет департаментінде 
2011 жылдың 4 тамызында тіркелген)

Барлық ауыз су тұтынушылар назарына!

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 10 маусымдағы № 825 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 13.07.2017 жылы № 5899 тіркелген

«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы»  
Қызылорда облысы әкімдігінің 

2016 жылғы 10 ақпандағы 
№ 338 қаулысына толықтыру енгізу туралы 

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 1 нау рыздағы Заңына, «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік бас  қару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі  ҚаУлЫ етеДі:

1. «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда 
облысы әкім дігінің 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 жолмен 
толықтырылсын:

«7. «Қызылорда облысының 
аумақтық мемлекеттік-жеке 
меншік әріптестік орталығы» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің 49% жарғылық 
капиталға қатысу үлесі

желтоқсан  
2017 жыл

тендер 
нысанында 

сауда-
саттық

».

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

Сыр өңіріне танымал кәсіп кер аза-
мат, «Құрмет», «Парасат» ордендері нің, 
көптеген мадақтамалардың иегері, облыстық 
мәслихаттың қатарынан үш дүркін депу-
таты, Қазалы ауданының құрметті азама-
ты, Қазақстанның құр метті құрылысшысы 
Самұрат Иман досовтың аты аталғанда көз 
алдымызға бір ауданның берекелі тір шілігі 
қаз-қатар тізіле қалады. 

Бір сәт өткен кезеңге шолу жа сайық. 
Имандосовтың өзі туып-өскен Қазалы 
ауданының тізгінін ұс таған шағы. Ау-
данда кең көлемде экологиялық ахуалды 
жақсартуды үндеген ауқымды облыстық се-
минар ұйымдастырылғаны тұрғындардың 
әлі жадында.

– Мен ол тұста Жанқожа батыр атын-
дағы кеңшарда прораб қызметін атқарушы 
едім. Жоғарыда аталған облыстық семи-
нарға қатысушылар біздің ауылға келіп 
елдің тыныс-тіршілігімен танысатын бол-
ды. Сол тұстағы кеңшар директоры Берік 
Бисенбаевтың басшылығымен қызу 
дайындыққа кірістік. Шаруашы лық тардың 
қожырап техника, жанар-жағармай, электр 
жарығы, ауыз су, жалпы кез келген қажетті 
дүниелердің көзден ғайып болған кезі. 
Десе де, соған қарамастан, қыруар шаруа 
тындырылды. Ауыл орталығынан «Әулие 
бағы» аталған саялы бақ, кең көлемді 
көкөніс сақтау қоймасы, басқа да нысандар 
пайдалануға берілді. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы уақытша қиындыққа бай-
ланысты ат шана, түйе шаналар жаса-
лып халыққа үлгі есебінде ұсынылды. Біз 
дайындаған түйемен тартып шығыр арқылы 
құдықтан ауыз су өндіру басты жаңалыққа 
айналды. Семинар жұмысын сол кездегі ау-
дан әкімі Самұрат Имандосов, облыс бас-
шысы  Сейілбек Шаухаманов өте жоғары 
бағалады, – деп байырғы құрылысшы Жаңа-
бай Жақсылықов өткен шақты еске түсірді. 

Бұл кезінде бір ғана Жанқожа ба-
тыр ауылында орын алған жайт. Ал ау-
дан орталығында ұрпаққа тағылымы мол 
шара жүзеге асқан еді. Алдымен кент 
пен қала аралығындағы тас жолдың екі 
қапталы мұқият қоршалды. Әрбір мекеменің 
қарамағына жер бөлініп беріліп, жағалай тал 
егілді. Су жеткізіліп, талдардың күтіміне сол 
мекеме, ұжымдар жауапты ретінде  бекітілді. 
Нәтижесі де тез байқалды. Қысқа мерзімде 
жайқала өскен жасыл желек көз қуантты. 
Қазіргі сәтте ну орманға айналған шығар деп 
пайымдауыңыз ықтимал, құрметті оқырман. 
Солай болуы әбден мүмкін еді. Алайда, 

Имандосовтың  қызметі ауысқан соң  сәтімен 
басталған шаруа аяқсыз қалды. Қоршаулар 
қайтадан алынып тасталды. Күтімсіз қалған 
талдар бірен-сараны болмаса құрып кетті. 
Еріксіз басыңды шайқауға тура келеді. Егер 
Самұрат Жұманұлының сол бастамасы 
жалғасын тапқанда кент пен қала аралығы 
әлдеқашан тоғайға айналатыны анық бола-
тын. «Ештен кеш жақсы» демекші, соңғы 
жылдары осы игі қадам қайтадан назарға 
іліккенін атап кеткен жөн.  

Қызмет жолын қарапайым гидротех-
никтен бастаған Самұрат ағамыз еңбек ата-
латын ұлы көштің шаршап-шалдығуды 
білмейтін жолаушысына айналды. Осы-
нау еңбек жолында аудан экономикасының 
алға қарыштап дамуына сүбелі үлесін қосты. 
Аудан көлеміндегі бүгінгі таңға дейін 
егіс егіліп, мол өнім алынып, дүйім жұрт 
нәпақасын айырып отырған инженерлік 
жүйеге келтірілген егіс танапатарында өзге 
емес  Имандосовтың тамшылаған маңдай 
тері жатыр. Самұрат басшы лық жасаған 
тұстағы ПМК-86 мекемесінің атағы жер 
жарғанын кім білмейді? Кезінде өзім де сол 
іргелі  мекемеде құрылысшы болып жұмыс 
жасағандықтан ұжымдағы береке-бірлік, 
темірдей тәртіп, қарапайым еңбек адамына 
жасалған қамқорлықтан азды-көпті хабардар-
мын. Аудан орталығындағы шағын ауданға 
ПМК-86 демеушілік жасаған уақытындағы 
ахуалы өте жоғары деңгейде болатын. Сол 
тұстағы ыстық, салқын су кіргізіліп, жылу-
мен қамтылған мекемеге қарасты пәтерлерге 

екінің бірінің қолы жетпейтін еді. Мәдени 
шараларда да Имандосовтың мекемесінің  
өзгелерден еңсесі биік тұратын.       

Біздің қолымыздағы «Самұрат Жұман-
ұлы  – Елбасы ерекше мән берген, өмір та-
лабына сай өндірісті өркендетуге өрелі 
ісімен айрықша үлес қосып жүрген білікті 
инноваторлардың бірі. Сыр өңірі оның 
есімін жер мен судың мәселесіне қанық 
тәжірибелі маман, парасатты басшы, 
халықтың қалаулы азаматы, еліміздің азық-
түлік қауіпсіздігін сақтау мақсатындағы 
индустриялық-инновациялық жоба бойын-
ша ұтымды жұмыс ұйымдастырушы тұлға 
деп таниды. Ауданда алғашқы болып нан 
және макарон, кондитерлік тағамдар дайын-
дау цехын ашқан іскер жан. Ғани Мұратбаев 
ауылы Имандосовтың инвестор болуы-
мен ең көркем елді мекендердің біріне ай-
налды» – деген анықтама туған өлкесінің 
алдындағы перзенттік парызын еңбекпен 
өтеуді басты мұраты санаған арда азаматқа 
берілген елінің мінездемесі сынды. «Халық 
– құдайдың бір аты». Ал халқы осындай баға 
берсе ұлына одан асқан бақыт, марапат бо-
лар ма?

Самұрат Имандосов басқаратын  «РЗА» 
АҚ  облыс көлеміндегі тұрақты жұмыс 
ырғағынан жаңылмаған, қуатты техникалық 
және өндірістік базасы, бай материалдық ре-
сурстары бар ірі мекемелердің қатарынан са-
налады. Акционерлік қоғамда 1200-ден астам 
адам еңбек етеді. Оған қоса  Қызылорда, 
Алматы, Астана қаласында тұрақты өкіл-
дері жұмыс жасап келеді. «Жақсының 
жақсылығын айт, мерейі тасысын» деген 
халық даналығына сүйеніп іргелі ұжымның 
қоғамға қарасты шаруашылықтардың 
тыныс-тіршілігіне  қысқаша тоқталсақ. 

«Рза-Асыл түлік» Қазақстанның ин-
дус  триалдық даму картасының бел сен-
ді қатысушысы болып табылады. Серік-
тестіктің негізгі қызмет түрі – асыл 
тұқым ды мал шаруашылығы, ет және сүт 
өндіру және өткізу. Біршама уақыт бұрын 
Венгриядан әкелінген 660 бас голшти-
нофриз асыл тұқымды қашарлары төлі 
есебінен көбейіп 1600 басқа жетті. Жы-
лына 5500 тонна сүт өндіріледі. Кешен-
ге қажетті құрал-жабдықтар Голландия, 
Ирландия, Германиядан алынған. «Рза-
Сүт»  сүт өнімдерін өңдеу және сатумен 
айналысады. Зауытта пастерлендірілген 
және ультрапастерлендірілген сүт, айран, 
қаймақ, ірімшік, сары май, құрт өнімдері 
шығарылады. Сүт өнімдері Сыр өңірімен 

қатар Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе,  Батыс 
Қазақстан облыстарында сатылуда. Орайы 
түскенде «РЗА» АҚ-ның «1200 басқа 
арналған ірі қара өсіру кешені және сүт өңдеу 
зауытының ІІ кезеңін» жүзеге асыру жоспар-
ланып, тәулігіне 30 тоннаға дейін сүт өңдеу 
көзделуде.  «РЗА» мал фермасын сыртқы 
инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз 
ету» жобасын іске асыру жұмыстарының 
жоба-сметалық құжаттарын әзірлеп, 
мемлекеттік сараптамадан өткізуге бюджет-
тен  қаралды» деген жағымды жаңалықты 
жеткізе кетсек.

Дәнді және мал азығындық дақыл дарын 
егу мен өткізу жұмыстарымен шұғыл-
данатын «Рза-Агро» 35 мың гек тарға жуық 
жер учаскесін иемденеді. Серіктестік жы-
лына 1 млрд теңге кө лемінде өнім өндіреді. 
Оның ішінде 5 мың тонна ақталған жоғары 
сапалы күріш Ресей, Украина, Белорус-
сия, Тәжікстан, Түркіменстанға экспортқа 
жіберіледі. Ауылшаруашылық дақыл  дарын 
өндіруде қуаттылығы жоға ры,  Германия-
да шығарылатын «Джон Дир» фирмасының 
 техникаларын пайдаланады. «Рза-Транс» 
 болса акцио нерлік қоғамның барлық бөлім-
шелерін қажетті техникалармен қамтамасыз 
ете ді. «Рза-Нан»-ның өндірістік цехы 
еуропалық стандартқа сай құрыл ғылармен 
жабдықталған. Нан өнім дерін өндіру 
қуаттылығы 3200 келіден астам. Нан және 
кондитерлік өнімдердің 40-қа жуық түрлері 
дайындалады.  «РЗА-Мұнай-Газ-Құрылыс»-
тың Арал, Қазалы, Қармақшы ауданда-
рын жанар-жағармаймен қамтамасыз ететін 
мұнай резервуарлары бар. 

«РЗА» осы аралықта  Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің  «Алтын сапа» 
жүлдесіне қол жеткізіп, «Халық тұтынатын 
тауарларды шыға ра тын үздік кәсіпорын» 
номина ция сын да үздік деп танылды.  ТМД 
Эко номикалық кеңесінің шешімі бойынша 
«РЗА» АҚ ТМД сыйлығының дипломанты 
атанды.  Баршасы Самұрат Имандосовтың  
ұйымдастырушылық қабілеті, ұжым мүше-
лерінің ынтымақ-бірлігінің арқасында кел-
ген жетістік екені даусыз. «Елі сыйлаған 
есікте отырмайды» деп текке айтылмаса ке-
рек. 

Жұмабек таБЫНБаеВ.
Қазалы ауданы.

ЕҢБЕККЕ ҚОЛ СОЗҒАНЫҢ – 
ЕЛ ТӨРІНЕ ОЗҒАНЫҢ

Біліңіздер: заттардың сыртқы көрінісі оның расын-
да неге арналғанын жасыруы мүмкін. Жарылғыш зат-
тар үшін камуфляж есебінде әдеттегі тұрмыстық заттар 
қолданылады: сумка, пакет, түйіншек, қорап, ойыншық 
және т.б.     

табылған заттардың жарылу қаупін куәланды-
ратын, белгілері: 

1) көлік маңында, баспалдақта, пәтерде және т.б. 
орындарда белгісіз түйіншектің немесе басқада бір зат-
тар дың болуы; 

2) бөтен сумка, портфель, қорап, басқа да заттың: 
кіреберісте, пәтер есігінің, көліктің маңында өзгеше ор-
наласуы;   

3) табылған күдікті заттан шудың шығуы (сағат меха-
низміне, жиілігі төмен дыбысқа тән). 

егер де сіз күдік тудыратын зат тауып алсаңыз, ол 
фактіні назардан тыс қалдырмаңыз: 

1) қоғамдық көлікте: 
-  заттың (сөмкенің және т.б.) кімдікі екенін немесе 

кім қалдырып кетуі мүмкін екенін қасыңыздағы адамдар-
дан сұраңыз;

- егер иесі анықталмаса, табылған зат туралы дереу 
жүргізушіге немесе кондукторға хабарлаңыз.

2) үйіңіздің кіре берісінде:
- көршілерден сұраңыз, мүмкін ол зат соларға тиесілі 

шығар. Егер иесі анықталмаса, табылған зат туралы де-
реу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз (тел. 102, 
112). 

3) көшеде, саябақта және т. б.: 

- айналаңызға қараңыз, егер мүмкіндік болса, заттың 
иесін анықтауға тырысыңыз. Егер ол анықталмаса, құқық 
қорғау органдарына шұғыл хабарлаңыз (тел.102, 112);

- затты бөгде адамдардан оқшаулауға немесе алыс 
арадан затқа бөтендерді жібермеуге тырысыңыз. Құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері келген бойда зат 
табылған уақыт туралы ақпарат беріңіз.

4) мекемелерде, ұйымдарда: 
- тауып алған зат туралы объект күзетшісіне немесе 

әкімшілігіне дереу хабарлаңыз. 
Табылған затпен немесе күдік тудыратын заттармен 

жеке іс-қимыл жасауға тырыспаңыз, олар жарылғыш 
құрылғылар болуы мүмкін, бұл жарылысқа, көптеген 
құрбандыққа, қирауға әкелуі мүмкін.

Үзілді-кесілді тыйым салынады:

- табылған затты ұстауға, ашуға және орнынан 
қозғауға, бір жерден екінші жерге апаруға, қолға алуға; 

- табылған затты қалтаға, портфельге, сөмкеге салуға 
және т.б.; 

- жерге көмуге немесе оларды су қоймаларына 
тастауға; 

- заттардан шығып тұрған сым темірлерді неме-
се сымдарды үзіп тастауға немесе тартуға, оларды 
залалсыздандыруға тырысуға;

- табылған заңсыз затты пайдалануға; 
- оған жақын аралықта радио және электрлі аппарат-

тарын, ұялы телефондарды пайдалануға;

Күдікті зат тауып алған кездегі 
тұрғындарға  арналған жаднама

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық кафедрасының 
меңгерушісі Есіркепов Жандосқа анасы

Шәрәбідінқызы розаның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «____»_______________

№____қаулысына қосымша

  
Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының (спорт түрлері 

бойынша ұлттық құрама командалардың) құрамына кіретін спортшыларға, олардың 
жаттықтырушыларына, сондай-ақ спорттың ойналатын түрлері бойынша Қазақстан Республикасы 

құрама командаларының (ұлттық құрама командалардың) құрамдарында қатысатын спортшыларға, 
олардың жаттықтырушыларына және клубтық командалардың жетекшілеріне ай сайынғы 

ақшалай жабдықталым төлемдерінің мөлшері

Жарыстардың атаулары Алған орны
Ай сайын 
ақшалай 

үлес 
мөлшері

Жазғы, қысқы Олимпиада, Паралимпиада  ойындары 1-орын 2075 АЕК
2-орын 1500 АЕК
3-орын 1000 АЕК
4-орын 300 АЕК
5-орын 200 АЕК
6-орын 100 АЕК

Жазғы, қысқы Сурдлимпиада ойындары 1-орын 1500 АЕК
2-орын 1000 АЕК
3-орын 300 АЕК
4-орын 200 АЕК
5-орын 100 АЕК
6-орын 80 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық, паралимпиадалық спорт түрлері 
бойынша)  ересектер арасында

1-орын 550 АЕК
2-орын 500 АЕК
3-орын 300 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
ересектер арасында

1-орын 150 АЕК
2-орын 100 АЕК
3-орын 80 АЕК

Жазғы, қысқы Азия, Параазия ойындары, Паралимпиада, 
Сурдлимпиада ойындары, Дүниежүзілік универсиада

1-орын 180 АЕК
2-орын 150 АЕК
3-орын 120 АЕК

Жасөспірімдердің жазғы, қысқы Олимпиада ойындары 1-орын 150 АЕК
2-орын 100 АЕК
3-орын 80 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық, паралимпиадалық спорт түрлері 
бойынша) ересектер арасында

1-орын 100 АЕК
2-орын 80 АЕК
3-орын 60 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
ересектер арасында

1-орын 60 АЕК
2-орын 50 АЕК
3-орын 40 АЕК

Әлем Кубогі, әскерилер арасында Әлем чемпионаты (олимпиадалық 
спорт түрлері бойынша) 

1-орын 100 АЕК
2-орын 80 АЕК
3-орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар 
арасында

1-орын 80 АЕК
2-орын 70 АЕК
3-орын 60 АЕК

Әлем чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
жастар арасында

1-орын 60 АЕК
2-орын 50 АЕК
3-орын 40 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар, 
жасөспірімдер арасында

1-орын 60 АЕК
2-орын 50 АЕК
3-орын 40 АЕК

Азия чемпионаты (олимпиадалық емес спорт түрлері бойынша) 
жастар, жасөспірімдер арасында

1-орын 45 АЕК
2-орын 35 АЕК
3-орын 25 АЕК

Қазақстан Республикасының чемпионаты, Қазақстан 
Республикасының жазғы, қысқы Спартакиадасы (олимпиадалық 
спорт түрлері бойынша), Қазақстан Республикасының 
Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындары

1-орын 60 АЕК
2-орын 50 АЕК
3-орын 40 АЕК

Жазғы, қысқы Жастар ойындары, Қазақстан Республикасының 
чемпионаты (олимпиадалық спорт түрлері бойынша) жастар 
арасында

1-орын 35 АЕК
2-орын 25 АЕК
3-орын 20 АЕК

Аббревиатураның толық жазылуы: 
АЕК – айлық есептік көрсеткіш

ЖОБа

Спорт түрлері бойынша Қазақстан республикасы құрама 
командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық құрама 

командалардың) құрамына кіретін спортшыларға, олардың 
жаттықтырушыларына, сондай-ақ спорттың ойналатын түрлері 

бойынша Қазақстан республикасы құрама командаларының 
(ұлттық құрама командалардың) құрамдарында қатысатын 

спортшыларға, олардың жаттықтырушыларына және клубтық 
командалардың жетекшілеріне ай сайынғы ақшалай 
жабдықталым төлемдерінің мөлшерін бекіту туралы

«Дене шынықтыру және спорт туралы» 
Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 3 
шiлдедегi Заңына сәйкес Қызылорда облысы-
ның әкiмдiгi ҚаУлЫ етеДI:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 
спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы 
құрама командаларының (спорт түрлері бойын-
ша ұлттық құрама командалардың) құрамы-
на кіретін спортшыларға, олардың жат тық-
тырушыларына, сондай-ақ спорттың ойналатын 
түрлері бойынша Қазақстан Респуб ликасы 
құрама командаларының (ұлттық құрама 
коман далардың) құрамдарында қатысатын 
спорт шыларға, олардың жаттықтырушыларына 
және клубтық командалардың жетекшілеріне ай 
сайынғы ақшалай жабдықталым төлемдерінің 
мөлшері бекітілсін. 

2. «2017 жылы Қызылорда облысы спорт-

шыларының әлеуметтік қорғалуы мәселелері 
туралы» Қызылорда облысы әкiмдiгiнің 2017 
жылғы 15 ақпандағы № 712 қаулысының (нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 5746 болып тіркелген, 2017 
жылы 18 наурызда Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды 
деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қы зыл орда облысы әкімінің орынбасары                 
Р.Р. Рүстемовке жүктелсін. 

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының 
                 әкімі                           Қ. көшербаев
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ИЗРАИЛЬ МЕН КУБА ӘСКЕРІ 
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫН 

ҮЛГІ ЕТЕДІ
Жұмыстан кейін теледидардан 

жаңалық көретін әдетім. Одан қала 
берді «Ел арна» арнасын тамашалай-
мыз. Бірде осы бір арнадан қазақтың 
хас батыры Бауыржан Момышұлы ту-
ралы деректі фильм көрсетілді. Онда 
батыр Баукеңнің соғыс өнерін Куба 
әскерінің  үлгі еткені жайлы айтыла-
ды. Жеңіс күні қарсаңында ұялы те-
лефоныма «уатсап» әлеуметтік желісі 
арқылы Б.Момышұлының әскери так-
тикасынан Израиль жауынгерлері де 
тәлім алғанын айғақтайтын  видео 
келген еді.

Қазақтың қайсар ұлы, қаһарман 
Бауыржан Момышұлы қайталанбас 
алып тұлға. Ол – феномен. Оның 
батырлығы мен адамдық мінезін 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. 
Батыр атамыз Ұлы Отан соғысында 
«Момышұлы серіппесі» деп атала-
тын тактиканы қолданған. Осы әдіс 
арқылы талай мәрте жау қоршауын 
бұзып өтіп, сарбаздарын дұшпан 
оғынан аман алып шыққан. Кейде 
150-200 адаммен бүтін бір дивизияға 
тән әрекеттерді жасаған. Ол Демьян 
қаласының түбінде өз әскерін 20 
топқа бөліп орналастырған. Сөйтіп, 
немістердің тұтас бір дивизиясына 
түн ішінде бірнеше бағыттан соққы 
береді. Көшпелілер тәсілімен жүр-
гі зілген ұрыс фашистерді әбден сас-
тырады. Олар өздеріне тұтас диви-
зия шабуыл жасап жатыр деп ойлай-
ды. Шын мәнінде сол сәтте Бауыр-
жан Момышұлы сарбаздарының саны 
небәрі 157 адам болған екен. Осын-
дай жойқын соғыстың арқа сында 
мыңнан аса жау сарбазын жер жастан-
дырады. Неміс генерал-пол ковнигі 
Эрих Гепнер өзінің ке зекті бір бая-
натында құрамында Момышұлы бар 
8-гвардиялық дивизияны «ұрысты 
жүргізудің барлық жарғылары мен 
ережелерін бұзып соғысатын, сол-
даттары тұтқынға түсе қоймайтын, 
өз істеріне шектен тыс берілген және 
өлімнен қорық пай тын жабайы диви-
зия», – деп атапты. 

Екінші дүниежүзілік соғыстың 
Кеңес әскерлерінің жеңісімен аяқ-
тал ғаны белгілі. Арада жылдар өтеді. 
Куба басшысы Фидель Кастро 1963 
жылы Мәскеуге мемлекеттік сапар-
мен келеді. Сонда одан: «Сіз үшін 
Екінші дүниежүзілік соғыс тың бас-
ты қаһарманы кім?» деп сұрапты. 
Кастро көп ойланбастан: «Бауыр-
жан Момышұлы», – деп жауап бер-
ген екен. Сол жылы Баукеңді Кубаға 
арнайы шақыртады. Бауыржандай 
батыр қасына Олжас Сүлейменовті 
ертпек болып, ақын ға қолқа салады. 
Бірақ, Олжас ағамыз белгілі бір се-
бептермен сол жолы Кубаға бара ал-
майды. Баукең болса, «Бостандық ара-
лы» аталған елге барып, офицерлер 
ал дында әскери дайындық жөнінде 
дәріс оқиды. Бұл елдегі әскерилер 
Баукеңмен оның ерлік істері жайын-
да жазылған Александр Бектің «Во-
локалам тас жолы» кітабын оқып, 
жауынгерлік қимылдардан тағылым 
алған екен. Сол жолы Баукең Фи-
дель Кастроның аталған кітапты оқып 
отырған «Гранма» газетіндегі суретін 
елге алып келді.

Момышұлының әскери тактика-
сы нан жалғыз Куба елі ғана сабақ 
алмаған. Мысалы, 1946 жылы бел -
гілі тәржімашы Шломо Эвен-Шошан 

кітапты иврит тіліне аударады. 
Палмахтағы еврей  ишувы астыр-
тын қарулы күштері роталары бірінің 
командирі Бени Маршак бұл кітапты 
қарауындағы жауынгерлерге түгел 
таратып берген. Израиль мемлекеті 
құрыл ғаннан кейін Бауыржан 
Момыш ұлының соғыс өне рі нен сыр 
шертетін кітап сол елдің әскерилері 
оқитын оқу лық тар дың қатарына 
қосылды.

«Уатсап» желісіндегі  видеода да 
осы жай баяндалады. Ресей президенті 
Владимир Путин Кремльде нацизм 
құрбандары мен қарсылық қозғалысы 
қаһар ман дарын еске түсіруге 
арналған кездесу өткізеді. Кезде-
суде сөз сөйлеген Израиль тарих-
шысы Арон Шнеер «Волоколам тас 
жолының» жас Израиль мемлекетін 
құруға  көп көмегі тигенін негізге ала-
ды. «Сол кезде Израиль армиясының 
әрбір офицеріне қарумен бірге осы 
кітап берілді. Ол біз үшін жай оқу 
құра лы ғана болған жоқ, сондай-
ақ, қа жет кезде басшылыққа  алатын 
нұс қаулық та болды» деп атап өтеді. 

Тарихшының айтуынша,  Израиль ар-
миясы бас штабының бас тығы гене-
рал Мота Гурдың есте лік те рінде мы-
надай оқиға айтылады. Ол өз сарбаз-
дарына Бауыржан Момышұлының 
қорқақтық көр сеткен жауынгерге 
қарата айтқан сөзімен тіл қатады. «Сен 
тек өз позициямды ғана тастап кеттім 
деп тұрсың ба? Жоқ, сен Мәскеуді 
жауға бердің», – деп бітіреді. «Мен 
содан кейін әскери тағзым еттім де, 
бұрылып, кеттім. Бірақ, сарбаздар 
мен айтқан сөздің мағынасын толық 
түсінгендеріне күмәнданған емеспін». 

Бұл – Израиль әскері генера лы ның 
айтқаны. Ол елде әлі күнге дейін  «Во-
локолам тас жолы» қорғаныс армиясы 
офицерлерінің міндетті түрде оқуға 
тиісті кітабы болып саналады екен. 
Қазақтың қайсар ұлы, қаһарманы, 
алып тұлғасы, өршіл батыры Бауыр-
жан Момышұлы әлі талай елдің аза-
матына үлгі болары сөзсіз. Тәуелсіз 
Қазақстанның ұландары да Баукеңнің 
өнегелі өмірінен тағылым алады.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

ерлік рухы бағбандық

Тіршілік болған соң, жұмыстың 
ауыры мен жеңілі қабаттаса келіп 
жатары өмірдің өз заңдылығы ғой. 
Өзі пенде, көңілі патша ақылды 
тіршілік иесі соның кейбіріне қуан-
са, кейбірінен қарадай қуа рып, тү-
ңі летіні де өтірік емес. Бай қа ға-
ны мыз, адам өзінің сауапты ісінен 
ләззат алса, кері ісінен қынжылысқа 
ұрынады.  Иә, жақсы істің ауыры мен 
жеңілі білінбейді, қайта шаршатпай-
тын желігі болады. Біз білетін Әлекең 
етек-жеңі кең пішілген, көнтерлі де 
мінезі ауыр, салмақты кісі. Ат үстіне 
міне қалса, екі тізезі аттың құлағын 
қағар, ертедегі батырлардай алып 
адам. Осындай ерекшеліктерінен бо-
лар, Әлімбай ағамыз қуанғанын да, 
бір нәрсеге ренжіп, қабақ шытқанын 
да аса байқата қоймайды. Алайда, 
жақын әңгімелесудің сәті келе қалған 
бір кездескенімізде «Ауладағы же-
міс ағашы мен саялы ағаштар санын 
151-ге жеткіздім», деп хабардар етті. 
Қуанып тұрғандығы жүзінен бі лін-
ді: – Жаңа жерге қоныстанған 5-6 
жыл аралығында жылма-жыл 15-20 
шы бықтан отырғыза бердім. Мына 
жердің жоғарғы қабаты құнары жоқ 
керіш топырақ болған соң, тізеден ке-
лер қазан шұқыр қазып, білетіндердің 
ақылымен ең астына шақпа тас сал-
сам, оның үстіне ағаш жаңқасын 
төк тім. Содан соң тапырақтың төрт-
тен біріндей көлеміне көң араласты-
рамын,– дейді бағбандықты кәсіп 
ете бастаған Әлекең. Жақсыны 
көрмек үшін деп жуырда Әлімбай 
Шерубаевтың ауласын барып көруге 
де жол түсті. Расында атшапты-
рымдай кең аула жеміс ағашы мен 
сая  лы ағашқа толы екен. Кіреберіс 
маңда жапырағы жайқалған көктал 
қою көлеңкесімен бүркеп, шатыр-
лы үйге ыстықты жібермей тұрса, 
одан бері жағалай біздің өңірге енді 
жерсіне бастаған оншақты туя ағашы 
ауланың сәнін кіргізіп тұр. – Ал мына 
ағаш – Әсем тал деп айтылады екен, 
ерте көктемде әдемі гүл шығарады 
да, сонан соң, байыз табады. Пілдің 
құлағындай үлкен жапырақтарын 
көрдің бе, ауаны желпіп, тазалап 
тұрады, – дейді бағбандыққа мойын 
бұрған отағасы.

Өзіміз мекен ететін Сыр өңірі ра-
сында шөлейт және жартылай шөлейт 
аймақ екендігін жасыра алмаймыз 
ғой, күнінің көзі өткір, шаң суыратын 
желі де оқтын-оқтын бар екендігін 
білдіріп қояды. Сондықтан да әр үй 
иесінің өз ауласына түрлі жеміс пен 
саялы ағаштар егуі өте қажеттілік 
деп түсінген жөн. Еліміздің елор-
дасы Астана қаласының маңына 
қаншама гектар жерге түрлі ағаштар 

отырғызуға пәрмен беріп, жасыл бел-
деу ор нат қызған Президентіміздің 
игі ісі елге қаншама шарапат ша-
шып тұр емес пе?! Уақыты қанша 
тығыз болса да, оны назарынан тыс 
қалдырмаған Елбасы әр өңірдің өсіп 
өркендеуі жалпы елдің көркеюіне 
апаратынын әр жиында қадап ай-

тып, атқарушы орындарға тапсырып, 
елге үлгі көрсетумен  келеді. Міне, 
осы орайда бүгінгі кейіпкеріміздің 
ісіне сүйсініс білдіреміз. Енді ша-
малы уақытта жетпіс жастың жалы-
на қол артатын ауылшаруашылық 
саласының ардагері Әлімбай Ше-
рубаев зейнеткерлікке шықтым 
деп, төрдің төбесінде шалжиып жа-
туды әдет қылмаған адам. Таңғы 
сағат 6-дан орнынан тұрады да, бау- 
бақшасының күтіміне кіріседі. Со-
дан 9-ға дейін тыным жоқ, ертеңгілік 
шәйланып алған соң, тағы да 
кетпен-күрегін алып, қалыпты ша-
руасына кіріседі. «Жаңа өзің ара-
лап көрген ауладағы 151 ағаш пен 
33 атызжоңышқаны бірсыпыра суа-
ру үшін 11 күн уақытым кетеді. Сон-
да айына үш реттен суарады екенмін. 
Оның арасында отақ шабу, жетілген 
жоңышқаны орып-жинау секілді ша-
руаларым бастан асады, –дейді ол 

шаттана сөйлеп. Міне,  сөз басын-
да адам құмартқан ісі қанша ауыр, 
қиын болса да, ләззат алады екен деп 
жатқандығымыз сондықтан еді. 

Шерубаевтың ауласында әлі гін де 
өзіміз тілге тиек еткен ағаш түрлеріне 
тағы айналып соғар болсақ, 20 түп 
жүзім биыл алғашқы жемістің ны-

шанын көрсетті. Алманың саны – 
24, шабдалы – 2, өрік 8 түп болса, 
мұнан өзге оншақты түп шие талы 
бар. Айтпақшы ауланың сыртқы 
қабатындағы 14 түп көкжиденің исі 
бұрқырап, айналаны көріктендіріп 
тұрғаны бар. Батыр тұлғалы аға мыз-
дың жеңгемізге деген құрметі де 
ерекше екен: «Мына гүлдерді Сәуле 
жеңгең еккен, мына қияр мен қызанақ 
та сол кісінің еңбегі», деп қояды. 
Тағы бір атызда қызылша қаптап тұр 
екен, оны да жеңгеміздің қызметіне 
жатқызды Әлекең. 

Бау-бақшаның мәнісін бір шама 
айтқан секілдіміз, енді кейіп ке рі-
міздің кешелі-бүгінгі өміріне де 
тоқтала кетсек, оқырманымызды 
жа  лық   тырып алмайтын шығармыз 
деп ойлаймыз. Жаңақорғандықтар 
жақсы біледі кезінде Әлімбай Шеру-
баев совхозға басшылық жасаған ең 
жас директордың бірі болды. Небәрі 

32 жасында қиыр шеттегі Қаратөбе 
ауылына, КПСС-тің 24-съезд 
атын   дағы совхозға директор бо-
лып тағайындалды. Күріш шаруа -
шылығымен шұғылданатын ұжым 
еңбеккерлері негізінен Өзбекстан 
мен Оңтүстік облыстан оралған 
жерлестеріміз болғанымен, алға-
шында егіншіліктен оншалықты та-
бысқа қол арта алмады. Оның үстіне 
егін шіліктің бәрі дерлік жабайы 
жерлерге орналастырылды. Біріне 
су барса, екіншісіне ағын су бара 
қоймайды. «Ортақ өгізден оңаша 
бұзауды» артық көретін пси хология 
да еңсені көтертпей, дала жұмысы 
сеніп тапсырылған жұ мыс шылар қаға 
беріс жерлерге тары мен қауын егуге 
ден қойып, осы лардың кері әсерінен 
қоғамдық жұмыс ақсап жататындығы  
аудан басшылығына мәлім болған 
еді. Су мұрап мамандығын игер-
ген, жас та болса, қара жұмыста 
шың далған Шерубаев, міне, осын-
дай кезеңде 24-ке директор болып 
келді. «Шаруашылығымыз 1 млн 
200 мың теңгемен зиянға тұтылған 
екен, жұмыс жүйесін қайта құрып, 
жаңаша еңбек етуге талпындық. 
Алғашқы жылы мемлекеттік жоспа-
рымызды 97 пайызға ғана орындасақ, 
келер жылдары оны асыра орын-
дау, тіпті міндеттеме межесінен 
көрінуге де жол таптық, дейді Әлекең 
өткен күндерді еске алып. Жаны-
на білікті мамандар агроном Асан 
Нақышпанов, гидротехник Әбжаппар 
Құдайбергенов, инженер Тұрсынбай 
және мал шаруашылығының бри-
га дирі Құлмағанбет Исаханов сын-
ды жастарды топтастырған директор 
кеңшарды 1994 жылы 1 млн 200 мың 
теңге пайдаға шы ғарды. Одан кейінгі 
уақыттарда Қыркеңсе ауылында 
ауыл әкімі, Келінтөбе кооперативінің 
төрағасы, аудандық жер бөлімінде бас 
маман қызметтерін атқарған ол 2014 
жылы зейнеткерлікке шықты. Содан 
бері бау-бақшаның бағбандығымен 
шұғылданып жүр. Айтпақшы, ау-
дан орталығына орныққан соңғы 
оншақты жыл көлемінде жас кезін-
дегі өзі сүйетін волейбол спорты-
на ден қойды. Аудандық ардагерлер 
командасының белді мүшесі. Жаз ай-
ында Алматыға  арқалы ақынымыз 
Олжас Сүлейменовтің атындағы тур-
нирге қатысып, өзімен де жүздесіп 
қайтты. 

Иә, өмірді мәнді де мағыналы 
өткізу әр адамның өз қолында. Соның 
жарқын үлгісін жаңақорғандық 
Әлімбай Шерубаевтың өмір жолынан 
байқар едік.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы

ӘСЕМ ТАЛ ЖӘНЕ 
ЖҮЗ ЖЕМІС АҒАШЫ

ардагердің бүгінгі сырласы
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ХАБАРЛАНдЫРу
"Амир LTD" ЖШС Кы-

зыл орда облысы  экология 
депар та ментінде "Pangea 
Engineering"  ЖШС жобалаған 
"Қызылорда облысындағы 
"Амир LTD" ЖШС келісім-
шарт аумағының барлау 
жұ мыстарына арналған қо-
сым шаға" ҚОӘБ жобасы 
эко   логиялық сараптамаға 
жол   дан ғандығы жайлы ха-
бар лайды.

Барлық сұрақтар бой-
ынша мына телефонға ха
бар ласуға болады: 8 (727) 
3118585, 8 (702) 303 8005.

Жалағаш аудандық «Ар да герлер ұйы мы» қоғамдық 
бір лес ті  гінің ұйым дас  тыруымен кент ір ге сіндегі 
«Иіркөл» жағасында ардагерлер ара сында балық ау лау
дан жарыс өтті.
Алдымен, аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің 

басшысы Нұрлан Ержанов жарыс ере же сімен таныстырды. 
Ереже қара пайым – кімнің аулаған ба лығы көп әрі салмағы ауыр 
болса, сол жеңімпаз. 

Қа тысушылар көл жағасына жай ғас қан соң, сәлден кейін-ақ 
«балық ілін ді» деген қуанышты дауыс тар шығып жатты. Балық-
шылар көздерін қалтқы дан айы р  май 2 сағат бойы жа ғада отыр-
ды. Десе де, көпті көрген қарияларға бұл сайыс қиынға соқпады. 
Нәтижесінде, Ақсу ауылдық округінен келген Тынымбай 
Берлібеков берілген мерзім ішінде аулаған балығының саны 
мен салмағы басқалардан басым түсіп, І орынды жеңіп алса, 
ІІ орынға Таң ауылынан келген Атымтай Насиев ие болды. Ал, 
келесі үштікті кент ардагері Тоқтарбек Жамалов түйіндеді. 

Шара соңында, табиғат аясын дағы айрықша сайысты 
ұйымдастырған аудандық ардагерлер ұйы мының төра ғасы 
Садық Әлиев, жарыстың өтуіне атсалысқан мекемелерге 
алғысын білдіріп, жеңімпаздарды марапаттады. Иә, балық 

аулауды біз көбіне хоббиге балап жатамыз. Дей тұрғанмен, бұл 
да спорт түрінің бірі. Ерекше ыждағаттылық пен төзімділікті 
қажет ететін бұл сайысқа қатысушы ардагерлердің алды 
тоқсанға таяған қариялар.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

БАЛЫҚ АУЛАУДАН БАҚ СЫНАСТЫ

Зейнетақы мен жәрдемақы – 
бұл мүлдем әр түрлі әлеуметтік 
төлемдер, олар әр түрлі заңнамалық 
актілермен реттеледі, олардың 
механизмдері және арттырылуы да 
әрқилы.

Базалық зейнетақы, сондай-ақ 
мем лекеттік әлеуметтік жәрдем-
ақы лардың мөлшерлеріең төмен 
күнкөріс деңгейінің, өзгеруіне бай-
ланысты қайта қаралады. 

Кепілдік берілгеннен басқа жыл 
сайынғы зейнетақылар мен жәрдем-
ақы лардың арттырылуы мемле-
кет бас шысының тапсырмасымен 
жүзеге асырылады.

2017 жылы  жасына байланысты 
зейнетақы төлемдері екі рет артты-
рылды.

Елбасының тапсырмасы бой-
ынша 2017-2018 жылдары зей-
нет  ақыны біртіндеп көтеру қарас-
тырылды.

«2017-2019 жылдарға арналған 
республикалық бюджет тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкесынтымақты зей нет-
ақы ның мөл шері 2017 жылғы 1 
қаңтардан бастап 9%-ға, базалық 
зейнетақы төлемі 7% арттыры-
лып, мөлшері 12802 теңге болып 
белгіленді.

Мемлекет басшысының «Қазақ-
стан ның Үшінші жаңғыруы: жа-
һан дық бәсекеге қабілеттілік» 
атты 31.01.2017 жылғы Қазақстан 
халқына жолдауындағы тапсыр-
масын орындау мақсатында 2017 
жылдың 1 шіл де сінен бастап, ын ты-
мақты зей нетақы мөлшері, жылдың 
 басында қосылған 9 пайызды ескер-
генде, тағы 11%-ға көбейтілді, 
базалық зей нетақы мөлшері де, 
жыл дың басында қосылған 7 пай-
ызды ескергенде, тағы 13 %-ға 
көтерілді. Нәтижесінде, біз, 2016 
жылмен салыстырғанда зейнетақы 
мөлшерін 2017 жылғы 1 шіл деден 
бастап 20 %-ға  ұлғайтылды.

2018 жылдың 1 шілдесінен бас тап 
базалық зейнетақыны тағайындау 
әдістемесі өзгереді. Жаңа тәсілге 

сай, ол зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтіліне байланысты тағайындалады.

Сонымен қатар, 2017 жылдың 
1 шіл десінен бастап зейнетақы 
төлемін есептеу кезінде алы-
натын табыс мөлшері АЕК 46 
еселенгенімен шектеу жасалады. 
(104374 теңге).

Ал, мүгедектігі бойынша мем-
ле кеттік әлеуметтік жәрдем ақыға 
келетін болсақ, олардың жәр дем-
ақы ла рының мөлшерлері өткен 
жылы екі рет арттырылды. 

Жыл сайынғы ең төменгі күн-
көріс деңгейінің өзгеруіне байла-
нысты 7 пайызға және Қазақстан 
Рес пуб ликасының Президенті – ұлт 
Көшбасшысы Н.А.Назарбаевтың 
17 қаңтар 2014 жылғы "Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ" атты Жолдау-
ын орындау үшін 2016 жылдың   1 
қаңтарынан бастап, мүгедектігі бой-
ынша мемлекеттік әлеуметтік жәр-
демақының мөлшері  қосымша 25 
пайызға өсті.

Бұл шаралар 2013 жылмен салыс-
тыр ғанда жәрдемақы мөлшерінің 
50% - ға дейін өсуін қамтамасыз 
етті. 2017 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап күнкөріс деңгейінің өзгеруіне 
байланысты атал ған жәрдема қы-
лардың мөлшері тағы да 7 пайызға 
көтерілді.

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
2018 жылдың 1 қаңтарынан 16%-
ға жоғары лайтынына байланысты, 
мүгедектік, асыраушысынан айыры-
лу жағдайы бойынша және базалық 
зейнетақы мөлшері артатын болады.

Мысалы, жалпы ауру салдары-
нан 1-3 топ мүгедектігі бойынша 
жәрдемақының мөлшері 2015 жыл-
мен салыстырғанда, 2018 жылдың 
1 қаңтарынан бастап 60 пайызға, 
яғни жалпы ауру салдарынан 1-топ 
мүгедектігінің жәрдемақысы 33291 
теңгеден 54306 теңгеге, 2-топ мүге-
дектігінің жәрдемақысы 26669 тең-
геден 43275 теңгеге, 3-топ мүге дек-
ті гінің жәрдемақысы 17933 теңгеден 
29416 теңгеге өседі. 

2017-2018 жылдары 
зейнетақы мен жәрдемақы 

кезең-кезеңмен ұлғайтылады

Мүгедектік 
бойынша 
жәрдемақының 
мөлшері

2015 г
(МӘЖ+АМЖ)

2016 г 
(МӘЖ+АМЖ)

2017 г 
(МӘЖ+АМЖ)

2018 ж 2015 ж 
өсуі

1 топ 30337+2954=33291 40690+3161=43851 43538+3381=46919 54306 63,1%
2 топ 23715+2954=26669 31775+3161=34936 33999+3381=37388 43275 62,3 %
3 топ 16664+1269=17933 22402+1358=23760 23970+1453=25423 29416 64,0 %

Осылайша, халыққа әлеуметтік қолдау шаралары дәйекті түрде жүзеге 
асырылатын болады.

Т.ЖОЛЫмБЕТОВ,
Еңбек, әлеуметтік қорғау және 

көші қон комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаментінің басшысы. 

Тағамнан уланулар – бұл табиғаты 
микробты  немесе мик роб   сыз бола-
тын организмге улы заттардың  немесе 
микро орга низ мдер дің арнайы түрі нің 
көп мөлшерде таралған тағамдарды пай-
далану нәтижесінде пайда болатын же-
дел (сирек созылмалы), қарым-қатынас 
арқылы жұқпайтын аурулар.

Тағамнан уланулар фактор ларының  
әртүрлілігіне қарай жалпы белгілерін 
атап көрсетуге болады. Мысалы, 
аурудың жедел, кенеттен, бір уақытта 
басталуы негізгі белгі болып табылады. 
Сонымен бірге, тағамды қолдану жеріне 
немесе сатып алу орнына байланысты да 
ауру пайда болады. Микробты тағамнан 
уланулар ауру адамнан сау адамға 
берілмейді және осымен жұқпалы ау-
рулардан ерекшеленді. Кейбір тағамнан 
улануларға микотоксикоздар (улы 
саңырауқұлақтардан улану), сынап, кад-
мий (ауыр металл тұздарымен улану), 
пестицидтермен уланулар жатады. Бұл 
улануларға жедел басталу және қысқа 
ағымдылық тән емес. Олардың клиника-
сы ұзақ және созылмалы ағымда өтеді.

Тағамнан уланулардың ең жиі 
кездесетін белгілері –  жедел гастроэн-
терит. Бұл аурудың барлық түріне тән 
емес. Ботулизм, микотоксикоз, сынап-
пен улану кезінде белгі жиі кездеспейді.

Тағамнан уланулардың алдын 

алу үшін мектеп, балабақша, емдік 
сауықтыру мекемесі асханаларын-
да жұмыс жасайтын қызметкерлер 
мерзімінде  бак терио логиялық зертте-
уден өтіп тұруы қажет. Сондай-ақ, тері 
ауруымен, қолында іріңді жарақаттары 
бар қызметкерлер жұмысқа 
жіберілмеуін қадағалау керек. Тағам 
дайындаудың тех но  логиялық режимі, 
дайын  да луында, сақталуында, та сы  -
мал дануында санитарлық-гигие  на лық 
та лап тардың орындалуы өте маңызды. 
Дайын далған тағам дардың бетін  ашық 
қалдырмау мен жылдам бұзылатын 
тағам түрлерін тоңазытқышта сақтау 
және консервілердің жарамдылық мер-
зіміне қарауды, бомбаждалған болса 
пайдаланбауды есте ұстаған жөн.

Сонымен бірге, тек қайнатылған 
су ішу, көкөністер мен жемістерді 
мұқият жуып пайдалану, ас дайын-
дау, ыдыс жуу және ауыз су үшін ашық 
айдындардың, арықтардың суын пай-
даланбау, үйдегі қоқысты уақытында 
шығару тамақтан уланудың алдын алу 
шараларына жатады.

П.м.ШІЛдЕБАЕВА,
ҚР дСм ҚдСК «ҰСО» ШЖҚ РмК 

ҚОБФның Сырдария аудандық 
бөлімшесінің санитарлық

эпидемиологиялық қызметі дәрігері.

ТАЗАЛЫҚ ТАМАҚТАН УЛАНУДАН САҚТАЙДЫ

Сырдария ауданында облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
ұйым  дас тыруымен сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көріністеріне 
төзбеушілік жағдайын жасау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша мәжіліс өтті.

Жиынға облыстың денсаулық сақтау ұйымдарының бас дәрігерлері 
мен мекеме есепшілері және экономистері қатысты.

Басқосуда күн тәртібіндегі мәселеге байланысты ҚР Мемлекеттік 
қыз мет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қызыл орда облысы бойынша департаменті сыбайлас жемқорлық про-
филактикасы басқармасының бас маманы Мұрат Ысқақов, Сырдария ау-
даны прокуратурасының прокуроры Серікбай  Темірханов, «Нұр Отан» 
партиясы Сырдария аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры Марат Омаровтардың баяндамалары тыңдалды.

Сыбайлас жемқорлықты болдырмау, алдын алу және сыйақы төңіре-
гіндегі сұрақтарға толымды жауаптар берілді. Осы мақсатта бірнеше бей-
нероликтер көрсетіліп, құқықтық жауапкершілік талаптары түсіндірілді. 

Мәжілісті Сырдария ауданы әкімінің орынбасары Балшекер  
Өтегенова, облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орын-
басары Жақсылық Абдусаметов сөз сөйлеп, қорытындылады. 

Барлыбек БАТЫР.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУҒА АРНАЛДЫ Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласында орнатылатын мемлекет және 
қоғам қайраткерлері Әли Мүсілімов, 
Көмекбай Қаракөзов, Жанәбіл Нұрманов 
және Шиелі ауданында орнатылатын 
Алма Қыраубаева, Шахмардан Есенов 
мүсіндерінің эскиздік жобаларына ашық 
конкурс жарияланады.

Конкурсты Қызылорда облыстық 
тарихи және мәдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі КММ ұйымдастырады.

Конкурстың мақсаты – мүсіндердің 
бейнесін ашатын, аса мәнерлі мүсіндік 
көркемдік шешімді анықтау. Ұсынылған 
жобалар жоғары идеялық және 
сәулеттік-көркемдік деңгейде орында-
луы тиіс. 

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы 
және оларды рәсімдеуге қойылатын 

талаптар 
1. Мүсіндердің жобасын іріктеу та-

лаптары: 
-көркемдік деңгейі жоғары, эсте ти-

калық мәнерліліктің болуы; 
- идеялық мазмұны, көркемдік тұтас-

тығы мен бітімі ерекше болуы; 
- мүсіндердің алыстан көз тартуы; 
- орналасатын жердегі көріністің 

(панорама) басым композициясына ай-
налуы керек. 

2. Конкурстық материалдар құра-
мында ұсынылатын құжаттар: 

1) Орналасу сызбасы           М1:500
2) Бас жоспар            М1:500
3) Нұсқа (макет)           М1:10
4) Мүсіндердің қасбеттері      М1:10
5) Мүсіндердің эскиздері – Н-0,50-

0,60 см . 
6) Мүсіндердің көркемдік шешімі 

мен кеңістікті ұйымдастыру қағидалары 
және негізгі идеясы мазмұндалған №14 
өлшемді «TimesNewRoman» шрифтімен 
бірінші жоларалығымен басылған 2 бет-
тен аспайтын мәтіннен тұратын, 2 дана 
қысқаша түсініктеме жазба. 

3. Мүсіндердің орналасу сызбала-
ры қалалық және аудандық сәулет және 
қала құрылысы бөлімдерімен келісілуі 
тиіс.

4. Барлық графикалық жұмыстар 
60х90 см планшетте беріледі. 

Графикалық орындау әдістер – 
макеттің түсі, техникасы, материалы 

және мүсіндер – автордың өз қалауы 
бойынша орындалады. 

Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін 
барлық материалдар электрондық 
нұсқада қосымша ұсынылады. 

2. Конкурстың шарттары
1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер 

және авторлық ұжымдар шақырылады. 
2. Мүсіндердің материалдары – қола. 

Натуралдық мөлшері – 2,0.
Мүсіндердің орнатылатын жері: 

Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы 
және Шиелі ауданы.

3. Конкурсқа ұсынылатын матери-
алдар «Облыста жаңа ескерткіштерді 
орнатуды реттеу және тарихи-мәдени 
мұра объектілерін тарих және мәдениет 
ескерткіштері деп тану, сондай-ақ 
оларды мәртебесінен айыру туралы 
қорытынды әзірлейтін облыстық комис-
сияда» қаралып, аталған комиссияның 
оң қорытындысымен Монументті 
өнердің жаңа құрылыстарын орнату 
жөніндегі Мемлекеттік комиссияның 
қарауына ұсынылатын болады. 

4. Авторлар конкурс материалда-
рын Қызылорда облыстық тарихи және 
мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі 
КММ-не  баспасөз бетіне жарияланған 
күннен 20 күнтізбелік күн ішінде 
ұсынулары қажет. 

5.  Конкурс жобалары алты таңбалы 
сандармен белгіленген шифрмен ұсы-
ны лады. Шифр - конкурсқа ұсынылған 
жоба материалдарының, сондай-ақ кон-
верт тің оң жақ жоғарғы бұрышына жа-
зылады (биіктігі 1 см). Жобаға қосымша 
же лімделген конвертте авторлардың 
аты-жөні, тегі көрсетілген ақпараттық 
парақ тіркеледі. 

Конкурс шарттары сақталмаған жо-
балар байқауға жіберілмейді және ко-
миссияда қаралмайды. 

6. Бағдарлама және конкурс шартта-
ры бойынша ақпарат алу үшін төмендегі 
мекенжайға хабарласуға болады. 

120001; Қызылорда қаласы, 
И.Тоқтыбаев орамы2, құрылым №1 
(бұ рын ғы әскери комиссариаттың 
шақыру пункті ғимараты) Қызылорда 
облыс тық тарихи және мәдени ескерт
кіштерді қорғау жөніндегі Кмм. 
Тел: 8 (7242) 278684; 264193; 
email:ohranakzl@mail.ru 

КОНКУРCҚА ҚАТЫСЫҢЫЗ!


