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Әр адамның өз бейіміне қарай тірлік етуі түбінде жетістікке жеткізуі тиіс. 
Әрине, ол үшін ерінбей еңбек етумен қатар мақсаткерлік, көлденең кезіккен 
кедергіге мойымау және де қазіргі өмір сүріп отырған ортамыз нарықтың қатал 
кезеңі ғой, сондықтан есеп білу керек екендігі ақиқат. Бұл Әлжанның осы жасқа 
келгенше түйген ойы. Кім болса да, ата-анасын, туған жерін таңдай алмайды ғой, 
бұл азаматтың жігіт болып жетілуі айналаның аласапыран, қоғамның ауыспа-
лы кезеңіне тап келіпті. Бұрынғы ірі шаруашылықтар тарқап, олардың орнының 
шағын шаруа қожалықтары алмастырғандай кезеңде жас түгілі үлкендердің өзі 
аңтарылып қалған жоқ па?! 

Осылай айлар мен жылдар жылжып өте берді. Бір күні өз аулындағы бір 
механизатор болған ауылдас ағайынның темір дәнекерлеуші алып, түрлі   ша-
руаларды өзі атқарып жүгенін аңғарды да, мұның да ойына осы кәсіппен 
шұғылданып көру келе қалғаны. Осылай қолында аппараты барлармен жұғыса 
жүріп, темір дәнекерлеуді үйренді. Осы істің нағыз шеберлерінен де тәжірибе 
алмасты. Содан базардан арзанқолдау темір дәнекерлейтін аппарат сатып алып, 
әуелі өз ауласындағы қора- қопсының есіктерін  жасап көрді. Бір қарағанда жа-
ман шықпаған секілді, сонан соң темір шарбақтарды жаңалап байқады. Бұл енді 
тіптен жарасымды болған секілді. 

Әлжанның темір дәнекерлеудегі талпынысы құмарлыққа, онысы кәсіпке 
айнала бастады. Базарлы қатынастың шартын түсіне бастаған ауылдаста-
ры атқарылған жұмыс үшін рақметін айтумен бірге, шебердің қолына бірдеңе 
қыстыра кетуді де ұмытпады. Аздап болса да қолға тиген қаржы Әлжанның 
өзінің жаңа кәсібін кеңейтуге мүмкіндік бергендей. Оның үстіне әкесі Әріпхан да 
сөзбен жігерлендірді. Қанша дегенмен, көпті көрген, көнекөз кісі емес пе?! Міне, 
содан бері де жеті жыл зырғып өте шығыпты. Осы аралықта Әлжан қаншама 
жаңа үйлерге орнататын әсем безендірілген темір есіктер, темір қақпалар жасап 

шығарды. Сондай-ақ, бастырмалар мен темір шарбақтар жа-
сап көптің батасын алды. Бұл күндері Шиелі ауданы На-

ртай Бекежанов ауылының тұрғыны Әлжан Исламханов 
аудандағы мықты деген темір ұсталарының қатарына 
қосылды. Тапсырыстар да көп, сол үдеден шығу үшін 
оған уақытпен санаспай таңертең ерте, кешқұрым да 

жұмыс жасауға тура келуде. 
– Осы кәсібіме төселіп алған секілдімін. Сондықтан 

да аз, көп демеймін қанша жұмыс істесем де шаршамаймын. 
Өйткені, бұл менің сүйікті ісім. Үкімет пен жергілікті атқарушы 
орындар да кәсіптің керегесін кеңейтуге мүмкіншілік жасап, 
қолдап отыр. Бұл жалпы халықтың әлеуметтік жағдайымен, 
әлеуетін көтеретін мәселелер. Біздің еңбегіміз тұтынушыларға 
ұнаса, зор мәртебе, – дейді Әлжан қашанғы сабырлы қалпында. 

Иә, талапты ерге нұр жауар демекші, оған ісіңнің берекесін 
берсін дейміз. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы, 

Керделі ауылдық округі.
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АЛАПТЫ ЕРДІҢ 
ҚАДАМЫт

Кеше облыс әкімдігінде Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын 
түсіндіру мақсатында аймақтық семинар-
кеңес өткізілді. Жиынға облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев, ҚР Президенті Әкімшілігінің Ішкі сая-
сат бөлімінің меңгерушісі Аида Балаева, Оңтүстік 
Қазақстан облысының делегациясы, жергілікті 
басқарма басшылары мен аудан әкімдіктерінің 
өкілдері, ақпараттық топтардың мүшелері қатысты.
Семинарды облыс әкімі ашып, оның жұмысына сәттілік 

тіледі.
– Cыр өңірі – Елбасы «Алаштың анасына»  балаған, 

ұлы ойшыл Қорқыт Ата дүниеге келген, ежелгі шығыс 
өркениетінің орталығы, түркі мәдениетінің алтын көмбесі 
болған, адамзаттың айға ұшар арманы орындалған өміршең 
өлке. Еліміздің өзге де өңірлері секілді мемлекеттілігіміздің 
қалыптасу тарихының талай іздері сақталған аймақ, – деген 
облыс басшысы өңір тарихын тілге тиек етті. 

Аймақ басшысы облыстың ежелгі тарихымен, бірнеше 
мемлекеттің орталығы болуымен тәуелсіз Қазақстанның 
төл тарихын толықтырып отырғанын атап өтті. Сыр 
өлкесінің өзінде билік құрған сақтардың ордасы Шірік Ра-
бат, оғыздардың астанасы Жанкент,  қыпшақтардың және 
қазақ хандығының бірінші астанасы Сығанақ – осы  жердегі 
ежелгі мәдениеттің дәлелі болса, Қызылорда қаласы – 
Қазақ Республикасының тұңғыш астанасы. Тіпті, бұл өңір 
– 1925 жылы ұлтымыздың қазақ деген атауға ресми түрде 
ие болуының тарихи белгісі екенін көпшілікке жеткізген 
облыс әкімі қазіргі уақытта өзектілігі айрықша мәнге ие бо-
лып отырған идеологиялық мәселелерге қатысты ауқымды 
кеңестің осындай тарихы мен мұрасы бай өңірде өткізілуіне 
үлкен мән беріп, қолдау білдіргені үшін ҚР Президенті 
Әкімшілігіне ризашылығын білдірді. 

Сонан соң облыс басшысы Елбасының «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарық көрген «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласына тоқталды.

 Ел Президентінің бұл мақаласы – Мәңгілік еліміздің 

мақсат-мұратын жүзеге асырудың түп негіздерін, рухани 
жаңғыруымыздың негізгі бағыттарын айқындап берген ұлт 
жадының тұғырнамасы деуге болады. Осы ретте, мақалада 
көтерілген әрбір мәселе әр қазақтың, қазақстандықтың 
жүрегіне жол тапқан кемел ойдан туған кемеңгер шешім 
екені даусыз. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясын-
да ел аумағында қаншама тарихи-мәдени ескерткіштер 
мен нысандар жаңғыртылған болса, соның ішінде Сыр 
өңірінде бұл жұмыстар жүйелі жүргізілді. ЮНЕСКО-
ның Дүниежүзілік мұраларының алдын ала тізіміне об-
лыс аумағындағы 9 ескерткіш – Сығанақ, Жанкент, 
Кескен-күйік, Шірік-Рабат, Бәбіш-мола, Жент, Балан-
ды қалашықтары, Жетіасар мәдениеті ескеркіштері мен 
Сауысқандық петроглифтері енгізілді. «Халық – тарих 
толқынында» бағдарламасы аясында облыс архивтері 
Орынбор, Ташкент, Тәжікстан, Париждің мемлекеттік 
архивтеріндегі аса құнды тарихи құжаттармен толығып, 
өңірдің өткен тарихын айқындай түсті. Сонымен қатар, об-
лыс әкімдігінің қолдауымен Байқоңыр қалалық архиві ашы-

лып, Қазақстан-Ресей Үкіметаралық  комиссиясының 4-ші 
отырысының нәтижесімен 1000-ға жуық архивтік құжат 
елге қайтарылды.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын Қызылорда облысын-
да іске асыруға бағытталған іс-шаралар жоспары бекітіліп, 
жоспар аясында ағымдағы жылы ұйымдастырылатын 
шараларға бүгінгі күні бекітілген бюджетке сәйкес 460 
млн 123 мың теңге қаржы қаралып отыр. Есепті мерзімде 
өңірімізде 159 ірі көлемді шара осы жоспарға сәйкес 
өткізілді. Аймағымызда облыстық ақпараттық-насихаттық 
топ құрылып, сәуір айынан бас тап барлық елді мекендер-
де тұрғындармен тұрақты кездесу өткізілуде. Мемлекеттік 
ақпараттық саясатты сапалы әрі жемісті жүргізу 
мақсатында облыстық, қалалық және аудандық БАҚ-ты 
бір орталыққа біріктіріп құрылған медиа-холдинг бұл 
жұмысты жоғары деңгейде жүргізіп отыр. Сонымен қатар, 
жергілікті атқарушы органдардың жұмысын дер кезінде 
халыққа жеткізіп отыру үшін өңірлік коммуникациялар 
қызметі жұмыс жасайды. Оның алаңында ай сайын қала 

және аудан әкімдерінің, мемлекеттік орган басшыларының, 
зиялы қауым өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, этномәдени 
бірлестіктер, сарапшылардың қатысуымен брифингтер 
өтуде. Сұлу Сырдың сол жағалауынан бой көтеретін жаңа 
қаланың құрылысы басталды. Сол аумақтан әлеуметтік-
инженерлік инфрақұрылым объектілерімен бірге жа-
стар орталығы, неке сарайы, «Болашақ» университетінің, 
көпсалалы денсаулық сақтау орталығының және Қазақ 
Орталық Атқару комитеті ғимаратының үлгісі бой 
көтереді. Қазақ Орталық Атқару комитетінің тарихи 
ғимаратында музеймен бірге Елбасының рухани жаңғыру 
бағдарламасынан туындайтын міндеттерді жүзеге асыра-
тын аймақтық Рухани жаңғыру орталығы қатар орналаса-
тын болады. Қазақ халқының өсіп-өркендеуіндегі арадағы 
бір ғасырлық уақыт осылайша бір-бірімен сабақтасып,  ру-
хани жалғасын таппақ. Сонымен бірге, Сырда-
рия өзенінің сол жағалауынан Жастар ресурстық 
орталығының жаңа ғимараты бой көтереді. 

аймақтық семинар-Кеңес

ұлттың ұлы тұғырнамасы

Қызылорда қаласының орта-
лығында «Sultan Plaza» атты қонақ 
үйдің ашылу салтанаты өтті. 

Қонақ үйдің құрылыс жөніндегі 
жетекшісі Сабыр Сейітханов 
нысанның презентациясын жасады. 

– Біздің қонақ үйде 80 нөмір бар: 
1 – президенттік, 1 – VIP, 8 – люкс са-
натты және 70 – стандартты бөлме. 
Сонымен қатар  қонақ үйде фитнес 
залы, бассейн, сұлулық салоны, 400 
орындық конференц зал және 300 
орындық мейрамхана бар. Қонақ үйде 
120 адам жұмыспен қамтылады,- деді 
С.Сейітханов.  

Салтанатты шараға Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек 
Көшербаев қатысты. 

Жалпы алғанда  облыстың ту-
ристік әлеуеті жыл өткен  сайын ар-
тып келеді. Аймақта туристік ны-
сандарды дамыту бойынша белсенді 
жұмыстар атқарылуда. Мәселен,  
соңғы  бірнеше жылда Қармақшы ау-
данында этноауыл, Арал ауданын-
да «Қамбаш» туристік аймағы ашы-
лып, облыстық тарихи-өлкетану  
музейіне   реконструкция жұмыстары 
жүргізілді.  Сондай-ақ,  Жанкент, 
Шірік-Рабат, Сы ғанақ секілді көне 
қалаларға архео логиялық зерттеу 
жұмыстары жүргізілуде.

Жеңісбек АйЫМҚҰЛОв.
Нұрболат НҰРЖАуБАй

(сурет).

ҚЫЗЫЛОРДАДА ЖАҢА 
ҚОНАҚ ҮЙ АШЫЛДЫ

«БаЙҚОңырДың» ЕКІнШІ тынысы
«Юбилейный» аэродромының аумағында 

ғылыми-техникалық парк құру, ұшақ пен тікұшақ 
жинақтайтын ірі тораптық орталық ашу, соны-
мен бірге энергетика мен халық шаруашылығы 
үшін газ-турбиналық двигательдер өндірісін 
іске қосу мәселелері 19-20 шілдеде Мәскеуде 
«МАКС-2017» авиағарыштық салонында өткен 
Ресей және Қазақстан тараптарының жұмысшы 
келіссөздерінде талқыланды. 

Ағымдағы жылдың 19-20 шілдесінде ҚР 
Премьер-министрінің бірінші орынбасары 
Асқар Мамин бастаған делегация құрамында 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Мәскеу 
қаласында РФ Үкіметі Төрағасының орын-
басары Дмитрий Рогозин бастаған ресейлік 
әріптестерімен жұмыс барысындағы келіссөздер 
жүргізді.

Кездесу барысында тараптар Байқоңыр-
дың ғылыми-техникалық, әскери-өнеркәсіптік 
және өндірістік қуатын бірлесіп дамытудың 
мә се  лелерімен уағдаласты. Сонымен бірге, 
Қазақстан делегациясы бұл күндері Жу-
ковск қаласында өтіп жатқан «МАКС-
2017» авиағарыштық салонын аралап 
көрді. 
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Өңірлік коммуникациялар қызметінде ҚР Ұлттық экономи-
ка министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті 
және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша департаменті 2017 жылдың І 
жартыжылдықтағы қызметінің қорытындысы туралы бұқа
ралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін брифинг өткізді. 
Департамент басшысының міндетін атқарушы Гүлмира Өтегенова 

бүгінгі таңда жүргізіліп жатқан тарифтік саясаттың негізгі бағыттары: 
инфляцияға тарифтердің шекті салымы төңірегінде реттелетін 
қызметтерге тариф бекіту, ТМС инвестициялық міндеттемелерін орын-
дауды бақылау және бәсекелестік саласында заңнаманың бұзылуын ал-
дын алу, анықтау мен тергеу, жолын кесу, адал бәсекелестікті дамыту 
екендігін жеткізді.

2017 жылдың басынан бастап реттелетін коммуналдық қызметтердің 

тарифі, сумен жабдықтау қызметінің тарифін қоспағанда өткен жылғы 
баға деңгейінде қалды.

Ағымдағы жылдың І жартыжылдығында департаментке 16 қызмет 
түрі бойынша 15 өтінім түсіп, олардың 6-ы ұсынылған құжаттары 
белгіленген талаптарға сәйкес болмауына байланысты қараудан бас 
тартылды. 2 субъектінің өтінімі қайтарып алынып, 7 өтінім бекітілді. 
Тарифтерді бекіту бойынша өтінімдерді қарау нәтижесінде тарифтер 
деңгейі төмендетіліп, 2676,5 млн теңге үнемделді.

Гүлмира Сейітбекқызының айтуынша, департамент ҚР Кәсіпкерлік 
кодексін басшылыққа алып, 2016 жыл бойынша электр энергияны бөлшек 
саудада сату бағасына сараптама жүргізіп, нәтижесінде 2017 жылдың 1 
тамызынан бастап облыстағы электр энергиясының бағасы 1 кВт/сағатқа 
қосымша құнсыз 3,3 пайыздан 8,2 пайызға дейін төмендетілді.

2016 жылы тарифтік сметалардың орындалуына жүргізілген тал-

дау қорытындысы бойынша 15 табиғи монополия субъектілеріне 24 
уақытша өтемдік тарифтер енгізу арқылы тұтынушыларға 583,81 млн 
теңге қайтарылды.

– 2017 жылдың І жартыжылдығында тауар нарығында 7 талдау 
жүргізіліп, кейбіріне ҚР бәсекелестікке қарсы сала заңнамасын бұзу 
фактісі бойынша тергеу басталды. Одан басқа департамент тарапы-
нан тауар нарықтарының жағдайына үнемі бақылау жасалып, негізсіз 
мемлекеттік қатысуға жол берілмейді, – деді Г.Өтегенова.

Заңнаманың сақталуына бақылау жүргізу аясында І жартыжыл дық-
та 6 тексеру жүргізіліп, 13 заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама 
берілді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 9 қаулы шығарылып, 3,9 
млн теңгеге айыппұл салынды. Қазіргі кезде 3 тергеу жүргізілуде.

Ж.СовеТҰлы.

Аймақта азық-түлік бағасын тұрақ тандыру 
бағытында атқарылып жатқан оңтайлы 
жұмыс тар орайын облыстық ішкі саясат және 
ауылшаруашылық бас қармаларының ұйым-
дастырған пресс-туры барысында көзімізбен 
көрдік. 

«Қызылорда қаржы компаниясы» ЖШС 
директоры Лаура Жанасбаеваның айтуын-
ша, «Байқоңыр» Әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациясы арқылы өңірлік азық-түлік 
тауарларының тұрақтандыру қорына 2011 
жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 3313,8 
млн теңгеге 47 189,7 тонна көлеміндегі азық-
түлік өнімдері сатып алынған. Қазіргі таңда 
тұрақтандыру қорында жалпы құны 207,3 млн 
теңгенің 1753,6 тонна өнімі бар.

Тұрақтандыру қорының өнімдері бү-
гін гі күні тікелей қоймадан және Қызыл-
орда қаласының шағын аудандарын-
да орналасқан әлеуметтік 14 және аудан 
ор талықтарынан ашылған 6 әлеуметтік дү-
кен және Қызылорда қаласындағы 10 сау-
да дүкенімен әріптестік келісім-шарт арқылы 
өт кізілуде. Тұрақтандыру қорынан жыл басы-
нан бері 223,9 млн теңгенің 1185,1 тонна өнімі 
сатылған.

Аудан орталықтарында арзан бағада 

азық-түлік өнімдерін, оның ішінде жергілікті 
шаруа қожалықтарының өндірген өнімін 
тікелей сатуды ұйымдастыру мақсатында 
әлеуметтік дүкендер ашу жөнінде үш жақты 
меморандумға қол қойылды. Бүгінгі таңда 
кәсіпкерлермен келісім-шарттар жасалып, 
әлеуметтік дүкендер жұмыс жасауда.

Апта сайын Қызылорда қаласындағы 
ұйымдастырылатын жәрмеңкелерге тұрақтан-
дыру қорының өнімдері сатылып жүр. Жыл 
басынан бері осындай жәрмеңкелерде 140,7 
млн теңгенің 78,1 тонна өнімдері сатылды.

Тұрақтандыру қорына сатып алынған 
картоптың сату бағасы келісіне 120 теңгеден 
сатылып, маусым айында 200-250 теңгеден 
сатылған картоптың бағасын біршама 
төмендетуге оң әсерін тигізді. Көлік үстінен 
көшелерді аралап, базар маңында картоптың 
бағасы 120 теңгеден сатылды. Қазіргі таңда 
әлеуметтік дүкендерде картоптың келісі 90 
теңгеден босатылуда.

Аудан орталықтарындағы әлеуметтік 
дүкендерге тұрақтандыру қорының өнімдері 
«Байқоңыр» ӘКК» ҰК» АҚ-ның транспорттық 
көліктерімен жеткізіліп тұр.

Биылғы жылы құрылысы жоспарланған 
5 әлеуметтік дүкеннің бүгінгі күнге екеуі са-

лынып, оның біреуі үстіміздегі жылдың сәуір 
айында «Шанхай» шағын ауданында ашыл-
са, екіншісі шілде айының аяғына «Арай-2» 
шағын ауданында пайдалануға беріледі. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілердің өз өнімдерін делдалсыз тікелей 
тұрғындар сатуына жағдай жасау мақсатында 
4 дүкен шаруашылықтарға берілді. Мысалы, 
«Универсам» шағын ауданындағы әлеуметтік 
дүкен күріш, сиыр етін сату үшін Қазалы 
ауданындағы «Сыр маржаны» ЖШС-на, ескі 
базарда жұмыртқа, тауық өнімдерін сату үшін 
Шиелі ауданындағы «Мөлдір и К» толық 
серіктестігіне бір дүкен, Төле би көшесінде 
балық өнімдерін сатуға «Тоған» шаруа 
қожалығына, бір дүкен, «Мерей» шағын ау-
данында «Гринхауз» шаруа қожалығына ет, 
күріш және бақша өнімдерін сатуға бір дүкен 
иеліктеріне берілді. 

Халық тығыз орналасқан жерлерден 
әлеуметтік дүкен ашылуына өнім өндіруші де, 
тұтынушы да дән риза. Себебі базар бағасынан 
20-30 пайыз арзан азық-түлік сатып алу кім-
кімнің болса да арманы.

Тұрақтандыру қоры арқылы көкөніс-жеміс 
өнімдерін жыл бойы қалыпты температура-
да сақтайтын тоңазытқыш қондырғыларымен 

жабдықталған сыйым дылығы 2500 тонналық 
сақтау қоймасы салынуда. Жалпы құны 285 
млн теңгені құрайтын қойма үстіміздегі 
жылдың қыркүйек айында пайдалануға 
беріледі деп күтілуде.

– Жергілікті тауар өндірушілерді қолдау 
мақсатында наурыз айында «Тоған» шаруа 
қожалығымен 25 млн теңгеге 500 тонна кар-
топ өнімінің келісін 50 теңгеден сатып алу 
жөнінде форвордтық негізде келісім-шарт жа-
салды. Дайын өнім қыркүйек-қазан айларында 
жеткізіледі деп күтілуде. Жалпы тұрақтандыру 
қорының өнімдерін тұрғындарға тиімді бағада 
ұсынылып, нарықтағы өнімдердің бағасын 
тұрақтандыру бағытындағы атқарып жатқан 
шаралар өзінің оң әсерін беруде, – дейді Лау-
ра Сақтағанқызы.

Бұл жұмыстар алдағы уақытта да өз 
жалғасын табатын болады. Осыған байла-
нысты облыс көлеміндегі жергілікті тауар 
өндірушілердің өнімдерін тікелей халыққа 
сатуды ұйымдастыру жоспарлануда. Ол 
үшін Қызылорда қаласынан 20 модульдық 
типтегі дүкеннің құрылысы үшін облыс 
әкіміне ұсыныс жолданып, қаржы көздері 
қарастырылуда.

Жеңісбек АЙыМҚҰлов.

Бейсенбі күні «Қаз
ТрансГаз Аймақ» АҚ Қызыл
орда өндірістік фи лиалының 
газ тарату жүйелері арқылы 
тауарлық газды өткізу бой-
ынша жоспарланған шекті 
баға деңгейіне қатысты жа-
рия тыңдау өткізілді. оған 
мемлекеттік орган өкілдері, 
қоғам қайраткерлері, ардагер-
лер, тұтынушылар мен БАҚ 
өкілдері қатысты. 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 

Қызылорда өндірістік филиа лы ның 
басшысы Талғат Қызыл баев баянда-
масына сүйенсек, ай мақ көлемінде 
қаладан бө лек 4 аудан орталығына 
газ тар тыл ған. Сондай-ақ, Байқоңыр 
қа ласында кварталішілік газ тарату 
желілерінің құрылысы жүр гі зілген. 
Осы сынды мәлімет терді алға тартқан 
Талғат Жет піс байұлы әлі күнге дейін 
аудан орталықтарындағы мекемеде 
ма ман жетіспейтінін тілге тиек етті.

– Бұған дейін аудандарда 2 адам-
нан жұмыс жасады. Оның бірі – сол 
өңірдегі газ шаруа шылығының бас-
шысы. Енді біз барлық өңірде 
авариялық қызмет көрсету топтарын 
ашуды көздеп отырмыз. Бұл мақсатта 
100 адамды жұмысқа қабылдау жо-
спарланды. Тиісінше олар жергілікті 
жердің тұрғындары болады. Сол 
жұмысшылардың айлық табысы мен 
басқадай шығындарын өтеу үшін газ-
ды 2 теңгеге қымбаттату ұсынылып 
отыр, – деді Т.Қызылбаев.

Шараға қатысушылар авария лық 
қызмет көрсету топтарын құруды 
қолдайтындығын, дегенмен, газ 
бағасын өсіру мәселесін қайта қарау 
қажеттігін айтты.

А.ЖҰМАДІлДАҰлы.

АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ – БАСТЫ НАЗАРДА

ЖАРИЯ 
ТЫҢДАУ 
ӨТКІЗІЛДІ

облыс көлеміндегі 
әлеуметтік азықтүлік 

тауарлары бағасын 
тұрақты ұстау үшін 

ауқымды жұмыс 
жүргізілуде. Соған сай 
облыс әкімінің тікелей 
тапсырмасымен негізгі 
тұтыну тауарларының 

бағасын қалыпты 
сақтауға әлеуметтік 

дүкендер ашылу-
да. Тұрақтандыру 
қоры арқылы об-

лыс орталығы мен 
аудандарға арзан 

өнімдер жіберілуде.
Жақында об-
лыс әкімінің 

қаулысымен азық
түлік тауарларының 

тұрақтандыру қорына 
200 млн теңге қаржы 
трансферттік негізде 

бөлініп, ұн, кар-
топ, күнбағыс майы 

сияқты өнімдер сатып 
алынуда.

ТАРИФТЕР НЕГІЗСІЗ ӨСІРІЛМЕЙДІ

Аймақ басшысы мұнан әрі ұлттық 
құндылықтарымыздың ішінде жыршы-
жыраулардың алатын орны ерекше екеніне 
тоқталды. Осы жыршылық өнерді жас 
ұрпаққа насихаттау, түркі халықтарының 
ұлттық фольклорлық-музыкалық өнерін 
дәріптеу және өзара мәдени байланы-
сты нығайту мақсатында Халықаралық 
«Қорқыт және Ұлы Дала сазы» фольклорлық 
музыкалық өнер фестивалін өткізу дәстүрге 
айналды. Фирдоусидің «Шахнамасынан» 
Тұрмағамбеттің «Шахнамасына» айналған 
әлемнің жыр жауһары – «Шахнама» ауди-
оэнциклопедиясы жарық көрді. «Сырдария 
кітапханасымен» 200-ге жуық жерлесіміздің 
кітаптары басылды. Елбасының тапсырмасы-
мен қайта құрылымдаудан өткен Қорқыт Ата 
мемориалдық кешені бүгінде туристер табан 
тірейтін орынның біріне айналды. Одан бөлек 
аймақта басқа да тарихи орындар жеткілікті. 
Соның бірі – Сығанақ. Үкімет басшысы 
Бақытжан Сағынтаев облысымызға сапары 
барысында сол тарихи орында болды.

Елдің келешегі жастар десек, облы-
ста оларды қолдау мақсатында түрлі ша-
ралар жүргізілуде. Солардың бірі ретінде 
Ресейдің жетекші оқу орындарында 
Қызылордадан 400-ге тарта жастың білім 
алып жатқанын ерекше атап өтуге болады. 
Олар өндіріске аса қажетті мамандықтарға 
машықтанып, жаңа технологиялардың қыр-
сырын меңгеруде. Жастар – ел ертеңі, ке-
лешек иелері. Өз сөзін өңір жетістіктерін 
саралау арқылы қорытындылаған облыс 
әкімі Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің ректоры, тех-
ника ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі Қылышбай 
Бисеновті мерейлі 60 жасымен құттықтап, 
Елбасының, ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Әбдіхалықованың алғыстарын, 
облыстың «Құрмет» грамотасын табыстады.

Аймақтық семинар-кеңесті жүргізген ҚР 
Президенті Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің 
меңгерушісі Аида Балаева Сыр өңірінде 
атқарылып жатқан жұмыстар көп аймаққа 
үлгі боларлық екенін жеткізді. 

Мемлекеттік саясатты жүргізуде 
БАҚ өкілдерінің де алар орны ерек-

ше. Президенттің рухани жаңғыруға серпін 
беретін мақаласынан туындайтын мәселелерді 
көпшілікке  насихаттауда да журналистер-
ге елеулі міндеттер жүктелетіні белгілі. Осы 
орайда, «Егемен Қазақстан» республикалық 
газеті» АҚ Басқарма төрағасы Дархан 
Қыдырәлі баяндама жасады. Оның сөздеріне 
сүйенсек, «Егемен Қазақстан» газетінде руха-
ни жаңғырумен сабақтасатын 350-ден астам 
мақала жарияланған. Мемлекет басшысының 
мақаласы жарық көргеннен бастап, ол 
қоғамда қызу талқыланып, жұртшылық тара-

пынан қолдау тапқан. Әсіресе, ұлттық кодты 
жаңғырту, латын әліпбиіне көшу мәселелері 
шетелдерде де талқыланған. Аталған га-
зетте 30-дан астам шетелдік мамандар мен 
сарапшылардың пікірі берілген. Сондай-ақ, 
бұл газетте Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында айтылған 
тапсырмаларды жүзеге асыру мақсатымен 
18-35 жас аралығындағы журналистер ара-
сында «Туған жер: көне тарихтың көмбесі» 
тақырыбында жазылған үздік материалдарға 
бәйге жариялаған болатын. Байқау талаптары 
бойынша үміткерлер туған жер, киелі орындар 
мен көрікті мекендер тақырыбын қамтыған 
тарихи-танымдық, зерттеу мақалалары 
мен фоторепортаждарын жолдауы тиіс еді. 
Соған орай, редакциямызға ел өңірлерінен 
20-дан аса материал келіп түсті. Редакция 
алқасынан құралған конкурстық комиссия 
осы материалдармен жеке-жеке танысып, ең 
үздіктерін іріктеді. Нәтижесінде, облыстық 
«Ақмешіт жастары» газетінің тілшісі Айдана 
Жұмадинова «Үздік танымдық материал» но-
минациясымен марапатталды.

«Егемен Қазақстанның» бұл тұрғыдан 
келгенде көпке үлгі болатындай жөні бар. 
Арнайы айдарлар ашылып, тың материал-
дар жарық көрді. Сыр еліндегі басылым 
беттерінде де 60-қа жуық мақала басылғанын 
айта кеткен дұрыс. Халықтың рухани 
сұранысын өтеу үшін халықтың тыныс-
тіршілігін білу қажет. Бұл тұрғыдан алғанда 
облыстағы БАҚ өкілдері елмен етене жұмыс 
жасауда деуге болады.

Бағдарламалық мақалада айтылған 
тағы бір жайт жүз жаңа тұлғамен байла-

нысты. Осы ретте әр кезеңнің өзіндік бет-
ке ұстар қайраткерлері болатынын айтып 
өткен абзал. Тәуелсіздік алғалы бергі ширек 
ғасыр ішінде біздің еліміздің де көпке үлгі 
етерлік қаһармандары пайда болғанын мой-
ындауымыз қажет. Олар өнер, білім, спорт, 
тіпті, қорғаныс салаларында да кездеседі. 
Мұндай адамдарды әрбір елді мекеннен 
кездестіруге болады. «Қоғамдық келісім» 
РММ директорының кеңесшісі Нұрлан 
Жанәбіловтің жасаған баяндамасы осы 
негізде өрбіді. 

Жаңғыру мәселесіне келгенде жастарға 
тоқталмаса болмайды. Өйткені, елдің ертеңгі 
тізгіні солардың қолында. Түптеп келгенде, 
«Мәдени мұра» деп өткенімізді түгендеп, та-
рихымызды бүтіндеп, жас ұрпаққа қалдырар 
мирас жинақтадық. «Жастар ғылыми-зерттеу 
ортылығының» директоры, саясаттанушы 
Талғат Қалиев «Жастар ортасына қоғамдық 
сананы жаңғырту құндылықтарын енгізу» 
тақырыбында сөз қозғады. Егер жастар 
толыққанды жаңғыруға ден қойса, онда бүкіл 
қоғам жаңғырар еді.  Сол себепті, оларға 
болашағы жарқын болатын бағыттарды 
көрсетуіміз керек. Табысқа жетудің жолын 

рухани құндылықпен байланыстырғанымыз 
абзал. Оның негізі дұрыс отбасын құруда, 
салауатты өмір салтын ұстануда, көпке 
үлгі болатындай тұлға болып қалыптасуда 
жатқанын айтуға тиіспіз. Бұл жерде сананы 
жаңғырту да бар. Саясаттанушы Ерлан Са-
иров бұл мәселені  жетістіктер диалектика-
сы тұрғысынан тарқатып берді. Сана деген-
ге қоғамдық және ұлттық тұрғыдан қарау 
қажет. Оның алғашқысы бұл қоғамдық 
өмірді сипаттайтын адамдардың руха-
ни құндылығына қатысты. Ал, екіншісі 
ұлттар мен этностардың рухани дамуымен 
тікелей байланысты. Ұлттық санаға келген-
де сол елдің әдет-ғұрпы мен өмір салтта-
рын, діни, философиялық көзқарастарын, та-
рихи құндылықтарын негізге алады. Руха-
ни жаңғырудың міндеті де осында жатыр. 
Қазір өмір өзгеріп келеді. Жастар соған ілесе 
білгені дұрыс. Қазір ақпараттың жылдам та-
райтын заманы. Әлем бойынша бір секунд-

та 10 сайт ашылады екен. Тіпті, бір дегенде 3 
миллион хат жіберіледі. Біздің балаларымыз 
осы үдерістерден қалып қоймауы керек. 

Әрбір елдің өзіндік ұлттық идеясы бо-
лады. Әлемді аузына қаратып отырған 
Қытай мен Жапонияны да табысқа бастаған 
өз елдерінің ұлттық идеясы. Шынтуайты-
на келгенде, сана жаңғырмаса болмайды. 
Мұның бәрі, түптеп келгенде, халқымыздың 
ұлттық бірегейлігінің негізін құрайды. Ұлтты 
ынтымаққа ұйыстырудың да, туған елі мен 
жеріне деген сүйіспеншілігін нығайтудың да 
басында болашаққа негізделген бағдар жатыр. 
Қазір Қазақстанның ұстанымы берік, мақсаты 
айқын. Ол дамыған отыз елдің қатарына кіру. 
Елбасының 2012 жылдың 13 желтоқсанында 
«Қазақстан-2050»: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты стратегиялық Жол-
дауында  осы мақсат көзделген. 

Рухани жаңғыру бүгін басталған іс 
емес. Тәуелсіздік алған тұстан бастап 
мемлекетіміз Мәңгілік ел құру жолын-
да келеді. Қазақстандықтар бұл жолда аян-
бай еңбек етуде. Сонау «Мәдени мұра» 
бағдарламасының өзінде талай жоғымыз 
түгелденді. Тарих, археология, этнография 
мен мәдениет бойынша бір жарым милионнан 
асатын 537 кітап жарық көрді. Қаншама тари-
хи орындарымыз қорғауға алынды. Аңырақай 
шайқасы туралы іргелі зерттеулер жүргізілді. 
Тіпті, көшпенділер мәдениетінің әлемдік 
қазынасындағы үлесіне ерекше көңіл бөлінді. 
Шара барысында «Қазақпарат» агенттігінің 
басшысы Асқар Омаров рухани жаңғыруға 
бағытталған мақалалардың санын арттыру 
қажеттігіне тоқталды. Қазір аталған ақпарат 
агенттігі күніне 130 ақпарат шығарады екен. 
Ақпарат кеңістігіне шыққан материалдардың 
20-30 рухани жаңғырумен тікелей бай-
ланысты. «Халық тарих толқынында» 
бағдарламасы арқылы барлық тарихи 
кезеңдер бойынша алдыңғы қатарлы зертте-
улер жүзеге асты. Енді алдағы уақытта осы 
жетістіктерімізбен тоқтап қалмау мақсаты 
тұр. Президенттің «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 
осы идеяларды көздейтін жұмыстарды әрі 
қарай жалғастыруға мүмкіндік береді. 

Аймақтық кеңесті қорытындылаған ҚР 
Президенті Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің 
меңгерушісі Аида Балаева бағдарламалық 
мақаладан туындайтын міндеттерді тарқатып 
айтып,  идеологиялық активтің алдын-
да тұрған мәселелерге тоқталды. Халыққа 
мақалада ұсынылып отырған бастамалар мен 
жобаларды түсіндіріп қана қоймай, олар-
ды жүзеге асырудың жолдарын қолға алуы-
мыз қажет. Бұл мақсатта аймақтық ішкі са-
ясат, мәдениет, әлеуметтік қорғау, басқа 
да бөлімдер бірлесіп барлық саладағы 
жұмысты жандандыруы тиіс. Қоғамдық са-
наны жаңғырту арқылы рухани жаңғырудың 
биігіне жетеміз.

Азиз БАТыРБеКов.
Нұрболат НҰРЖАуБАЙ (сурет).

ұлттың ұлы тұғырнамасы «БаЙҚОңырДың»
ЕКІнШІ тынысы

МОНОҚАЛАДАН ТЕХНОЛОГия МЕН 
ӨНЕРКӘСІП ОРТАЛыҒыНА

ҚР Президентінің Байқоңыр кешені бойынша арнаулы өкілі Серік 
Қожаниязовтың айтуынша, Байқоңырды жоғары технологиялық 
өндірісті дамыту үшін үлкен қуаты бар және бүгінгі күндері оны 
ғарышқа бағытталған моноқала есебінде ғана емес, өнеркәсіп пен 
жоғары технология орталығы ретінде дамыту жоспарланып отыр. Бұл 
бірінші кезекте аймақ экономикасын әртараптандыруға байланысты 
болып отыр.

– Аталған мәселелер Ресей мен Қазақстанның Мемлекет бас-
шылары Байқоңыр кешенін жаңа деңгейдегі ынтымақтастыққа 
көтеру мақсатындағы тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылуға 
бағытталғанын атап өткен жөн. Біз ынтымақтастық саласында жалға 
алу қатынастарынан қаланың техникалық және ғылыми қуатын арт-
тыруды бірлесіп дамыту бағытында  біртіндеп көшетін боламыз. 
Қазірті таңда осы мәселелерді шешу үшін үлкен қадамдар жасалу-
да. «МАКС-2017» авиағарыштық салонындағы біздің кездесулер осы 
бағыттағы бірден-бір қадам болып саналады. Көрмеге қатысушылар 
әлемдік жаңа технологияны көрсетуде, оның ішінде бізге маңызды 
аэрокосмостық технологиялар да бар. Байқоңырдың болашағы 
жоғары технологиямен, оның ішінде сандық жағынан мүмкіндігі мол, 
оларды әлемдік трендтерді ескере отырып дамыту аса маңызды, – 
деді Серік Қожаниязов.

Сондай-ақ, қазақстандық тарап әскери-өндірістік кешенде  ресейлік 
«Роскосмос» корпорациясымен ынтымақтаса жұмыс жасауға дайын 
екенін атап өтті.  Бір атап өтерлігі, екі ел арасындағы келіссөздер осы 
жылғы  18-23 шілде аралығында Ресей Федерациясының Жуковск 
қаласында өтіп жатқан «МАКС-2017» ХІІІ халықаралық әуе ғарыш 
салонында жасалды.

Қазақстандық делегация «Роскосмос», «Біріккен әуе құрылыс 
корпорациясы» павильондарына  барып, ұсынылған экспонаттармен 
танысты. 

«МАКС– 2017»: АВиАҒАРыШТыҚ ЖЕТІСТІК
 
«Халықаралық авиағарыштық салоны» бүгінде әлемдегі ірі авиа 

форумдардың бірі болып табылады. Оның тарихы қалада осыдан 25 
жыл бұрын өткізілген  Жуковскілік «МосАэроШоу»-дан бастау ала-
ды. Бұл жолы МАКС-тың шарасына әлемнің 36 елінен, ресейлік 700, 
шетелдік 180 компания қатысты. Ұйымдастырушылардың сөзіне 
қарағанда, МАКС-та өткізілген шараның мақсаты – ресейлік жоғары 
технологиялардың жетістігін көрсету. Бұл шара Ресей Президентінің 
басшылығымен өткізіледі. Бұл жерде авиа-ғарыштық салаға 
қызығушылық танытқандарға оның жаңа мүмкіндіктерімен танысуға 
кедергі жоқ. 

Шара барысында жаңа ресейлік авиа ұшақтарды ұшыру 
жұмыстары ұйымдастырылып, конференциялар, дөңгелек үстелдер, 
брифингтер өткізілді.

БОЛАШАҚ МАМАНДАРы

Бұдан бөлек, Мәскеу қаласына жұмыс сапары барысында аймақ 
басшысы М.В.Ломоносов атындағы ММУ ректоры В.Садовничий, 
«МиСиС»  Ұлттық  университетінің ректоры  А.Черниковамен және 
бірқатар ресейлік кәсіпкерлер тобымен кездесулер өткізді. Жоғары 
оқу орындары ректорларымен кездесу кезінде мамандар дайындау 
мақсатында ынтымақтастық мәселесі қозғалды. Қазіргі таңда Сыр 
елінің 400-ге тарта жастары Ресейдің техникалық оқу орындарын-
да білім алуда. Қазір облыста әртараптандыру жұмыстары жүргізіліп 
жатқандықтан бұл мамандар аймақ экономикасын көтеруге септігін 
тигізеді деген сенімде. Жаңақорған ауданында тау-кен металлурги-
ясын әртараптандыру бағытында «МиСиС» ұлттық-технологиялық 
университетімен ынтымақтастық орнату көзделген. Өз кезегінде уни-
верситет ректоры  А.Черникова аймақ басшысымен 2018 жылы оқу 
орнының 100 жылдық мерейтойына шақырды. Айта кетейік, бұл 
университеттің негізі 1918 жылы қаланған. Онда әлемнің 69 елінен 
студенттер оқиды. Сондай-ақ, жоғары оқу орны 1500 әлемдік компа-
ниямен ынтымақтастық орнатқан. Олардың 1200-ден астамында осы 
оқу орнының студенттері тәжірибе мен тағылымдамадан өтеді.

Ректордың сөзіне сүйенсек, университет 2020 жылға қарай ме-
таллургия, тау-кен ісі, нано және ІТ технология бойынша білікті ма-
мандар даярлауда көшбасшы салаға айналуды мақсат етіп отыр. Бұл 
тұрғыдан келгенде аталған оқу орнымен ынтымақтастық орнату 
болашақ мамандар даярлауға үлкен мүмкіндік береді.

Әмина РАхыМ.
Қызылорда-Мәскеу-Қызылорда.
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Мемлекеттің экономикасына ин
вестиция тарту – Қазақстанның мем
лекеттік басымдықтарының бірі. Инве
стиция тарту бойынша жетекші орынды 
сақтау туралы Елбасының халыққа жол
дауында айтылған тапсырмасын орын
дау мақсатында, аймақтарда қазіргі 
таңда Қазақстан Үкіметі екі бағытта 
жұмыс істеуде. Бұл – инвестиция тарту 
және сақтап қалу бойынша мемлекеттік 
стратегияны әзірлеу және «Kazakh 
Invest» Ұлттық компаниясын іске қосу 
болып табылады. 

Жуырда Астана қаласында 
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 
агенттігі» АҚ және Қазақстан Респу
бликасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің қолдауымен өткен ХІ 
Инновациялық конгресс халықаралық 
және қазақстандық сарапшылар
ды, үкімет пен жергілікті атқарушы 
билік өкілдерін, ұлттық холдинг пен 
ұлттық компаниялардың басшыла
рын, даму институттарын, ҒЗИ және 
ұлттық инновациялық жүйенің негізгі 
қатысушыларын жинады.

Конгресс барысында жиырма алты 
инновациялық жобалар көрмесіне ерек
ше көңіл бөлінді. Олардың ішінде 
ЭКСПО2017  халықаралық маман
дандырылған көрмесіне қатысатын жо
балар да бар. 

Конгресте баяндама жасаған ҚР 
Инвестициялар және даму министрі 
Жеңіс Қасымбек индустриалдық
инновациялық даму бағдарламасының 
бірінші бесжылдығының жетістіктеріне 
тоқтала келе, еліміздің өңдеу 
өнеркәсібінің нақты өсімі бойынша Ке
ден одағы елдері арасында көш бастап 
тұрғанын атап көрсетті. 

Индустрияландыру картасы аясында 
6 жылдың ішінде құны 4 трлн теңге бо
латын 900ден астам жоба іске қосылды. 
Аталған жобалар 7 трлн теңгенің өнімін 
өндіріп, 90 мыңнан астам жаңа жұмыс 

орны ашылған. Бұған дейін Қазақстанда 
өндірілмеген 500ден астам жаңа өнім 
түрін шығару жолға қойылды.

Шындығында өткен жылда
ры елі мізде көп өзгерістер бол
ды. Инновациялық белсенді 
кәсіп  орындарының өсімі 2 есеге, инно
вациялық өнім көлемі  4,5 есеге ұлғайды. 
Әлбетте, сарапшылардың пікірінше 
әлемдік деңгейде салыстырғанда 
бұл жеткіліксіз. Сондықтан екінші 
бесжылдық аясында Қазақстан өзінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін 
бұл жұмысты күшейтуі керек деп санай
ды сарапшылар.

Қазір Үкімет бағдарламасы бойын
ша инновациялық саясат 3 стратегиялық 
қызмет бағыты бойынша жұмыс істеуді 
жалғастырмақшы. Олар – технология
ны коммерциялау жүйесін дамыту, тех
нология трансфері жүйесін дамыту, 
біліктілікті тарату жүйесін дамыту бо
лып табылады.

Елімізде сондайақ көліктік 
инфрақұрылымды дамыту айрықша 
қолға алынуда. Жыл қорытындысында 
жобалар бойынша 602 шақырымды 
аяқтау жоспарлануда. Соның 
ішінде БейнеуАқтау және Алматы
Талдықорған автожолы аяқталады. 

Қазіргі таңда бюджеттік қаражат 
есебінен 4 жаңа жоба – Бейнеу Ақжігіт, 
ЩучинскЗеренді, Таскескен Бақты, 
ҮшаралДостық жобаларының құрылыс 
жұмыстары басталды. ӨскеменЗырян
Рахман бұлағы жобасы бойынша кон
курс қорытындысы аяқталды.

Сонымен бірге, «Халықаралық 
қаржы институт тарының займдары 
есебінен ұзындығы 2 184 шақырым бо
латын 10 жобаны іске асыру баста
лады. Ислам даму банкі займдары 
есебінен қаржыландырылатын Ақтөбе 
– Қандыағаш, Атырау Астрахань 
автожолдарының учаскелері бойын
ша келісімдерге қол қою биылғы екін

ші жартыжылдығына жоспарланған. 
Құрылыс жұ мыстары келісімдерге қол 
қойылғаннан кейін басталады. 

Жалпы алғанда, 4,4 мың шақырымда 
құрылыс және реконструкция жұмыс
тары жүргізіліп, оған шамамен 100 мың 
адам жұмылдырылады. Жұмыс бары
сында 95 пайыздан астам Қазақстанда 
өндірілген материал пайдаланылады.

Былтыр теміржол жолаушылар 
тасымалын мемлекеттік субсидия
лау механизімін өзгертуді көздейтін 
Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданып, жолаушылар вагонда
ры паркін жаңартуға инвестияция
лар тартуға заңнамалық негіз пай
да болған еді. Яғни, жаңа шарттар 
бойынша жасасқан қаржыландыру 
келісімшарттарына сәйкес ағымдағы 
жылдан бастап тасымалдаушылар мен 
әлеуметтік маңызы бар бағыттарға жаңа 
жолаушылар вагондарын деңгейлі са
тып алу жұмыстары жүргізіледі. 

Атап айтқанда, Қызылорда
Петропавл бағытындағы пойыз құрамы 
56 пайызға немесе 13 плацкарт вагон
дарымен жаңартылды. Сонымен қатар, 
ҚостанайАрқалық және Қостанай
Қарағанды бағыттарындағы пойыз
дар құрамында жүріп тұратын жолау
шылар вагондары паркінің 50 пайызы 
жаңартылды. Сонымен бірге, Астана
Жезқазған және КөкшетауҚызылорда 
бағыттарындағы пойыздар құрамын 
10 купе және плацкарт вагондарымен 
ішінара жаңарту жоспарлануда. 

Жолаушылар вагондарын қадағалау, 
диаг нос ти ка және вагонды басқару 
жүйесімен, ауасалқын датқышпен, 
вакуумдық биодәретханалар, өрт 
сөндіру жүйесімен, тоңазытқыш және 
микротолқынды пешпен жабдықталған. 
Сонымен қатар жолаушылардың ыңғай
лылығы үшін жеке электр қуаттағыш 
көздері қарастырылған.

Жолаушылар вагондарын кезеңді 

жаңарту шаралары алдағы жылдары 
жалғасатын болады. Бұл өз кезегінде 
қазақстандық жолаушылар вагондары 
паркінің тозу деңгейін төмендету және 
халыққа теміржол көлігімен қолайлы 
жүріп тұруына мүмкіндік береді.

20152019 жылдарға арналған 
«Нұрлы жол» инфрақұрылымдық 
дамудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде ұзақтығы 7 мың 
шақырымнан 11 автожол жобасы 
іске асырылатын болады. Бұл жоба
лар бүгінгі таңда жүзеге асырылып жа
тыр. Жол құрылыс жұмыстарының 
қарқынды жүруінің нәтижесінде 
бүгінгі күні АстанаТеміртау, Астана
Павлодар, АлматыҚорғас, Ташкент
Шымкент, АлматыҚапшағай
Талдықорған, КөкшетауПетропавл 
және БейнеуШетпе учаскелерінде 
920 шақырым асфальт бетон және це
мент бетон жамылғысы салынды. 
Биылғы жылдың қорытындысы бойын
ша АстанаТеміртау, АлматыҚапшағай 
және КөкшетауПетропавл қалалары 
учаскелерінде жол қозғалысын толық 
ашу жоспарланды. Биыл «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 75 
мың жұмысшы, 8 автожол жобалары 
іске асырылуда. Жалпы, «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
жұмыстар бұдан әрі де жалғасатын бола
ды. Сонымен қатар, Павлодар қаласында 
ұзындығы 12 шақырым болатын Ертіс 
өзені арқылы өтетін көпір өткелін 
және Қостанай қаласында Тобыл өзені 
арқылы өтетін көпірін пайдалануға бе
руге дайындық жұмыстары жүргізілуде. 
Бұдан бөлек ұзақтығы 2 787 шақырым 
болатын «Батыс Еуропа  – Батыс 
Қытай» жобасы аяқталуға жақын. Биыл 
жыл соңына дейін жобаның Қазақстан 
территориясындағы учаскелері толық 
пайдалануға беріледі.

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАН.

ҚАЗАҚСТАН БОЛАШАҒЫ –
ТИІМДІ ИНВЕСТИЦИЯ

ҚР Президенті биылғы «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында «жаппай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан әрі 
жетілдіру керек» деп талап қойды. Қазақстанның әр өңірі жаппай кәсіпкерлікті да
мыту бағытында кешенді шараларды қолға алуы тиіс болды. Кәсіпкерлікті өркендете 
отырып, тұрғындарды жұмыспен қамту бүгінгі таңдағы ең маңызды мәселе болып 
отырғаны анық. Соған орай, ағымдағы жылдың наурыз айында облысымызда жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту, жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмыспен қамту мақсатында 
Өңірлік бірыңғай жол картасы әзірленді.

Аталған жол картасының басты мақсаты Үкіметтік және өңірлік бағдарламаларды 
біріктіріп, оны тиімді пайдалану және бағдарламалар шеңберіндегі қаражаттарды 
ауылдық елдімекендердің азаматтарына қол жетімділігін қамтамасыз ету болып табы
лады. Сондайақ, Өңірлік бірыңғай жол картаға сәйкес әрбір ауданда дамымаған са
лаларды дамыту мақсатында Өңірлік кәсіпкерлер палатасымен қала және ауылдық 
елдімекендердің кәсіпкерлік субъектілері үшін 18 типтік бизнесжоспарлар (шаш
тараз, наубайхана, балабақша, монша, азықтүлік дүкені, азықтүлік емес дүкені, аяқ 
киім жөндеу, тігін цехы,техникалық қызмет көрсету орталығы, кондитерлік, сувенирлік 
өнімдер өндірісі, шеберхана цехы, полиграфиялық қызмет, өсімдік, мал, құс, ара 
шаруашылықтары және балық аулау мен қақтау) әзірленді.

 Жол картасында мемлекеттік және өңірлік бағдарламалар шеңберінде кәсіпкерлік 
субъектілерінің микрокредиттер алуға қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін қадамдық 
ісәрекеті мен мемлекеттік қолдау шараларын алу механизмдері жасалынды.  Бұл рет
те, Өңірлік бірыңғай жол картаны таныстыру, жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
облыс әкімінің төрағалығымен облыстық мәслихат хатшысы (оның ішінде депутаттар), 
«НұрОтан» партиясы облыстық филиалы Төрағасының бірінші орынбасары, мүдделі 
мемлекеттік органдар, ұйымдар және бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен Қызылорда 
қаласында және барлық аудандарда актив отырысы өткізілді. 

Өңірде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша Қызылорда облысы әкімінің 
жанынан құрылған Кәсіпкерлер кеңесі жұмыс жасайды.  Аталған Кеңестің мақсаты 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлікте кездесетін әкімшілік кедергілерді 
азайту және өңірімізде жүзеге асырылатын инвестициялық жобаларға қолдау көрсету 
болып табылады. 2017 жылдан бастап Қызылорда облысының кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасы жанынан Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы жұмыс жасай
ды. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының басты міндеті облыс кәсіпкерлеріне 
бір терезе қағидасы бойынша қызмет көрсету, оның ішінде кәсіпкерлерге рұқсатнама 
құжаттарын алып беру, мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларға қатысу бойынша 
кеңес беру болып табылады.

 Облыста шағын және орта кәсіпкерлік саласын дамыту мақсатында іске асыры
лып жатқан үкіметтік және өңірлік бағдарламалар, яғни «Бизнестің жол картасы 
2020», «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» және  өңірлік 
деңгейдегі «ДамуАймақтар» бағдарламалары аясында биылғы жылға 1,8 млрд тенге 
көлемінде қаржы қаралды. Облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы мәліметіне 
сай бөлінген қаржы аясында бүгінгі күні келесідей жұмыстар атқарылды.

«Бизнестің жол картасы2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға 2017 жылы барлығы 779,6 млн 
теңге бөлінді. Оның ішінде несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға – 
664,619 млн теңге (қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражат ағымдағы жылдың та
мыз, қазан және желтоқсан айларына қаралған). Ал ШОБ несиесі бойынша ішінара 
кепілдендіруге 105 млн теңге бөлініп, оның бүгінгі күні 62 млн теңгесі игерілсе, 
гранттық қаржыландыруға бөлінген 10 млн теңге толықтай игерілді.

Жыл басынан бері бағдарлама шеңберінде жобаларға қолдау көрсету мақсатында 
Өңірлік үйлестіру кеңесінің тұрақты 20 отырысы өткізіліп, нәтижесінде 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау үшін жалпы құны 4,75 млрд 
теңгеге 65 жоба мақұлданған. Олардың арасында 31 жобаға 314,2 
млн. теңгеге ішінара кепілдік ұсынылды. Сонымен бірге, бағдарлама 
шеңберінде 10 млн теңге көлеміндегі қайтарымсыз гранттар Өңірлік 
үйлестіру кеңесімен ауылдық елдімекендері мен Қызылорда 
қаласының ауылдық округтерінің микробизнес субъектілерінің 17 жо
басына табысталды.

Жалпы 2017 жылдың екінші тоқсанның қорытындысы бойынша 
жалпы Өңірлік үйлестіру кеңесінің 6 отырысы өткізіліп, жалпы құны 
1,49 млрд теңгеге 47 жоба субсидиялау үшін мақұлданып және ішінара 
кепілдік 264,6 млн теңгеге 24 жоба ұсынылды. Бұдан бөлек, бағдарлама 
шеңберінде жобаларды барынша қарастырып, кредиттік портфельдің 
көлемін арттыру, бөлінген қаражаттарды мерзімінде игеру мақсатында 
екінші деңгейлі банктермен, қаржы агенттігімен бірнеше жиналыстар 
ұйымдастырылды. Сол секілді, Нәтижелі жұмыспен қамту және жап
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын Қызылорда қаласында іске 
асыру үшін 2017 жылға 246 млн теңге қаралды. Оның ішінде, ми
крокредит беруге 210 млн теңге және ішінара кепілдендіруге 36 млн 
теңге. Қызылорда қаласында микрокредиттер беру үшін  2017 жылға 
ағымдағы трансферттер негізінде республикалық бюджеттен қосымша 
83,8 млн тенге бөлінді.

Республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттар есебінен ағымдағы 
жылдың 2 мамырында облыс әкімдігі, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика және Қаржы министрліктері арасында үш жақты 
кредиттік шарт жасалынды. Бұл ретте, бөлінген қаражаттар аясында 
облыс әкімдігі, облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы және 
«Даму» қоры арасында Қарыз шарты жасалынып, бөлінген қаражаттар 
«Даму» қорына аударылды. Бөлінген қаржы бұдан әрі жұмыссыздар 
мен өзінөзі жұмыспен қамтығандарға микрокредит түрінде 8000 АЕК 
дейін (18,1 млн теңгеге дейін) жылдық 6 пайызбен берілетін болады. 
Шағын несилер алу үшін жұмыссыз жүрген және өзінөзі жұмыспен 
қамтыған азаматтар Бағдарлама шеңберінде «БастауБизнес» жоба
сы аясында кәсіпкерлік негіздеріне оқытылып, өздерінің қаржылық 

сауаттылығын арттыруға тиіс. Бұл үшін өңірлік кәсіпкерлер палатасымен ағымдағы 
жылдың наурыз айында «БастауБизнес» жобасы аясында оқытуға қатысатын 5 ау
дан (Арал, Қазалы, Қармақшы, Шиелі, Жаңақорған) және қатысушылардың саны 
анықталып, оқу кестесі бекітіліп, тестілеу нәтижесін қарау және жобаларды қорғау 
жөніндегі комиссия құрылды.

Бүгінгі күні «Бастау Бизнес» жобасы аясында бірінші және екінші топтан 267 
қатысушылар өздерінің оқуларын аяқтап, облыстық комиссия алдында бизнес
жобаларын қорғады. 

Ағымдағы жылы «ДамуАймақтар» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері үшін жеңілдетілген несие беру мақсатында облыстық бюджет
тен 700 млн теңге және «Даму» қорымен 700 млн теңге бөлінді. Бүгінгі күні бөлінген 
қаражаттардың 1,4 млрд теңге көлеміндегі сомасы 4 екінші деңгейлі банктерге арнайы 
шарттармен отырғызылды. Мәселен, «Қазақстан Халық банкіне» – 600 млн, «Фор
тебанкке» – 500 млн, «Казкоммерцбанкке»  – 150 млн, «АТФ банкке» 150 млн теңге 
бөлінді.

Қазіргі күні аталған банктер бағдарлама шеңберінде жалпы құны 453,9 млн теңге 
болатын кәсіпкерлік субъектілерінің 13 жобасын қаржыландырса, оның ішінде Өңірлік 
үйлестіру кеңесінің шешімімен жалпы құны 409,6 млн теңгені құрайтын 9 жоба 
мақұлданған. Бұл ретте, игерілген қаржы көлемі 32,4 пайызды құрады. Бағдарлама 
шеңберінде орналастырылған қаражаттар кәсіпкерлерге 180 млн теңгеге дейін 8,5 
пайызбен 5 жылға және 6 айға дейін несиені өтеуде кейінге қалдыру мүмкіндігімен 
берілетін болады.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев халық қалаулылары алдында ағымдағы жылдың 
алғашқы жартыжылдығын қорытындылаған баяндамасында кәсіпкерлікті дамы
ту – қазіргі таңдағы ең маңызды басымдық екенін атап өткен болатын. Өйткені ол – 
экономикалық өсім, салық, қомақты бюджет, жұмыс орындары және қоғамдықсаяси 
тұрақтылық. Міне, осы мақсатта жоғарыда келтірілген жұмыстар жүргізіліп жатыр.

Ы.ТӘЖІҰЛЫ.
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КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ –
НЕГІЗГІ БАСЫМ БАҒЫТ

Cоңғы жылдары атқарушы және құқық қорғау органдарының 
жұмыс бағытының бiрi – iшкi және халықаралық терроризм болып 
анықталатын жаңа кертартпа күшпен күресу болып отырғандығы 
белгілі.

Кешегі күнге дейін құлағымызға тосын, атын естігенімізбен 
мәнін жалпылама білгеніміз болмаса, тікелей жалпы 
қолданысымызда көп пайдалана бермейтін осы бір кез кел
ген адам бойына қорқыныш ұялататын  терроризм сөзінің өзі 
латынның «terra» деген сөзiнен шыққан, аударғанда «қорқыныш, 
зәресi ұшу» деген мағынаны бередi екен. 

1996 жылдың 13 шiлдедесiндегi Қазақстан Республикасының 
«Терроризмге қарсы күрес туралы» Заңы бiздiң республикамыздағы 
терроризммен күрестiң құқықтық және ұйымдастырушылық 
негiздерiн, меншiк түpiнe қарамастан, мемлекеттiк органдар 
мен ұйымдардың қызмет тәртiбiн, сондайақ терроризммен 
күpecтi жүзеге асыруға байланысты азаматтардың мiндеттерi мен 
кепiлдiктерiн анықтап беріп отыр.

Әдетте, терроризм қаупінің алдын алу және оның салда
рын жоюмен тікелей айналысатын органдардан басқа жалпы 
халық нақты жағдайдағы, яғни террористік оқиға орын алған 
кезеңде істер ісәрекетін бағамдай алмай, дүрбелеңге түсіп жата
ды. Бұндай абыржушылық жағдай террористік оқиға орын алған 

кезеңдегі жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдарының 
ісқимылына кесірін тигізіп, кері әсер етіп жатады. Сол үшін де 
тиісті заңдылықтарға сәйкес жұртшылық, әрбір азамат жеке бас 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қандай ісәрекет жаса
улары тиіс екендігін жете білулері тиіс. Оның ішінде жарылғыш 
қондырғысына ұқcac зат табылған кезде, телефон бойынша 
қayiп төнген уақытта, кепiлге алынған жағдайда, почта жолда
маларында күдiктi заттар табылған кезде және күдікті зат тауып 
алған немесе жүрістұрысы күдікті тұлғаларды байқаған уақытта 
асыпсаспай, жедел және нақты шешімдер қабылдап, тиісінше 
нұсқаулықтар бойынша ісәрекет жасаған жөн.

Жалпы, үйіңіздің кіреберісіндегі, аулаларыңыздағы, көшедегі 
бөгде заттар мен адамдарды дер кезінде өздеріңіз ғана байқай 
аласыздар. Маңайдағы адамдардың жүрістұрысына, орынсыз 
жатқан иесіз мүліктер мен заттарға көңіл аударып, қырағылық та
ныту керек. Жеке тұрғын үйлеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында  кіреберісте  домофонымен темір есік орнату, 
жертөлелер, үй шатырлары және техникалық ғимарат есіктерінің 
ашықжабықтығын үнемі тексеріп тұру ұсынылады.

Сонымен бірге, жүрген жеріңіздегі, қоғамдық көліктегі 
жолаушылардың күдікті жүрістұрысын көріп тұрып, байқамаған 

сыңай танытуға болмайды, әрбір азаматтың көлікпен жүру 
қауіпсіздігін сақтауға толық құқылары бар. Ешқашан, тіпті, өте 
қауіпсіз болса да, қандай да бір сақтау немесе басқа біреуге беру 
үшін біреудің, әсіресе бейтаныс адамдардың қолынан зат алуға 
болмайды. Адамдар аз (иесіз) жерлерде күдік тудыратын зат
ты тауып алу сіздің сақтығыңызды әлсіретуге тиіс емес. Қаскөй 
адам оны бір нәрседен, біреуден қорыққандықтан тастай қашуы 
мүмкін. Тіпті, сіздің жарылғыш құрылғыларын білетін жеке 
тәжірибеңіз болса да, онымен бір нәрсе жасауға тырысу – өте 
қауіпті. Өздігінен жарылғыштар өте сезімтал және әккі болып 
келеді. Осы орайда, күдік тудыратын затқа жақындауға, тіпті 
қол тигізуге болмайтындығын әркез жадыңызда ұстағандарыңыз 
жөн. Сондайақ, балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бей
таныс адаммен көшеде сөйлесуге, үйде есік ашуға, жерде 
жатқан иесіз ойыншықты алуға, көзге түскен затқа жақындауға 
болмайтындығын үйреткен абзал.

Келтіріліп отырған әрекеттің барлығы – сақтық шаралары. 
Сақтық шараларында майдашүйде мәселе болмайды. Адамның 
өмірі маңызды екендігі түсінікті, ал оны сақтау, қауіптілікке бой 
алдырмау – өз қолыңызда. Себебі, әрдайым жаныңызда құқық 

қорғау немесе басқа да органдардың адамдары бола бермейді, 
сол себепті сергектік пен қырағылық таныту – жеке басыңыздың 
қауіпсіздігі мен айналаңыздағы өзге жұрттың өмірін сақтаудың ең 
басты негіздерінің бірінен саналады.

Жоғарыда келтірілгендей, оқиғаларға кезіккен кез
де тез арада қауіпсіздік шараларын сақтау отырып, жақын 
маңайдағы жергілікті атқарушы органдарға немесе құқық қорғау 
мекемелеріне хабар беру керек.

Әлемде терроризм көріністері жиілеген бүгінгі таңда еліміз 
шиеленісті аймақтардың қоршауында екенін мойындауы
мыз керек. Елімізде терроризмнің түрлі көріністерінің алдын
алу, осы саладағы заңдылықтарды күшейту, жұртшылықты 
ақпараттандыру мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізіліп, кешенді 
шаралар атқарылуда.  Дей тұрғанмен, қазақта «Сақтықта – қорлық 
жоқ», «Жау жоқ деме – жар астында» деген даналық сөзді  назар
да ұстауымыз керек. 

Азаматтардың террористік үрейқорқыныштан аулақ, бейбіт 
те лайықты өмірсүріп, уайымсыз өмір сүруін қамтамасыз ететін 
ахуал қалыптастыру – әлемдік қауымдастыққа көшін ұластырған 
Қазақстанның алдына қойған асыл мұраты.

Б.НАКИПОВ, 
Қармақшы ауданы                          

әкімінің орынбасары.

БЕЙБІТШІЛІК ЕЛІНДЕ ТЕРРОРИЗМГЕ ЖОЛ ЖОҚ

Жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша балалардың жазғы дема
лысы қала мен ауданда және облыстан тыс аймақтарда орналасқан, 
лагерьлерде, мектеп жанындағы күндізгі тынығу, шатырлы сондай
ақ, еңбек тынығу, оқушылар үйлеріндегі дебаттық клубтар мен аула 
клубтарындағы үйірмелер мен спорттық секцияларға, көркейту
көгалдандыру, құрылысжөндеу бригадаларына қатысу, тарихи 
орындарға саяхат шаралары арқылы жүзеге асырылады.  

Облыс бойынша 110 сынып аралығындағы 135 714 баланың 128 
960ы жазғы тынығудың әр бағыттағы түрлерімен қамтылады деп 
жоспарланған болса, бүгінде бес ауысым бойынша балалардың жар
тысынан астамы өздері қалаған лагерьлерде демалып қайтты. Өткен 
жылы барлық оқушының 93,8 пайызы жазғы демалыс түрлерін 
пайдаланған болатын. Ал, биыл жалпы оқушылардың  95 пайызын 
демалыс түрлерімен қамтамасыз ету бағытында қажетті шаралар 
ұйымдастырылды. 

Осы орайда биылғы маусымда аталған лагерьлерге жалпы 8742 
бала қамтылады, оның ішінде 4146 баланың жалпыға міндетті оқу 
қоры арқылы демалуына 70 млн 555 мың теңге қаржы қаралды. 

Облыстан тыс аймақтар лагерьлерінде мұнай компанияларының қолдауымен 
жетім және атаанасының қамқорлығынсыз қалған, көпбалалы және тұрмысы 
төмен, мүмкіндігі шектеулі отбасының балаларын тегін демалдыруға жағдай жа
салып отыр. Сонымен бірге, атааналар мен демеушілер  және кәсіподақ арқылы 
Оңтүстік Қазақстан облысының «Ерке», «Машат», «Тау Самалы», «Мадагаскар» 
лагеріне, Алматы қаласының, «Тау Жаңашар», Жаңақорған ауданы «Облыстық 
олимпиадалар және қосымша білім беру орталығы», Қызылорда қаласы  Арай
Санрайс, республикалық «Балдаурен», «Бөбек» жазғы тынығу лагерьлерінде 13210 
баланың демалуы ұйымдастырылды.

Биылғы жылы аймағымызда балалардың жазғы демалысы қала және аудан 
сыртындағы 9 лагерьде ұйымдастырылды. Оның 6ы жыл бойы жұмыс жасай
ды. Осы жылы Шиелі ауданындағы «Сыр ұландары» және Жалағаш ауданындағы 
«Ақтерек» балалар лагері жыл бойы жұмыс жасайтын деңгейде жабдықталды.

Қармақшы ауданында көп жылдан бері шешімін таппай келген кент сыртындағы 
150 орындық лагерь ғимаратының құрылысын бастауға  20172019 жылдарға облыс 
бюджетінен жалпы көлемі 1 млрд 255 мың  теңге қаржы бөлініп отыр.

Ал мектеп жанындағы күндізгі лагерьлерге 12071 бала қамтылса, оған 42 
млн 556 мың теңге қаралған. Ыстық тамақсыз 174 мектепте 26823 бала, тынығу 
лагерьлері мен  табиғаттағы шатырлы лагерьде 750 бала, еңбек отрядтары мен 
құрылыс жөндеу бригадаларына 7955 бала, көркейтукөгалдандыруға 9504 бала, 
орман шаруашылығына 340 бала, клубтар мен үйірмелерге 15405 бала, аула клуб
тарына 8175 бала, үш күндік экскурсияларға 4477 бала, туристік жорықтарға 12804 
бала, археологиялық экспедицияларға 1190 бала, тілдік лагерьлерге 5816 бала, 
жұмыспен қамтуда 50 бала,  республикалық, халықаралық спорттық жарысқа 376 
бала, оқушылар үйіндегі дебаттық лагерьге 396 бала, «Жасұлан», «Жасқыран» 
ұйымының мүшелері 876 бала қамтылатын болады.  

  Білім басқармасының әдістемелік оқу орталығының жоспарына  сәйкес 
оқушылардың жазғы демалысын және бос уақыттарын тиімді ұйымдастыру, 
тәлімгерлердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, педагогикалық шеберлiгi 

мен шығармашылығын арттыру бағытында тиісті шаралар тұрақты түрде 
ұйымдастырылып келеді. 

Жазғы демалыс кезінде қаланың сыртында және аудандарда орналасқан 9 лагерь 
демалушылардың жеке басының қауіпсіздігін сақтау мақсатында жаз мезгілінде 
ювеналды полиция қызметкерлері бөлініп қызмет атқарады. Сол секілді облыстық 
төтенше жағдайлар департаментінің суда құтқару қызметінің Арал ауданында 9 
адамнан жасақталған «Суда құтқару стансасы» жұмыс жасайды. Құтқару мекемесі 
толық құралжабдығымен түгел қамтамасыз етілген. 

Лагерь бағдарламасында балалардың қызығушылығы мен психологиялық жас 
ерекшеліктерін есепке ала отырып,  топтық жұмыстар ұйымдастыруға, сондайақ, 
«Сахна сыры», «Шебер қолдар», «Сырлы бояу», «Саз әлемі», «Өлкетану», «Көркем 
сөз» сияқты бірнеше үйірмелер аясында шығармашылық қабілеттерін шыңдауына 
барынша мән берілген. Ал ауысым сайынғы тауға саяхат, бассейнге шомылу дема
лыстары балалардың көңіліне аса керемет әсер сыйлайтыны рас. 

Сонымен  қатар  мектеп  туризмін  дамыту  мақсатында жазда тынығу кезінде 
балаларға еліміздің тарихын, мәдениеті мен рухани құндылықтарын дәріптеу 
мақсатында Байқоңыр қаласында орналасқан «Байқоңыр ғарыш айлағына» және  
Қызылорда қаласында орналасқан «Қорқыт ата» кешеніне  саяхаттар ұйымдастыру 
дәстүрге айналған.

Астана қаласында өтіп жатқан «ЭКСПО2017» мамандандырылған көрмесіне 
аудан мектептерінің міндетті оқу қоры есебінен «Самұрық», «Скайвей», «Саят» 
туристік фирмаларының қызметімен барлығы 2969 бала барады деп жоспарланған 
болса, бүгінгі таңда 1542 оқушы көрмені тамашалап қайтты. Сондайақ, осы 
көрменің аясында Қорқыт ата мемориалдық кешеніндегі ұлттық нақыштармен 
айшықталған «Этно ауыл» көрмесіне  5000 оқушы баратын болады. Айта кетейік, 
«Этно ауыл» бүгінде шет елдерден келген қонақтардың қызығушылығын тудырып, 
халық қазынасының сырсипатына қанықтырып жатыр.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ЖАЗҒЫ 
ДЕМАЛЫСҚА 
ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛҒАН
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Бес жыл бойы бүкіл қазақ елі асыға күткен 
«Астана ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің 
ашылып, әлемнің түкпір-түкпірінен қонақтар мен 
туристерді қабылдап жатқанына да біршама уақыт 
болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көрменің ашы-
лу салтанатында: «Бүгін біздің елімізде ғана емес, 
дүниежүзілік көрмелер тарихында айтулы күн. 
Қазір көптен күткен халықаралық «ЭКСПО-2017» 
көрмесінің шымылдығы ашылды. Біз «ЭКСПО» 
көрмесін ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасында 
алғаш рет өткізіп отырмыз. Сөйтіп қазақ елінің ор-
дасы айтулы көрмені өткізген әлемдегі 35 қаланың 
қатарына қосылды. Астана үш ай бойы адамзаттың 
бүкіл жетістіктерін әйгілейтін басты алаңға айнала-
ды. Тәуелсіз Қазақстанның символы Астана нағыз 
ХХІ ғасырдың қаласы ретінде жаңа қырынан та-
нылатын болады. Көрмеге әлемнің 115 мемлекеті, 
22 халықаралық ұйымы қатысады. Мен олардың 
барлығына халқымыздың атынан ризашылығымды 
білдіріп, сәттілік тілеймін»,-деп халықаралық 
көрменің маңыздылығына тоқталғаны есімізде.  

Шынында, бұл ғаламдық деңгейдегі ауқымды 
шараға төрткүл дүниенің назары ауып отыр. Өйткені 
халықаралық көрме қазіргі жаһандану жағдайында 
әлемдегі өзекті мәселелерді басты тақырыбына арқау 
етіп отыр. Көрме аясында Қазақстанда жаһанның 
барлық сарапшылары жасыл энергетика туралы 
талқылап, ойларын ортаға салатын болады. Оның 
ішінде баламалы қуат көздерінің қолжетімділігі, 
экологиялық тазалығы және экономикалық 
үнемділігі алдағы онжылдықтағы дамудың басты 
серпініне айналмақ. Осы ретте: Заманымыздың 
озық ойлы адамдарының қатысуы жоспарланған 
іс-шаралар адамзат дамуының жаңа бағыттарын 
айшықтайды. Миллиондаған қазақстандықтар 
мен дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келетін жүз 
мыңдаған қонақ әлемдік ғылыми және инженерлік 
ақыл-ойдың керемет жетістіктерімен танысатын бо-
лады. ЭКСПО бағдарламасында 6 мың түрлі іс-шара 
өткізу жоспарланған. Олар әлем елдері арасындағы 
өзара түсіністікті дамытуға, ғылым, бизнес және 
қо ғам арасындағы табысты іс-қимылға, сондай-ақ 
Қазақстан мәдениетімен танысуға септігін тигізеді», 
– деген Елбасы сөзі көрме аясында өтетін шара-
лардың халықаралық маңыздылығын көрсетіп отыр. 

Бұл күндері Астана қаласында «ЭКСПО-2017  
- Болашақтың энергиясы» Халықаралық көрмесі 
табысты өтіп жатыр. Көрме аясында тақырыбы 
халықаралық көрмемен сабақтас «WSEC-2017» Ин-

женерлер мен ғалымдардың халықаралық конгресі 
ұйымдастырылған. Болашақтың энергиясына 
арналған іс-шара теңдесі жоқ пікір алысу алаңын 
қалыптастырды,  мұнда адамзаттың жаһандық 
мәселелерін талқылау үшін жер шарының көрнекті 
ғалымдары жиналды. WSEC-2017 Инженерлер мен 
ғалымдардың халықаралық конгресіне тағылымға 
толы 80 жылдық тарихы, қалыптасқан дәстүрі және 
заманауи білім беру мен ғылым саласында орнықты 
орны бар классикалық университет – Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
20-дан астам ғалымы қатысып, өз үлестерін қосуда. 

Соның бірі – университеттің бір топ ғалымы 
жүргізіп жатқан іргелі зерттеу жұмысы. Универси-
тет ғалымдары кең көлемді зерттеулер жүргізіп, күн 
энергиясын өз бетінше немесе онымен бірге ішінара 
дәстүрлі қуат көздерін пайдалану арқылы түрлі бе-
тон бұйымдарының тиімді қатаюын қамтамасыз 
ететін технологияның кең мүмкіндіктерін дәлелдеді. 

Осы кезге дейін қатты қалдықтар проблемасы 
әлемде толық көлемде шешілмей келеді, оларды 
кәдеге жарату ХХІ ғасырдың күн тәртібінде әлі тұр. 
Мұнай қалдықтарының ең кең таралған түрлерінің 
бірі-түрлі технологиялық үлескілерінің ақаба сула-
рын мұнай өнімдерінен тазалау кезінде шығатын 
мұнайшламдары. Олар мұнайды қайта өңдегенде 
де пайда болады. Университет ғалымдары бұл про-
блеманы мұнай шламы-шағыл құм үйлесімінде 

сазды жыныстарды қайта өңдеу негізінде 
жылуоқшаулағыш түйіршікті кеуек материалдар 
алу арқылы шешу мүмкіндігін дәлелдеді. Қалыптау, 
кептіру және күйдіру сатыларында энергетикалық 
шығындарды азайтудың  жоғары сенімділікті жаңа 
нәтижелері алынды.               

Жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижесінде 
асфальт-қарамай-парафин шөгінділері негізінде 
отын брикеттерін шығару технологияларын, 
асфальт-қарамай-парафин шөгінділері негізінде 
асфальт бетондардың жаңа технологияларын жа-
сау арқылы мұнай қалдықтарын кәдеге жара-

ту проблемасын шешу 
мүмкіндігі дәлелденді. Со-
нымен қатар, универси-
тет ғалымдары мұнай қалдықтарын және күріш 
қауызын пайдаланып асфальтты бетон, отын 
брикеттерін және жылу оқшаулағыш құрылыс 
материалдарының жаңа түрлерін  жасаудың тиімді 
технологиясын  әзірледі. 

Университет ғалымдары ұзақ жылдардан бері 
Қызылорда облысы экономикасының құрылыс және 
мұнай салаларында қуат және ресурсүнемдеуші 
технологияларды зерттеумен жүйелі айналысып 
келеді. Жасалған технологиялар өндірістер тарапы-
нан сұранысқа ие болуда. Өйткені, энергетикалық 
ресурстарды ұтымды пайдалану проблемасы күн 
өткен сайын бүкіл әлемде өзекті бола түсуде, ал оны 

шешу көптеген мемлекеттер үшін стратегиялық 
міндетке айналуда. Табиғи энергия ресурстарына 
бағаның өсе түсуі, қоршаған ортаны қорғау, зиян-
ды заттар мен жылыжай газдарының атмосфераға 
тастандыларын азайту, қуат үнемдеу мен қуат 
тиімділігі мәселелерін шешу кешенді шаралар 
қабылдау қажеттігін талап етіп отыр. 

Статистикаға сүйенсек, қуаттың әлемдік 
тұтыну мөлшерінің 45 пайызға және материалдар 
шығынының 40 пайызға жуығы құрылыстың үлесіне 
тиесілі. Құрылыс материалдарын өндіруге орасан 
зор қуат мөлшері пайдаланылады. Небәрі бір өнім 
түрінің жалпы қуатсиымдылығы кейде қоршаған 
ортаны ластауға, табиғи ресурстардың сарқылуы 
мен топырақтың жұтаңдануына әсер ететін бірқатар 

үдерістерді қамтиды. Өнімді жылуымен өңдеудің 
нақ өзіне отынның үлкен көлемі жұмсалады және 
құрылыс көлемі арта түскен жағдайда шығындар да 
ұлғая түседі. Тіпті ең қарапайым есептеулер бойын-
ша 1 текше метр темір-бетонның қатаюын тездету 
мақсатында термоөңдеуге 37 текшеметр газ қажет 
етіледі. Қазақстан Республикасында 2 млн текше 
метрден астам көлемдегі жиналмалы бұйымдарды 
өндіру үшін жыл сайын 70 млн текше метр артық 
газ жұмсауға тура келуде. Сондықтан құрылыс 
бұйымдарын жылумен өңдеудің жаңа технологи-
ясын ұсыну бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айна-
луда. Жоғарыда айтылғандай, кәдімгі  бетон, ар-

болит, полистиролбетон, көбікбетон өндірісінде 
күн қуатын пайдалану арқылы жылумен өңдеудің 
инновациялық технологиясы ұсынылды.

Бүгінгі күні күрішті өңдеу барысында сан 
миллиондаған тонна қауыз шығады. Кәдеге 
жаратылған күріш қауызы үлкен пайда әкеле ала-
ды. Ал оның әлеуеті әзірге өнеркәсіпте аз пай-
даланылып келеді.  Ғалымдардың зерттеулері 
композициялық материал – күріш қауызы негізінде 
қабырғалық материал – арболит алу мүмкіндігін 
дәлелдеді. Ауыл шаруашылығының қалдықтарын 
зауыттық өндіріс есебінен кәдеге жарату тәсілі тек 
құрылыс индустриясы мәселелерін ғана емес, эко-
логия және қоршаған ортаны қорғау проблемала-
рын да шешудің нақты бағыттары айқындалды. 

Мұнаймен ластану өз ауқымы бойынша да, 
зияндылығы бойынша да жалпы табиғатқа ерек-
ше қауіп төндіретіні белгілі. Сондықтан да топырақ 
беттерін мұнаймен ластанудан тазарту пробле-
масын шешу, мұнаймен ластанған жерлерді 
қалпына келтірудің жаңа технологияларын жа-
сап, бұрынғыларын жетілдіру әдістері ғылым мен 
техниканың басым бағыттарының қатарына жата-
ды. Университет қабырғасында жасалған жаңа био-
препараттарды пайдалану арқылы топырақты тазар-
ту технологиялары жоғары тиімділігін көрсетті.     

Осынау кешенді зерттеулер мен қуат және 
ресурсүнемдеуші инновациялық технологиялар-
ды практикалық қолданудың нәтижелері 530 астам 
ғылыми мақалада, олардың ішінде 23-і халықаралық 
рецензияланатын басылымда  (Scopus, Thomson 
Reuters, Agris) жарияланып, 61 авторлық куәлік 
және патентпен қорғалып, өндіріске ұсынымдар 
әзірленіп, сонымен бірге көптеген  монография, 
оқулық пен оқу құралдары шығарылған.    

Қорыта айтқанда, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінің ғалымдары 
дайындаған және Ғылыми кеңесінің шешімімен 
ғылым және техника саласындағы әл-Фараби 
атындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
сыйлығына ұсынылған «Құрылыс және мұнай сала-
ларында қуат және ресурсүнемдеуші технология-
ларды әзірлеу және енгізу» атты ғылыми жұмысы 
аталған сыйлыққа лайықты деп есептеймін.

Абзал ЕРАЛИЕВ, 
Қазақстан Республикасы Парламенті

Мәжілісінің депутаты,
Қазақстанның Еңбек Ері.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОРЛАРДЫ ӨҢДЕУДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Техникалық реттеу  және  метро-
логия  комитетінің  Қызылорда  об-
лысы  бойынша  департаментінде Ке-
ден одағының 022/2011 техникалық 
регламентін талқылау мақсатында  
дөнгелек үстел отырысы өткізілді.  Іс-
шараға департаменттің,  «ҚазСтИн» МКК  
Қызылорда филиалының, «ҰлтССО» АҚ 
Қызылорда филиалы, ҚР ДСМ ҚДҚК-нің 
«Ұлт.СО» РМК-нің Қызылорда облысы 
бойынша филиалының  мамандары және 
Қызылорда облысының  өнім  өндіруші  
кәсіпорындары өкілдері қатысты. 
Дөңгелек  үстелдің  негізгі  мақсаты  – 
тағам өнімдерін  таңбалаудың негізгі та-
лаптары  және оның өнімінің қауіпсіздігін 
көрсететін жапсырмаларындағы болуға 
тиісті негізгі ақпараттар бойынша 
түсіндірме  жұмыстарын  жүргізу.

Аталған техникалық регламент  бой-
ынша тағам өнімдерін  таңбалаудың 
негізгі талаптарын  техникалық рет-
теу  және  метрология  Комитетінің  
Қызылорда  облысы  бойынша  
департаментінің бас  маманы С.Қасымов 
түсіндіріп өтті. Ал тағам  өнімдерінің  
қауіпсіздігін көрсететін жапсырмала-
рында болуға тиіс ақпараттар бойынша 
түсіндірмені ҚР ДСМ ҚДҚК-нің «Ұлт.
СО» РМК-нің Қызылорда облысы бой-
ынша филиалының дәрігер-лаборанты 

М.Күнжанова жүргізді. 
«ҚазСтИн» РМК-нің Қызылорда 

филиалының  бас маманы А.Қалиева 
«ҚазСтИн» РМК-нің нормативтік  
құжаттар қоры жайында, ҚР Ұлттық 
стандарттары, Техникалық регламенттері  
және енгізіліп отырған Кеден одағының 
техникалық регламенттері бойынша 
түсіндірме жүргізіп, осы тақырыптарда  
«ҚазСтИн» РМК-мен  ақылы және тегін  
оқу курстары өткізілетінін атап өтті. 

Отырыс соңында, қатысушыларға 
толық ақпарат керек болған жағдайда 
Техникалық реттеу және метрология 
Комитетінің Қызылорда облысы бойын-
ша департаменті мамандарына мына ме-
кен жайға: Қызылорда қаласы, Желтоқсан  
көшесі, 160, каб.7,8,  тел. 23-81-44, е-mail:  
gosnadzor@bk.ru  хабарласуға болаты-
нын, сонымен  қатар «Қазақстан стан-
дарттау және сертификаттау институты» 
РМК-ның Қызылорда филиалы маман-
дарына мына мекен жайға: Қызылорда 
қаласы, Журба көшесі, 12, тел. 40-03-
11, е-mail: k-orda_ kazinst@mail.ru. 
хабарласуға болатынын айтып өтті.  

Дөңгелек  үстел  барысында  қаты-
сушылар тарапынан  қойылған  сұрақтар 
талқыланып, сұрақтарға толық жауап 
берілді. 

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

ҚР МеМлекеттік сыйлығына ұсынылған ғылыМи жұМыстаР

ТАҒАМ ӨНІМДЕРІН 
ТАҢБАЛАУДЫҢ ӨЗ ТӘРТІБІ БАР

ЕЛ КІНДІГІН ЖЕР 
КІНДІГІНЕ БАЙЛАУ
Мейірбек ағамыз Байқоңырға Қазақстан 

жағынан бірінші басшы болып барған кез-
де алып империяның қоластынан әлі де 
толық босай қоймаған ғарыш айлағында 
түйткілді мәселе өте көп еді. Одақ 
ыдыраған соң Байқоңырдың да белбеуі 
босаңсыған тұс екен. Дегенде, бұл жер-
де мыңдаған жоғары санаттағы ғалымдар 
мен тәжірибелі офицерлер қызмет жа-
сап жүрді. Оларды өз тәуелсіздігін енді 
алған мемлекеттің ыңғайына қарай 
ортақ жұмысқа жұмылдыру үшін мол 
тәжірибе мен білім мен біліктілік ке-
рек еді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
Мейірбек Молдабековтің тұрпатында  
«сен тұр мен атайын» дейтін өзімшілдік 
жоқ, сонда қалай сол кездегі қыруар 
салаға басшылық жасап, орыстың өр ке-
уде адамдарын ыңғайына жықты дерсіз. 
Орынды сауал. Мұны ұғындыру үшін сәл 
шегініс жасауға тура келеді. Сыр бойы-
нан шыққан талантты өрен ғылым сала-
сында жүріп, өз шәкірттерімен бірге Кэли-
Клейн параметрлерімен қатты дененің ай-
налу смпаттамасы негізінде кеңістік тік 
білікті механизмдердің жайын талдаудың 
классикалық есебінің аналитикалық 
шешімін тапты. Параметрлерді 
бейімді бірдейлестірудің және робот-
манипуляторлардың басқару динамикасын 
тұрақтандырудың алгоритмдерін жасады, 
осы алгоритмдердің жинақтылығын Ляпу-
нов функциясы негізінді дәлелдеді. Міне, 
осы секілді ауқымды еңбектері ғылым мен 
техниканың дамуына мол үлес қосқандығы 
үшін Ресей ғылыми және инженерлік 
қоғамдарының В. Г. Шухов атындағы Ал-
тын медалімен марапатталған болатын-ды.  
Ақсары, жұқалтаң қазақтың кеудесінде 
жарқыраған мәртебесі зор  медальді көрген 
орыс ғалымдары еріксіз бас иіп, қай са-
лада да өзінен бәсі биік ғалымды сыйла-
ды. Байқоңыр ғарыш айлағы басшысының 
бұл атағы мен ерекшелігі, әрине, жанкешті 
іскерлігі Қазақстан мемлекеті үшін бірнеше 
миллиондаған кіріспен еселенді. Мұны 
да тарата әңгімелегеніміз жөн шығар; 
орыс ғалымдары мен жоғарғы шенді офи-
церлерінің ғалым-басшыны мойындауы 
мен талмай жасаған еңбегінің нәтижесінде 
сол жылдардағы экономикалық дағдарыс 

кезеңде «Байқоңыр» ғарыш айлағы ны-
сандарын инвентаризациялау мен 
техникалық жағдайын бағалау жұмыстары 
қатар жүргізілді. 1991-1993 жылдардағы 
Байқоңырдың мүлігіне жасалынған 
шығынды есептеп шығарды. Есеп бар жер-
де есең кетпейді деген осы. Құжаттардағы 
цифрларды қорыта келгенде жалпы 
шығын 1 миллиард 800 миллион долларды 
көрсетті! Ресей үкіметі бұған сенбей қайта 
тексертті. Бірталай текетірес болғанымен, 
ақыры көрші елдің қаржы министрлігі  1 
миллиард 300 миллион долларды мойын-
дап, құжатқа қол қойды  Жерлес ғалым, 
академик ағамыздың осы біліктілігі мен 
есепке жүйріктігі  Қазақстанға осыншама 
кіріс әкелді. Ел кіндігін жер кіндігіне бай-
лау деп отырғанымыз осы еді, құрметті 
оқырман! 

 

ТОРЫБАЙ КӨКЕСІНІҢ 
КӨРЕГЕНДІГІ

      
Жаратушы жарылқаса, пенденің 

қабілеті мен қарымы еселеп артатын болар. 
Болатын бала қаршадайынан қара үзіп дара 
шығады. Мейірбек әлі кішкене, мектепке 
бара қоймаған кезінде үлкендермен бірге 
Қызылдиқан аулына қыдырып барады. 
Ойын баласы емес пе, барған үйге жақын 
болған соң, мектеп ауласына барып асыр 
салып жүреді. Бір кезде есеп сабағынан 
дәріс өткізіп тұрған мұғалімнің сауалы-
на жауап бере алмай мүдірген оқушының 
қиналғанын сыртта тұрып байқаған бұл, 
дәл жауабын айтып береді. Тысқа жүгіре 
шыққан мұғалім, домалақ сары баланың 
тапқырлығына риза болып, басынан си-
пады. Осы қасиетіне сүйсінген Торыбай 
көкесі: «Мына бала өсе келе ғалым, про-
фессор болады» деп мақтауын жеткізген 
екен. Сол секілді кереметтерді жарықтық 
Сағынбай нағашысы көп айтатын еді.

Шәкірттің талабы мен талантына сай 
туған жері Төменарық кентінде «Горняк» 
атты мектептің педагогикалық ұжымы 
жоғары кәсіби деңгейде болды, онда 
өте білікті ұстаздар дәріс берді.  Мате-
матика, физика пәндерінің мұғалімдері 
шәкірттеріне шынайы көңілдерімен сабақ 
үйретіп, құнарлы жақсы білімді жастай-
ынан бойларына сіңірді. Бірінші сынып-
та оқып жүргенінде мұғалімнің орыс-
ша сөздерінен түк ұғынбаса да, оның 

айтқанын түгел жаттап, жазып алаты-
ны бар-ды. Осы бетімен бірінші тоқсанды 
түгел беспен қорытындылағанда мектеп 
директоры Иван Константинович:  «Бұл 
бала өте алғыр, түбінде академик болады» 
деп мақтау айтқан екен. 

– Біздің оқушы кездерімізде алғашқы 
жер серіктері мен бірінші адам ғарышқа 
ұшты. Сол оқиға да арман көкжиегін 
кеңейткен болар. Ұлағатпен еске ала-
тын нәрсе – кешегі Кеңес Одағында ин-
женерлік қызмет пен ғылымның жоғары 
бағаланғандығы анық. Жас кезімнен инже-
нер немесе ғалым болуды қиялдадым. Ма-
тематика және физиканы қызыға оқуыма 
әлгіндей себептер мен үлкен оқиғалар әсер 
етті, – дейді академик. Расында автомати-
ка және телемеханика сол кездері қазақ жа-
стары үшін шетін мамандықтың бірі еді. 
Автоматты түрде алыстан басқару жүйесі 
түрлі салада кеңінен пайдаланғанымен, 
ғарыштық кеңістіктің бірден-бір тиімді 
тәсілі еді. Мәкең аталған сирек ма-
мандығынан докторлық дисертациясын 
қорғап шықты. Және де бар білімі мен 
білігін елдің қажеті үшін жаратты. 

ДҮБІРЛЕГЕН
«ДОС-МҰҚАСАН» 

«Дос-Мұқасан» ансамблі эстрада ғана 
емес, жалпы өнерге сілкініс әкелген құ-
былыс деп бағаланса артық емес. Оның 
ұйымдастырушыларының бірі және де 
арада жарты ғасыр уақыт өтсе өнер көр-
сетіп жүргендер сапында біздің бүгінгі 
кейіпкеріміз Мейірбек Молдабеков бар. 
«Дос- Мұқасанның» өмірге қалай келгені, 
алған жетістіктері мен кейінгі жағдайы 
бәрі-бәрі де көрерменнің көз алдында. 
Бастысы, сонау алпысыншы жылдары 
шыққан биігінен бір төмендемегені деп ай-
тар едік. Жастық шақ адам баласының ең 
қызықты кезеңдері ғой. Оны сағынбайтын, 
аңсамайтын пенде жоқ шығар. Мәкеңнің 
құрдастарының жастық шағы романтикаға 
толы болды. Сондай өнершілдікпен «Дос-
Мұқасан» ансамблін құрып, бірте- бірте 
оның атақ-даңқы алысқа тарады. Әлемдік 
өнер додасында алғашқы үштікке табан 
тіреуі – соның бір айғағы. Бұл жерде 1973 
жылғы Минскідегі өнер фестиваліндегі 
шыққан биігін тілге тиек етіп отыр-

мыз. «Бозбала шақтан бірге өскен, білім 
нәрімен сусындаған жан достарымды әлі 
де сағынып, қуана қауышып жүремін. Бір-
бірімізбен жиі-жиі хабарласып тұрамыз. 
Дос бола білу, достықты қадірлей білу – 
нағыз адамның ісі, адамгершіліктің шыңы. 
Сондықтан да сол күндерім маған ерекше 
қымбат». Бұл сан қырлы тұлғаның өмір ту-
ралы білдірген лебізі.  «Дос- ұқасанның» 
байырғы мүшелері 2000 жылы Мұрат 
Құсайыновтың жетекшілігімен ал ғаш-
қы құрамда қайта жиналып, баяғы бағ-
дарламасын жаңғыртты. Қазақстанның 
көптеген өлкесін аралап, концерт қойды. 
Сондай-ақ, «Алматы – менің алғашқы 
махаббатым» атты ретрофестивальға 
және Қарағанды қаласында өтетін осын-
дай байқауға жылда қатысатындығы 
да өнерге деген шын құштарлықтың 
белгісі. Адамға Алла берген қабілетті 
іште тұншықтырмаған жөн ғой расын-
да. Мейірбек ағаны өзінің туған жері 
Төменарыққа келгенінде, жұртшылықтың 
сұрауымен гитараны ала сала ән салып 
бергенін көріп, қайран қалған едік. Атақты 
адам жолы түскенінде осындағы ағайын-
туыстың қызықшылығы мен қайғысына 
ортақтасып, бәріне кіріп-шығуға тыры-
сады. Жуырдағы өз ауылында ашылған 
мешіт үйіне де қамқорлық танытып, 
үлесін қосты. Осының бәрі академиктің 
қарапайым адамгершілік қағидаларын 
қатаң ұстайтындығын білдірсе керек. 

Сан қырлы тұлға туралы айтылар 
әңгіме аз емес. Ғалым, академик, музы-
кант жерлес ағамыздың өмірінің өнегелі 
тұстары кейінгі жастар үшін мол азық. 
Біздің қосарымыз – білім мен ғылымды, 
өнерді мұраға қалдырған адам қашанда 
қадірлі. Отанына беріле қызмет жасаған 
академик отбасында жарасымды жағдай 
қалыптасқан. Ләйлә жеңгеміз екеуі ұлды 
ұяға, қызды қияға қондырып, немере сүйіп 
отыр. Биылғы жыл Мейірбек Молдабе-
ков үшін мерейлі жыл. Өйткені, шаршау-
ды білмейтін ерекше адам жетпіс жастың 
желкенін керіп, өз ағысымен келеді. 
Елінің дамуы мен өсуіне зор үлес қосқан 
жерлесіміздің әлі де еліне берері аз болма-
са керек. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Қазақстан Жазушылар

одағының мүшесі.

Адам бақытқа әдемілік пен кіршіксіз тазалықты бойға сіңіру, ойды жүрекке ұялату, дарыту әрекеті 
арқылы жетеді екен. Әрине, ондай кемелдік- жақсы мінезбен білім мен ғылымды меңгеріп, парасат-
пайыммен тоқу арқылы орнығары анық. Сыр өңірінің тумасы Мейірбек Молдабеков ағамызды көрген 
кезде ойымызға осындай қастерлі қасиет оралады. Қашанда өзін қарапайым ұстап, сәлемдескен кісімен 
еркін әңгімелесуге тартынбайтын жерлесіміз бірсыдырғы тұрып-ақ биіктей береді.  

Мейірбек Молдабеков – әлемге белгілі ғалым, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі. 
Бірнеше мемлекеттік орден, медальдардың иегері. Қазақ эстрадасында тыңнан түрен салған атақты 
«Дос-Мұқасан» ансамблінің басты ұйымдастырушылараның бірі. Ұлттық намысы биік, алғыр 
ғалымды Ел Тәуелсіздігінің алғашқы жылдары, яғни 1993-жылы Елбасы Н. Назарбаев ҚР Ұлттық 
аэроғарыш агенттігінің Бас директор орынбасары-«Байқоңыр» ғарыш айлағы басқармасының 
бастығы қызметіне тағайындады.

МеРей

САН ҚЫРЛЫ ТҰЛҒА

ҚАЗАҚСТАНДА ІШКІ ЖАЛПЫ
ӨНІМ ӨСІМІ – 4,2 ПАЙЫЗ
Елімізде 2017 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары жа-

рияланды. Аталған мерзімде мемлекеттік бағдарламалар арқылы құрылыс 
саласының өрісі кеңейіп, пайдалануға берілген тұрғын үйлер көлемі ұлғайды. 
Ал жыл соңына дейін 10 млн шаршы метр баспана салынады деген жоспар 
бар.  Қазақстанның жалпы ішкі өнімі екінші тоқсан қорытындысы бойынша 4,2 
пайызға өскен. Әсіресе тауар өндірісі артты. Еліміз экспорттайтын негізгі шикізат 
түрлерінің бағасы тұрақталып, әлемдік нарықта мұнай барреліне 52,2 доллардан 
саудаланып келеді. 

Сарапшылардың айтуынша, ел экономикасына сыртқы факторлар едәуір 
ықпал етеді. Қаңтар айынан бері Қытай, Ресей және Еуроодақтың жалпы ішкі 
өнімі өссе, оның оң әсері Қазақстанға да біліне бастады. Соған сәйкес өнеркәсіп, 
құрылыс, ауыл шаруашылығы, сауда және көлік сынды салаларда ілкімді істердің 
игі нәтижесін байқауға болады. Ал ұлттық валюта алғашқы жартыжылдық 
нәтижесі бойынша 3,3 пайызға нығайған. 

Сонымен бірге Ұлттық банктің алтын-валюталық қоры маусым айының 
соңына дейін 30 миллиард долларға теңесті. Оның көлемі биыл біршама ұлғайып 
отыр. Ал ұлттық қордың валюталық қоры 62 миллиард долларға жетті. Өнеркәсіп 
саласының 7,8 пайызға өсуі мұнай, көмір және темір кенін өндіру ісімен тікелей 
байланысты. Табиғи қазба байлықтардың қай-қайсысына да қазір әлемдік нарықта 
сұраныс артқан. Ал ауыл шаруашылығында өндірілген өнім көлемі мемлекеттік 
қолдау шаралары арқылы 3,1 пайызға ұлғайып отыр. Сол секілді құрылыс сек-
торы «Нұрлы жол» және «Нұрлы жер» бағдарламалары аясында өсіп-өркендеп, 
мыңдаған жұмыс орындарының ашылуына зор септігін тигізді.

Жыл басынан бері елімізде 47,7 мың пәтер пайдалануға берілді. Бұл өткен 
жылға қарағанда 11 пайызға артық. Әсіресе Астана, Алматы қалалары мен Ба-
тыс Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарында тұрғын үйлерді салу 
ісі қарқынды жүргізіліп келеді. Мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуы 
инвестициялық тартымдылықты арттырады. Алайда Алматы, Батыс Қазақстан, 
Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары инвестиция тартуға көп 
көңіл бөлмей келеді. Бұған қоса кейбір аймақтар «Нұрлы жер» бағдарламасы бой-
ынша жеке тұрғын үй аудандарына инфрақұрылым тарту жұмыстарын уақытылы 
жүргізбеген. 

Әзірлеген
Ж.ӘЛМАХАН.



Сб
www.syrboyi.kz

Сенбі, 22 шілде 2017 жыл. №108-109

5өнеге
тарихтан тағылым
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Қаламгер болған соң Сыр айма ғы ның түкпір-
түкпіріне барып, бітім-болмысы бөлек текті 
тұлғалармен тұз-дәмдес болып, ашық-жарқын 
әң гі мелесеміз. «Жақ сының шарапаты жалпақ 
елге жетеді» деп атам қазақ айтқандай, бар 
ғұмырын ұрпаққа ұлағат етуді мұрат тұтып, жан-
дары ізгілік шуағымен жадыраған жан дардың 
артында өшпес із, өлмес мұра қал ды рып келе 
жатқандығын біреу лер білсе, біреулер білмес. 
Осындай айтулы ақсақалдардың бірі, бірі ғана 
емес бірегейі, бүгінде 80 жас тың серкесі атанып 
жүрген ағамыз Қаһарман Табынбаев.

«Кейінгі ұрпақтарына Қаһарман аға не ай-
тар екен?» деген оймен ақса қал дың үйіне ат ба-
сын бұрғанмын.

Құшақ жая қарсы алған аға:
– Өмір деген осы, інім, жүрдек поездай 

жүйткіп бара ды ғой. Көргендерім мен кө ңілге 
түйгендерім көз алдымда көлбеңдеумен тұрады. 
Әттең, кө кіректе сайрап тұрғанымен қол жүр-
мейді, – деп бір күрсініп алды.

Сосын барып: – Ұмытпасам 2002 жыл бо-
луы керек, жүрек талмасына шалдығып, ота 
жасатқанмын. Содан да таңғы сағат алтыда тө сек-
тен тұрып, бір сағат бойы жаяу серуен жасаймын. 
Шүкір, 80 жастың сеңгіріне шығып, бала-шаға, 
немере-шөберенің қызығына ке не ліп отырған 
жағдайым бар, – деді де қабырғалары том-
том кітаптарға тұнып тұрған жұмыс бөлмесіне 

апарған. Рүстембекқызы Ерші есімді жеңшеміз 
құйған күрең шайды құмарлана ішіп отырып, 
ашық-жарқын әңгіме дүкенінің есігін ашқанбыз.

Қаһарман аға:
– Көпті көріп, көңілге түйген, алмағайып 

кезеңдердің ыстық-суығын бастан кешіп, ащы-
тұщысын таттық қой. Осы бір өмір жолым-
ды бүгінгі және кейінгі ұрпаққа ұлағат етіп 
қалдыруды мойнымдағы қарыз бен парызға ба-
ламалап жүрген жайым бар. Құптайсыз ба, жоқ 
әлде? – деген ол маған сұраулы жүзбен барлай 
қараған-ды.

– Құптағанда қандай, есімдері елге таны-
мал азаматтардың кейін гілерге ғибрат қалдыруы 
өркениетті елдерде ежелден бар.

– Бірақ айтарым, мен әлдекімдер тәрізді өз-
өзімді дәріптеуден бойымды аулақ ұстаймын. 
Содан да жүрген жолым, көрген бейнетім мен 
зейнетім боямасыз баян етілсе, қанекей? – деген 
Қаһарман аға кітап тар сөресінен бір парақ қағаз 
алып ұсынған-ды.

Өмірдерегі екен. Ұлы Абай атамыз 
айтқандай: «Өсек, өтірік, мақ таншақ, еріншек, 
бекер мал шаш пақ» бес бәледен қашып жүретін 
Қаһаңды қасуылдай әңгімеге тарта бастағаным 
сол еді:

– Інім-ау, өмірдерегіммен таныс саң болды 
емес пе? Адам деген ардақты ат – шын мәніндегі 
адамға ғана лайық. Еліне, жеріне, ұрпағына 
қолдан келер қамқорлығын, ізгілігін дарытпа-
са, оны адам деуге бола ма? – деген аталы сөзі 
арқама қамшы болып тиген-ді.

Ендеше, оқырман қауым, Қаһар ман Табын-
баев ақсақалдың өр кен ді де өнегелі өмір жолы-
на көз жі берелік.

Қаһарман аға 1936 жылдың наурыз айын-
да Жалағаш кентінде өмір есігін ашады. Кент 
орталығындағы кезіндегі №31 Сталин атындағы 
орта мектебін күміс медальмен тәмамдап, 
Алматыдағы зоотехникалық-мал дә рі герлік инс-
титутына оқуға қа былданды. Ғалым-зоотехник 
ма ман ның еңбек жолы Жалағаш ау дандық ауыл 

шаруашылығы инспекциясында кіші зоотехник 
болудан бастау алады. Бертін келе бас зоотехник 
міндетін атқарып жүргенде, яғни 1961-жылы ау-
дан дық ауыл шаруашылығы инс пекциясы тараты-
лады. Қаһаң осы ау данға қарасты «Қаракөл» қой 
совхозына бас зоотехник қызметіне жіберіледі. 
Сол жылдары Калинин атындағы колхоздың мал 
шаруа шылығы саласы тұралап, құрдымға кеткелі 
тұрған-ды. Содан да мал шаруашылығын ма-
ман кадр лармен нығайту мақсатында Қаһаңды 
осы елді мекеннің бас зоотехнигі қызметіне ау-
ыстырады. Қаһаң ауыл жастарының тұрмыс-
тіршіліктеріне де зер салып, оларды еңбекке 
баулуға бел буа, білек түре кіріседі. Ауыл жаста-
ры оған зор сенім артып, колхоз бастауыш ком-
сомол ұйымының хатшысы етіп сайлайды. Ауы-
лы ғана емес, аудан көлеміндегі түрлі іс-шаралар 
мен қоғамдық жұмыстарға белсене араласқан ол 
аудандық комсомол комитетінің штаттан тыс 
хат шы лығына тағайындалып, бюро мү ше лігіне 
сайланады.

Сонау 1960-1970 жылдар ара лы ғында Ке-
ңест  ер Одағы заманында мемлекеттік құры-
лымдар жиі-жиі өзгерістерге ұшырап отыра-
тын. Содан болар, 1963 жылы Жалағаш ауда-
ны таратылып, Қармақшы ауданына қосылады. 
Аудандық партия комитеті Қ.Табынбаевтың өмір 
мен еңбек жолын талғам тара зы сына салып, оның 
1963 жылы Қармақшы аудандық комсомол ко ми-

тетінің бірінші хатшылығына сай лады. Оның жа-
стар ісіндегі белсенділігін байқаған облыстық 
партия комитеті сол жылы, яғни осы 1963 жылы 
облыстық комсомол комитетінің екінші хатшысы 
қызметіне тағайындайды. 

Қаһаңның өмірдерегінің осы тұсына келгенде 
көптен көкейімде жүрген бір толғақты сауал ойы-
ма орала берді.

– Қаһа, естуімізше, атақты дихан Ыбырай 
Жақаевтың жастарға бастамасын ұйымдастыруға 
сіз бас-көз болған көрінесіз, осы жайлы айтсаңыз?

– Айтайын. Осы бір игілікті істі ұйым-
дастыруға бір мен ғана емес, сол кездегі 
облыстық комсомол комитетінде қызмет еткен 
айтулы азаматтардың да өзіндік қолтаңбасын 
қалдырғаны бар. Ол кезде мен облыстық ком-
сомол коми тетінің ауыл шаруашылығы сала-
сына басшылық ететінмін. Бір күні облыстық 
комсомол ко ми тетінің бірінші хатшысы Абы-
лай Айдосов шақырып, ақылдасып Жақаевшыл 
жастар қозғалысын бас тама етуі жайлы ой 
қозғаған. Осыған байланысты облыстық комсо-
мол комитетінде дала академигі, атақты диқан 
Ыбырай Жақаевтың жастарға Үндеу тастар ха-
тын ұйым дастыру бастамасы ойыма орала кетті. 
Бұл ұсынысты облыстық партия комитеті мен 
Қазақстан Лениншіл комсомол жастарының 
орталық комитеті де қызу қолдап, бұл құжаттың 
жобасын дайындау маған тапсырылды. Әрине, 
жеңіл шар уа емес. Ыбекеңнің жастарға арнаған 
хат жобасын дайындау үшін  күн-түн көз ілмей 
жүргенім әлі есімде. Ұзын сөздің қысқасы 
сол, хат жобасын дайындап, облыстық партия 
мен комсомол комитетінен қолдау алдым. Іс 
мұнымен бітпейді. Өйткені, хат жобасы Ыбы-
рай атаға таныстырылып, келісімін алу керек. 
Ат басын Ыбекеңнің ауылына бұрып, хатты 
егжей-тегжейлі таныс тырып, қолын қойдырып 
алғанымда иығымнан ауыр жүк түскендей 
сезініп, рахат сезіміне бөленгенім бар. Даңғайыр 
диқанның «Жас достарға хаты» облыстық пар-
тия комитеті тарапынан қолдау алып, облыстық 

баспасөз беттерінде жарияланды. Аталған баста-
ма одан әрі қарай қанатын кеңге жайып, аймақ 
деңгейінен асып, республика жұртшылығына 
жария етілді. Әлі есімде, күріш өсірудегі мол 
жетістігі үшін Қармақшы ауданына қарасты 
кезіндегі Ленин атындағы совхоздың звено 
жетекшісі Әбен Тоғызбаев даңқты диқан Ыбы-
рай атасы қолынан №1 аттестатын алу құрметіне 
ие болды. Бұл шараны ұйымдастыру да менің 
еншіме тиесілі еді. Осы бір айтулы шараның 
суреттері мен құжаттары облыстық мұражайда 
сақтаулы, – деген Қаһаң жылы ғана жымиып, сол 

бір айтулы күндерді рахаттана есіне алды.
...Қаһарман аға өмірдерегі жалғасына қай-

тадан көз жібердім. 1965 жылы өзінің білімін 
жетілдіру мақсатында Алматыдағы жоғары пар-
тия мектебіне жолдама алады. Партия мектебінен 
тәлім-тәрбие алған ол алдымен облыстық пар-
тия комитетінде нұсқаушы, бертін келе ауыл 
шаруашылығы бөлімі меңгерушісінің орынбаса-
ры қызметтерін атқарады.

1969 жыл болатын. Облыстық партия коми-
тетіне Қаһаңның туған топырағы – Жалағаш 
аудандық партия комитетінен ауданға жіберу 
жөнінде сұраныс келіп түседі.

Мамандығына қарай алдымен аудандық ауыл 
шаруашылығы бастығы болып тағайындалса, осы 
сала жұмыстарында ысылған оны араға бар-жоғы 
екі жыл салғанда, яғни, 1971 жылы аудандық пар-
тия комитетінің екінші хатшылығына сайлана-
ды. Ал, 1974-ші жылы облыстық партия комитеті 
оған зор сенім артып, ауыл шаруашылығы бөлімі 
меңгерушісі қызметіне алдырады. Ендігі сөзді 
Қаһаңа ұсындым.

– 1979-шы жыл  болатын. Қазақ стан орталық 
партия коми те тіне Қазалы ауданының 70 тұр-
ғыны қол қойған шағым келіп түседі. Орталық 
партия коми те тінің партиялық тексеру комис-
сиясы арызды мұқият тексеріліп, қоры тын-
дысы май шаммен қаралады. Расында да қыруар 
кемшіліктер етек жайған екен. Содан да аудан-
да орын алған олқылықтар мен кем шіліктер үшін 
сол кездегі аудан басшылары жаңартылды. Сол-
ақ екен облыстық ауыл шаруашылығы бөлімі 
басшылығында жүрген ма ған облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы Тәкей Есетовтен 
шақыру келіп, осы ауданның бі рін ші хатшылығы 
қызметіне баруыма ұсыныс жасалды. Шынымды 
айтсам, барғым жоқ болатын. Билік басындағы 
айтты екен, бармасқа лажым болмады.

Ал, 1983 жылы сол кездегі об лыс тық пар-
тия комитетінің бірін ші хатшысы Тәкей 
Есетовтің нұс қауы мен Қармақшы аудандық пар-
тия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне 

барғанмын. Ашығын айтсам, бұл ауданда да 
алып-қашпа әңгіме бар екен. Десе де, ақ жол-
дан адаспай жүріп, ақты ақ деп, қараны қара деп 
бағаласаң, шындықтың шырағы өшпес болар, 
інім.

– Қаһарман аға, көкейімде тағы бір сұрақтың 
тұрғаны. Екі аудан ның басшылығында жүргенде 
бүгін де есімдері елге танымал талай аза мат тарға 
тәлім-тәрбие де берген боларсыз?

– «Жақсы адам – елдің ырысы, жақсы жер 
– жанның тынысы» деп атам қазақ айтқандай, 
жақсы жандармен сыйлас та сырлас, тұз-дәмдес 
болғанымды мақтаныш етемін. Саралап ай-
тар болсам, екі аудан басшылығында жүргенде 
Б.Қарғабаев, Ж.Ердешбаев, Қ.Шап ша ңов, 
Н.Мұсабаев, Қ.Әлім баев, Ж.Шәріпов сынды 
азамат тармен қызметтес болып, оларға өзіндік 
тәлім-тәрбиемді бергенмін. Бертін келе бұл аза-
маттар да аймақтың сан алуан басшылығында бо-
лып, елдері үшін емірене жүріп еңбек еткен айту-
лы азаматтар болды.

...Иә, екі бірдей аудандағы бас шылық 
қызметін  абыройлы атқарып, өрлеу жолына 
салған Қаһарман 1986-шы жылы облыстық пар-
тия комитетінің шешімімен облыстық ауыл 
шаруашылығы сала сына бас шы лық қызметке 
келеді. Облыстық мал асылдандыру  стан ция-
сының директоры, одан әрі  облыстық тұтыну 
қоғамы төра ға сы ның орынбасары, об лыстық 
дайындау конторасының директоры қызметтерін 
атқарып, рес публикаға ерекше еңбек сіңірген 
дербес зейнеткер құрметіне ие болып, еңбек де-
малысына шығады.

Қаһарман ағаның ел алдындағы ерен 
еңбектері де ескерусіз қалған емес. Бүгінде оның 
дархан даладай кеудесінде «Еңбек Қызыл Ту», 
«Халықтар достығы», «Құрмет бел гісі» ордендері 
мен тәуелсіз Қазақ станның «Ерен еңбегі үшін» 
медалі жарқырайды. Қазақ ССР Жо ғарғы Кеңесі 
Президумының «Құр мет грамотасы», басқа да 
құ зыр лы органдардан алған «Алғыс хаттар» 
мен ондаған мерекелік медальдарды санама-
лап айту әсте мүмкін емес. Кезіндегі облыстық, 
аудандық партия комитетінің бюро және пле-
нум мүшесі, облыстық кеңес тің бірнеше дүркін 
депутаты болып сайлануы, ал бүгінде Жалағаш, 
Қазалы аудандарының «Құрметті азаматы» ата-
нуы халық сенімінен туған құрмет болса ке-
рек. Қазыналы қарт қартайса да қарап отыруды 
қаламайды. Он екі жыл бойы облыстық ардагер-
лер ке ңе сінің пленум және алқа мүшесі болып, 
бүгінгі және келер ұрпақтарға ақыл-кеңес айтып, 
шамасы келгенше тәлімді тәрбие берумен жүріп 
келеді... жүріп келеді...

Құдай қосқан қосағы Рүстем қызы Ершімен 
өмірге алтын асықтай алты перзентті әкеледі.

«Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» 
дегендей, олардың бәрі дерлік жоғары білім 
алып, бүгінде сан алуан салаларда елдері үшін 
емірене жүріп, қалтқысыз қызмет етіп жүр.

Адамның атын тану оңай да, ал оның 
адамгершілігін тану аса қиын екен. Қаһаңмен 
әңгіме үстінде әр адамның өзіне ғана тән бітім-
болмысы, өмірге көзқарасы, бір-біріне ешбір 
ұқсамайтын бітімі мен мінез-құлқы болатынын 
аңғардым. Әрбір адамның өмірі – өзінше бір та-
рих. Оның өмірлік тарихы астарында қуаныш 
та, реніш те, ерлік те, оны айтасыз, еңсе түсіріп, 
еңкейтер сындарлы сәттер де болады. Бұл – өмір 
заңы. Міне, бүгінде сексен жастың желкесіне 
мініп, сексеннің серкесі атанып отырған 
Қаһарман аға да осындай өмір заңымен жаза ба-
спай жүріп келеді. Осы жылдары талайлармен 
үзеңгі қағыстырып, ел басқарды, ел-жұрттың 
тұрмыс-тіршілігін түзеуге барынша қызмет етті. 
Туған топырағы – Сыр елін гүлдендіріп, эконо-
микасы мен әлеу мет тік ахуалын жақсартып, өрге 
бас тыруға сіңірген еңбегі өлшеусіз.

Еркін ӘБІЛ,
Халықаралық Жазушылар 

одағының мүшесі.

ел ағасы
Ұлттың бағына туған жан 

1802 жылы өмірге келген. Жаңа 
туған нәресте тым кiшкентай бо-
лыпты. Оны қолына алған  Шоқай 
би: «Өзi сондай кiшкентай екен, 
аты Кенесары болсын» деп есімін 
қойыпты.

Бұл Шоқай Сыр бойы-
нан шыққан Алаш қайраткері 
Мұстафаның әкесі емес. Бұл үш 
жүзге бірдей би болған Шоқай 
Балқанұлы. Ол шамамен 1755-
1827 жылдар аралығында өмір 
сүрген. Туып-өскен жері қазіргі 
Қостанай облысына қарасты Ал-
тынсарин ауданындағы Обаған 
өзенінің бойы деп айтылады. Зи-
раты осы аудандағы Қарағайлы 
елді мекенінде. Оның шыққан 
тегіне қатысты екі ұшты пікір 
бар. Бір деректер арғын деп 
көрсетсе, кейбір мәліметтерде 
кіші жүздің Байұлынан тарайтын 
таз руынан шыққан деп айтыла-
ды. Ол Қазы, Ізбасты, Қайырлы 
сынды билермен тұстас, заман-
дас болған. Сондай-ақ, көптеген 
даулы мәселелерді шешуде әділ 
төрелігімен, шешендігімен атағы 
шыққан айтулы би екен. 

Кезінде Шоқай шешен айтқан 
кесімді, билік сөздер хатқа 
түспегендіктен, бірлі-жарымы 
ғана ел аузында сақталған. 
Солардың бірінде мынадай оқиға 
айтылады. 

Бірде Кенесарының Төлең-
гіт тері Керей елінің көп малын 
айдап кетеді. Соған өз елінен 
ешкім бара алмайды да керей-
лер Шоқай биге қолқа салады. Ол 
ел азаматтарының сөзін аяқ асты 
етпей, Керейдің малын даулап, 
Кенесарыға барады. Сәлем беріп 
жатқанда:

– Уай, Кенесары! Сен хан 
болғанмен, атаң Абылайға тарт-
па ған екенсің. Тартсаң, мені үш 
қырдың астынан қарсы алуың ке-
рек еді. – дейді.

– Айтқандарыңның бәрі жөн, 
ардақты Шоқа, – дейді Кенесары 
әлі де кішілік танытып. Сөзін әрі 
қарай жалғап:

– Атаға лайық ісім болмаса, 
атама тарттым деп алдыңызда 
бос мақтана алман. Дегенмен, өз 
басым әлгі айтқан ата дәстүріне 
сай іс істедім-ау деп ойлаймын. 
Қазақтың бір баласы атымен 
келіп түсе алмаған ордама, өзім 
алдыңыздан шығып, атыңыздың 
басын ұстап, қолтығыңыздан де-
меп түсірдім. Бұл бір қырдан 
қарсы алғаным емес пе? Жас 
келіндей иіліп, есік ашып 
кіргіздім. Бұл екі қырдан қарсы 
алғаным емес пе? Кол бала-
дай жүгіріп, кұрақ ұшып барып, 
көрпе салып, жастық тастадым. 
Бұл үш қырдан қарсы алғаным 
емес пе? Шоқай деген атыңызды, 
ақ сақалыңызды құрметтемесем, 
бұл Кенесары қай қазаққа осын-
дай қызмет жасапты? – дейді 
хан. Қандай мәселемен келгенін 
айтқан би:

– Сол атақ пен сақалды алға 
тартып, бір шаруамен алдыңа 
келдім. Осыған не дейсің, енді 
соны айтшы? – дейді. Өзінің 
есімін қойған биге:

 – Келгеніңіз жан жайында 
болса, қасыңыздан табылар, мал 
жайында болса алдыңызға салы-
нар. Оған алаңдамай құрметті 
қонағым болыңыз, деп Кене 
хан ілтипат көрсетеді. Шоқай 
Кенесарының қасында болып, 
Керейлердің малын түгелдей 
алып, еліне қайтқан екен.

Шоқай Балқанұлы оншақты 
жылдай Жәңгір хан ның кеңесшісі 
болған. Атақты Кенесары ханмен 
де қыз меттес болып, билік айтып 
жүрген. Осыдан-ақ оның қандай 
тұлға екенін аңғаруға болады.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Хан Кене 
және Шоқай би

Қазақ тарихында елдің соңғы ханы болған 
Кенесарының алар орны ерекше. Ол – бүкiл өмiрiн ұлтын 
бiртұтас мызғымас ел етуге арнаған, азаттық жолын-
да жанын қиған аса дарынды қолбасшы. Атасы Абы-
лай да үш жүзді біріктірген, батырлығымен дараланған, 
парасаттылығымен ерекшеленген, Алаш баласы хан 
көтерген айбыны асқақ жан болды. Кенесарының әкесі 
– Қасым да отарлық саясатқа қарсы соғысумен өттi. 
Халықты бұғаудан босатуды көксеген, азаттық сүйгіш 
хан Кене де осы бір асыл істі жалғастырды. 

Ғұмырының жарты ғасырын 
баспа сөзде, оның ішінде қазіргі «Сыр 
бойы» газетінде фототілші болып 
өткізген Болат Омарәлиев – көргені 
мен  көкірекке түйгені көп адам. Ол 
кісінің фотомұрағатынан қазақ өнері 
мен мәдениеті қайрат кер лерінің бәрі де 
 табылады. «Мұқағалиды ғана суретке 
тү сі рудің сәті түспеді, менде онан бас-
қа ның бәрі бар» дейді Бөкеңнің өзі.

Күлкісінен күн дөңгелеген Әмина, 
көк түтінмен көп қиялды қоса жұтқан 
Шәмші, Отырардың отымен тұтанған 
Мұқтар Шаханов, ән мен әсемдікті бір 

қауызға сыйдырған Роза Бағыланова, 
қоңыр күз ішіндегі Мәдина, «ей, 
ақбас тау, алдыңа келіп тұрмын» 
деп арқаланған Иран-Ғайып… кімді 
іздесеңіз де кезігесіз. 

Ағамыздың айрықша қасиетінің 
бірі – әңгімешілдігі. Екеуара отыр-
ғанда ескіден келе жатқан аңыз-
әфсаналардың кәусарына қандырып, 
есті сөзге еліктіріп  әкетеді.  Мына бір 
әңгімені де сол кісі айтып беріп еді.

…Әке-шешеден жастай айрыл ған 
Өзбекәлі Жәнібеков ағайын дарының 
үйінде жатып оқып, 1960 жылы мек-

теп бітіреді. Алматыға оқуға барғысы 
келеді, бірақ көк тиын ақшасы жоқ. Бір 
жамағайынының үйіне барып, пойызға 
мінетін ақша тауып бер деп жалына-
ды. Оларда да қайбір түзу тұрмыс бол-
сын. «Әйелім көріп қоймасын» деген-
дей жан-жағына жалтақ-жалтақ қараған 
отағасы өздері сауып ішіп отырған 
қорадағы жалғыз ешкіні иығына сала-
ды да «Жүр, кеттік!» дейді. Темір жол 
бекетіне дейін ешкіні арқалап келген 
ол пойыздың машинисіне: «Мына ба-
ланы Алматыға жеткіз, мынау ешкі 
жолпұлы» деп Өзбекәліні шығарып 

салады. Өстіп арман қалаға жеткен 
бала келе-келе үлкен армандарына да 
жетеді.

Бір жылдары Қазақстан ком со-
молының бірінші  хатшысы болып 
тұрғанда Шымкентке об лыс тық ком-
сомол пленумына келген Жәнібеков 
баяғы ағасын ойлап, Отырарға тартып 
кетеді. Ауылға барса, сол өзі көрген  
ескі үй, кемпір-шал түйе қарап кет-
кен, баласы бар екен. Тірлігінде жақ-
сылығын қайтара алмағанына өкінген 
Өзбекәлі сол жолы совхозда жаңа салы-
нып біткен бір үйді қамқор ағасының 
баласына алып беріп кетеді.

Қазақта «жақсылығың қайтып өзіңе 
жетеді, өзіңе жетпесе балаңа кетеді» 
деген тамаша сөз бар. Қазекем қандай 
дана.

Д.АЯШҰЛЫ.

ЖИЫРМА ЖЫЛ КЕШІГІП 
ЖЕТКЕН ЖАҚСЫЛЫҚ

Қызылорда облысының суар-
малы жер лерінің тозуы мен суа-
ру кезеңінде су тап шылығының өсуі 
ауыл шаруашылығы дақыл дарының 
өнім ді ліктерін төмендетуде. Сырда-
рия өзенінің минерал ды лы ғының ар-
туы және гидротехникалық құрылым-
дардың тозуы, суармалы жерлердің 
тұздануы мен сортаңдану үдерістерін 
жеделдетті. Қызылорда облысының 
гидрогеолого-мелиоративтік экспе-
ди ция сы ның мәліметі бойынша, 
облыстың суармалы жерлерінің ба-
сым бөлігі тұзданған. Осы жағдайда, 
ауыл шаруашылығы дақылдарының 
өнімділігін арттыру, топырақтың та-
мыр өсетін қабының сортаң дану мен 

сорлану дәрежесін шекті мөлшерге 
дейін тө мендетуді қажет етеді.

Топырақ қабатындағы тұз 
қорының мөлшерін, күріш дақылын 
өсіру арқылы төмендетуге бола-
ды. Себебі, көптеген ғалымдардың 
пікірінше, күріш дақылы өсіп да-
муы барысында көп мөлшерде 
(20000-25000 м3/га) суды қажет етіуі, 
топырақ қабатындағы тұздың шайы-
луын қамтамасыз етеді. Сондықтан 
Сырдария өзенінің төменгі ағысында 
орналасқан суармалы жерлерде 
күріш дақылы бірден бір топырақтың 
мелиоративтік жағдайын жақсартатын 
дақыл болып саналады.

Бірақ та, күріш жүйелеріндегі 
кәріз-қашырт қы лардың конструкция-
лары мен параметрлерінің ерек-
шеліктері, жер асты суы дең-
гейінің жедел жер бетіне дейін 
көтеріп жібереді. Осыған байланы-
сты топырақ қабатынан тұз шайы-
лу үдерісінің қарқыны төмендеп, 
күріш егілмеген көршілес суармалы 
жерлердің сорлануы мен сортаңдануы 
байқалады.

Күріш жүйелерінде мелиоративтік 
үдерістердің тұрақсыздығы және 
соған байланысты күріш егілмеген 
суар малы жерлердің жедел тұздануы 
мен сортаңдануы, оларды шекті 
дәре жеге дейін мелиорациялауды 
қам тамасыз ететін әдістерді жасау-
ды қажет етеді. Бұл бағытта Қазақ су 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу инс-
ти тутының қызметкерлері көп жыл-
дан бері ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізуде.

Зерттеу нәтижелерін Сырда-
рия өзенінің минерал ды лығы 0,5-0,7 
г/л, ал кәріз суының мөлшері суару 
суының 12,5-15 пайыз құрайтынын 
көрсетіп отыр. Ал, қазіргі  суару 
суының минералдылығы 1,2-1,5 
г/л, қашыртқы-кәріз суының орта-
ша минералдылығы 3,5-4 г/л жағ-
дайында, мелиоративтік жағ дай-
ларды тұрақтандыру, қашыртқы-кәріз 
суының мөлшері суару суы мөл ше-
рінің 40 пайызын құрап, 8000 м3/га 
болғанда орын алады. Бұл, кәріздер 
арасын екі есе жақындатуды қажет 
етеді. Қазіргі кезде бұл жұмыстарды 
іске асыру көп қаражатты және күріш 

жүйелерін қайта құрылымдауды 
қажет етеді. Осыған  байланыс ты 
тозған, құнарлығы төмен жерлер ай-
налымнан шығарылды. Суару суы 
сапасының төмендеуі және жетіс-
пеу шілігі жағдайында, айналымнан 
шығарылған жерлер, «құрғақ кәріз» 
міндетін атқарып, топырақтың тұз-
дануы мен сортаңдануын тежейді. 

Күріш жүйелерінің тұрақты 
жұмыс істеуін, кәріздің жұмыс істеу 
қабілетін арттыру мен қатар қол-
даныстағы суару режимін оңтай лан-
дыру арқылы қамтасыз етуге бола-
ды. Осы шаралар арқылы жер үсті 
және ыза суларын бірегей басқаруға 
мүмкіндік жасалады. Бұл жағдай, су-

ару барысында орын алатын табиғи 
ортадағы жеке компоненттердің 
өзара байланыс тарының тепе-теңді-
гі нің бұзылуы, органоминералды 
қоспалардың қозғалу бағытының 
өз геруі мен жылдамдығына әсері 
төмен болғанда орын алады. Бұл 
мәселені топырақ қабатынан тұз 
шаю механизмін күшейту мен 
қорек  тік элементтердің шайлуын 
кеміту, суару суы мен тастанды су 
мөлшерлерін азайтып, жер асты суын 
субир ригацияға, қашыртқы суын 
ауыл шаруашылығы дақылдарын 
суаруға пайдалану арқылы шешу-
ге болады. Қарастырылған шара-
лар ирригациялық жүйелерде эколо-
гиялық жағдайдың бұзылу қарқынын 
төмендетеді. 

Бұл өз кезегінде экологиялық 
тұрақты ирри гациялық жүйе құру, 
олардың техникалық жағ дайына, жер 
асты суы мен суару суының сапа-
сына, суармалы аумақтың кәріздену 
дәрежесіне байланыс ты екенін көрсе-
теді. Себебі, олар су көзінен суары-
латын жерге дейін тасмалдау бары-
сында орын алатын технологиялық 
шығындардың  мөлшерін анықтайды. 
Бүгінде су тасымалдайтын жүйелердің 
50 пайыздан астамы тозған. 

Каналдар мен кәріздердің то-
зуы мен суару суы  сапасының на-
шарлауы, мелиоративтік үдерістердің 
бағытын өзгертеді. Сондықтан, күріш 
суландыру кезінде тұз жиналу үдерісі 
басым болды. Сол себепті, суарма-
лы жерлердегі ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өнімділігі кеміді. 

Суармалы жердің мелиоративтік 
жағдай ларының жедел нашарлауының 
бас себебі, суармалы жер мен гидро-
те х никалық құрылымдарға меншік 
иелерінің өзгеруі. Орын алған жағ-
дайда, жер игерушілермен гидро-
техникалық құрылымдардың еге ле-
рінің ара сындағы қарым қатынас, суды 
сату-сатып алу негізінде жүргізілуде. 
Ауыл шаруашылығы дақылдарына 
және суару жүйелерін пайдалануға, 
баға қалыптасуының  бұзылуы, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндірушінің, 
суару суын су көзінен алуға, суарма-
лы жерге дейінгі тасмалдауға, су тас-
малдайтын суару желілерін және 

кәріз жүйелерін жөндеуге керекті 
эксплуатациялық шығындарды өтеуге 
шамасы келмейді. 

Сырдария өзені алабында ор на-
ласқан суармалы жерлердің өнім-
ділігін төмендететін тағы бір үдеріс 
– топырақтың сортаңдануы. Сор-
таң далған сілтілі топырақтарды 
химиялық мелиорациялау арқылы 
құры лымын жақсартып, құнарлығын 
арттыруға болады. Химиялық ме-
лиорациялау барысында, мелиорант 
ретінде құрамында кальций катионы 
бар заттар қолданылады. Мысалы он-
дай мелиоранттарға гипс, кальцийлі 
хлор, дефекат (қант өндірісінің 
қалдықтары), фосфогипс (фос-

фор өндірісінің қалдықтары), күкірт 
қыш қылы және т.б. көптеген заттар 
қолданылады. 

Қазақстан жағдайында ең тиімді 
және арзан химиялық мелиорант 
фосфогипс болып саналады. Фосфо-
гипстің құрамында кальций катио-
нынан басқа, топырақ құнарлығына 
тікелей әсер ететін, өсімдік пайда-
ланатын жылжымалы фосфор P2O5 
бар. Сортаңдалған топыраққа 5 т/га 
мөлшерде фосфогипс қолданылса, 
онымен қоса 120-150 кг/га мөлшерде 
фосфор тыңайтқышы енгізіледі. 
Қазіргі кезде «КазФосфат» ЖШС 
фосфор тыңайтқыштарын өндіретін 
зауыттарының маңында 10 млн тонна-
дай фосфогипс бар. 

Қазақ су шаруашылығы ғылыми-
зерттеу институ тының қызметкерлері, 
әртүрлі топырақтарда жүр гізілген 
зерттеулер негізінде, фосфогипсті 
сортаң далған топырақтарда қолдану 
технологиясын жасады. Бұл тех-
нология негізінен, күзде егінді 
жинап болған соң, топырақтың 
сортаңдығы мен сілтілігін анықтау 
мақсатында топырақ үлгілерін 
химиялық сараптамаға алуды және 
жерді 25-30 см тереңдікке жыртуды 
қарастырады. Жыртылған жерге, жап-
пай жауын-шашын жауар алдында, 
есептеген мөлшер бойынша фосфо-
гипс енгізіледі. Фосфогипсті топырақ 
бетіне біркелкі енгізу үшін РУМ – 5 
немесе 1 – РМГ – 4 қолданылады. 
Топыраққа енгізілген фосфогипс, жа-
уын шашын суында еріп, топырақтың 
сіңірімділік кешеніндегі натрий неме-
се магний катионын ығыс тырып, оның 
сортаңдығын төмендетеді.

Қызылорда облысының суарма-
лы жер лерін оң тайлан дырып, ауыл 
шаруа шы лығы дақыл дарынан мол 
өнім алу үшін, қарас ты рылған шара-
ларды кешенді түрде қолдануды қажет 
етеді. Бұл – Жасыл эконо ми каның 
негізі және шаруа қожалықтарының 
табыстарын арттырудың бірден-бір 
кепілі.

Манат АЛТЫНСАРИЕВА, 
ғылыми қызметкер, 

экология  магистрі 
Қазақ су шаруашылығы 

ғылыми-зерттеу институты.

СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДІҢ 
ӨНІМДІЛІГІН  АРТТЫРУ 
ЖОЛДАРЫ

Мемлекеттік экологиялық сараптама саласы бойынша. 
Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдала-
нуды реттеу бас қар масының мемлекеттік эколо гия лық сарапта-
ма бөлімі, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодек сінің 
48 және 71-баптарына сәйкес өз құзіреті шегінде табиғат пай-
даланушыларға ІІ, ІІІ және ІV санат объектілеріне қоршаған ор-
таға эмиссияларға рұқсат және мем ле кеттік экологиялық сарап-
тама қо ры тындысын беру мемлекеттік қызметін көрсетеді.

Қоршаған ортаға эмиссиялар лас таушы заттардың шыға-
рындылары, төгiндiлерi, қоршаған ортада өндiрiс және тұтыну 
қалдықтарын орналастыру, күкіртті қоршаған ортада ашық түрде 
орналастыру және сақтау болып табылады.

Мемлекеттік экологиялық сараптама - көзделiп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтiң қоршаған орта сапасының 
нормативтерiне және экологиялық талаптарға сәйкестiгiн 
белгiлеу, сондай-ақ осы қызметтiң қоршаған ортаға тигiзуi 
мүмкiн қолайсыз әсерлерiнiң және олармен байланысты 
әлеуметтiк салдарлардың алдын алу мақсатында экологиялық са-
раптама объектiсiн iске асыруға жол берiлуiн айқындау.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2015 
жылғы 23 сәуірдегі №301  бұйрығына сәйкес, мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын алу мемлекеттік қызметі 
II санаттағы объектілер үшін – бір айдан, III және IV санаттардағы 
объектілер үшін он жұмыс күнінен аспауға тиіс, ал алдын-ала са-
раптамадан өткізу үшін үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
көрсетіледі. 

Сонымен қатар, қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат алу мерзімі 
ІІ са наттағы объектілер үшін – өтінім тіркелген күннен бастап бір 
айдан аспайтын мерзімде, ІІI санаттағы объектілер үшін – өтінім 
тіркелген күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде; 
IV санаттағы объектілер үшін өтінім тіркелген күннен бас тап 
бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды. Көрсетілетін 
қыз метті беруші көрсетілген қызметті алушы құжаттарды алған 
кезден бастап ІІ санаттағы объектілер үшін он бес күнтізбелік 
күннен аспай, ІІІ санаттағы объектілер үшін бес күнтізбелік 
күннен аспай  ұсынылған құжаттардың толықтығына тексереді.

Сондай-ақ, 2017 жылдың 1-жарты жылдығында 149 
шаруашылық субъектілері болып табылатын  кә сіп орындар, 
ұйымдар, мекемелер, ша ғын және жеке кәсіпкерлер арқы лы 
тапсырылған құжаттамаларға мемлекеттік экологиялық сарап та-
ма ның қорытындылары берілді.

Ал, өтінімдер бойынша 181 таби ғат пайдаланушылар үшін 
оның ішінде ІІ санат – 22, ІІІ санат – 31, ІV санат  128 қоршаған 
ортаға эмиссиялар үшін рұқсаттар берілді. 

Бұған қосымша бөлім тарапынан қоршаған ортаға эмисси-
ялар үшін міндетті төлемдерді толық және уақы тылы түсіру 
мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылды.

Атап айтқанда, табиғат пайда лау шыларға қоршаған ортаға 
эмиссия  лар үшін рұқсаттардың берілгендігі туралы Қызыл-
орда облысы бойынша экология департаменті мен Салық 
департаментіне хабарламалар электронды түрде жолданып отыр.

Сонымен қоса, қоршаған орта ға эмиссияға рұқсат беру 

және мем ле кеттік экологиялық сараптама қоры тындысын беру 
мемлекеттік қыз мет тері бойынша  сұрақтарыңызға 8(7242)60-
53-69 байланыс телефоны арқылы жауап алуға болады.

Жануарлар дүниесін қорғау және балық шаруашылығы са-
ласы бойынша. «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі бойынша 1 жарты жылдықта 
199 қызмет көрсетіліп оның 2 қызметі аң аулауға рұқсат алса, 
197 қызметі бойынша балық аулауға рұқсат алды.

Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

өтінім (кәсіпшілік балық аулауға);
жеке басын куәландыратын құжат, ал өкіл – қызметті алу-

шы өкі лінің өкілеттігін растайтын құжат және жеке басын 
куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);

жануарлар дүниесін пай да лан ғаны үшін төлемақы туралы 
төлем құ жа тының көшірмесі.

«Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануар-
лар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық 
шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін 
бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының 
қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер 
қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызметі бойынша жыл 
басынан бері 5 қызмет көрсетілді. Оның ішінде Кіші Арал 
теңізінің 1 учаскесі және 4 аңшылық алқап жаңадан облыс 
әкімдігінің қаулысымен бекітілді.

Көрсетілетін қызметті  алушы көрсетілетін қызметті берушіге 
жүгін ген кезде мемлекеттік қызметті көр сету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

бекітіп беруге конкурсқа қатысқан кезде:
1) өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат, ал өкіл – қызметті 

алушы өкілінің өкілеттігін растайтын құжат және жеке басын 
куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) көрсетілетін қызметті алушыны аңшылық алқаптар мен 
балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін 
бекітіп беру бойынша конкурстың жеңімпазы деп тану туралы 
аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын 
және (немесе) учаскелерін бекітіп беру бойынша конкурстың 
қорытындылары туралы хаттамасының көшірмесі.

Орман шаруашылығы саласы бойынша. ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің «Орман шаруашылығы және 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет» стандарттарын бекіту туралы» 2015 
жылғы 6 мамырдағы 415 бұйрығына сәйкес, Қызылорда облы-
сы әкімдігінің 2015 жылғы 9 қырқүйектегі  № 155 қаулысымен 
бекітілген «Ағаш кесу және орман билетін беру» және 
«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді ор-
ман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттар бекітілген.

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттарды тапсырған 

сәттен бастап - 3 (үш) жұмыс күні ішінде орындалады.

«Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қыз мет барлық орман және жануарлар дүниесін 
қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелер арқылы қызмет 
көрсетіледі.

2017 жылдың басынан бастап қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша 
орман билеті және ағаш кесу билеті барлығы 187 адамға 
көрсетілді. Орман билеті – 178, ағаш кесу билеті 9 адамға 
берілді.

Жыл басынан бері ағаш кесу және орман билетін беру 
кезінде арыз, шағымдар мен мерзімдері бұзылып көрсетілген 
мемлекеттік  қызмет тіркелмеген. 

Су шаруашылығы саласы бойынша. «Жерүсті су 
объек тілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты 
суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және 
шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты 
емес мақ сат тар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын 
пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қыз меті 
алдын ала жазылусыз және жедел де тілген қызмет көрсетусіз 
кезек күту тәр тібімен көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша 
оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгін ген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжат:

ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жаб-
дықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу 
сапасындағы жерасты суларын пайдалану негіздемесіне 
қатысты мәлі меттерді, су пайдалану мақсатын, жерасты 
суларын өндірудің жылдық және маусымдар бойынша 
есептік көлемін, сондай-ақ пайдаланылатын және резервтік 
ұңғымалардың санын қамтитын еркін нысандағы өтініш.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: көрсетілетін 
қызметті беру ші ге құжаттар топтамасын тап сырған сәттен 
бас тап – 30 (отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша 
оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кез-
де «Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пай да-
лануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік қызметтін 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі мем лекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының «Су қорын пайда-
лануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 
мамырдағы №19-1/422 бұйрығымен  (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11765 болып тір-
кел ген) бекітілген «Су объектілерін оқшауланған немесе 
бірлесіп пай да лануға конкурстық негізде беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына сәйкес 
ұсынылды.

Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімі: көрсетілетін қызметті берушіге құжат тар 
топтамасын тапсырған сәт тен бас тап 43 (қырық үш) жұмыс 
күні.

ТабиғаТ пайдаланушылар назарына!
(Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 

көрсетілетін мемлекеттік қызметтері туралы)
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Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы «14» шілдедегі  

14-сессиясының № 127 шешіміне
қосымша

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

1-қосымша

       2017 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Сомасы, 
мың теңге

 Сыныбы 

  Iшкi сыныбы 

   Атауы 

   1. Кірістер 174 801 940,1

1   Салықтық түсімдер 9 217 033,0

 01  Табыс салығы 4 994 751,0

  2 Жеке табыс салығы 4 994 751,0

 03  Әлеуметтiк салық 4 205 517,0

  1 Әлеуметтік салық 4 205 517,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 16 765,0

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

2   Салықтық емес түсiмдер 2 234 230,2

 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 212 211,0

  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 12 200,0

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

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 182 891,0

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

610 857,0

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

610 857,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 411 162,2

  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 411 162,2

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 300,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 300,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 300,0

4   Трансферттердің түсімдері 163 342 376,9

 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 568 803,9

  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 568 803,9

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 162 773 573,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 162 773 573,0

Функционалдық топ  

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  

 Бағдарлама  

Атауы  

   2. Шығындар 173 716 406,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 144 860,9

 110  Облыс мәслихатының аппараты 53 885,0

  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 53 885,0

 120  Облыс әкімінің аппараты 2 066 255,8

  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  1 716 081,1

  004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 197 641,7

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 5 071,0

  009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 31 626,0

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

 257  Облыстың қаржы басқармасы 106 918,0

  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 104 068,0

  009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 2 050,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 800,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 158 442,2

  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 150 072,2

  061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның 
ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 8 370,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 134 857,0

  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 134 857,0

 282  Облыстың тексеру комиссиясы 183 571,0

  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 183 571,0

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

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 185 691,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 141 726,9

  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 141 726,9

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 51 567,0

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 51 567,0

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

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 61 947,0

02   Қорғаныс 1 538 275,8

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

  002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелерінің күрделі шығыстары 181 289,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 23 249,5

  010 Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту 23 249,5

 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 333 737,3

  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 66 821,0

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

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 80 592,6

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық 
қорғанысы 132 163,0

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою 1 017 711,5

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 16 835,2

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7 425 637,2

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 396 869,2

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 4 314 655,0

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 2 620,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 916 915,0

  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 
қызметтері 41 663,0

  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 51 500,0

  015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 4 295,2

  024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар 
бойынша оқу-жаттығу жүргізу 8 408,0

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

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

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

04   Бiлiм беру 22 440 027,2

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 489 704,0

  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 74 935,0

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

 261  Облыстың білім басқармасы 10 521 998,7

  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 221 844,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 970 003,0

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

  005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 16 565,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы 
білім беру 745 274,8

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды 
және конкурстар өткізу 146 775,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және 
әлеуметтік бейімдеу 265 705,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары 
көрсеткіштері үшін гранттар беру 17 091,0

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 3 589 027,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 2 590 138,0

  029 Әдістемелік жұмыс 83 958,0

  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және 
қайта даярлау 611 276,0

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

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 323 173,4

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 793 004,5

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 561 543,5

  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 2 255 885,5

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

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

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

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

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

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

05   Денсаулық сақтау 24 866 461,1

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19 373 894,9

  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 172 045,9

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

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

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

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 174 363,0

  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру 272 029,0

  009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық, оның ішінде психикаға 
белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты күйзелістен және 
мінез-құлқының бұзылуынан зардап шегетін адамдарға медициналық көмек 
көрсету 6 027 878,0

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

  013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 56 292,0

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

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 
жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 39 449,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 22 332,0

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

  020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 
қамтамасыз ету 269 639,0

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

  022 Созылмалы бүйрек функциясының жетіспеушілігі бар, аутоиммунды, 
орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, 
сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік 
заттармен қамтамасыз ету 612 905,0

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

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

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 31 401,0

  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 3 917 640,0

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

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

  039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда 
ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық 
қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-
орталықтардың қызмет көрсетуі 864 856,0

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

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

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 5 444 854,6

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 5 137 434,4

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

110 500,0

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету 290 315,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 327 868,0

  011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен 
жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 7,0

  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет 
көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын 
мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 798 324,0

  014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек 
балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 554 702,0

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

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 212 759,8

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

2 457,0

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

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

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыру 158 528,0

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

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

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 64 608,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 879 896,4

 261  Облыстың білім басқармасы 194 801,0

  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру 145 699,0

  037 Әлеуметтік сауықтандыру 49 102,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 25 032,0

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

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

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 15 083,0

  014 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту 15 083,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 67 406,2

  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру бойынша қызметтер 67 406,2

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13 223 978,8

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 8 108 995,3

  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 107 204,1

  010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 574 363,0

  030 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 
мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 1 270 299,0

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

2 455 724,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 1 977 816,3

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

60 600,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 1 236 109,9

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 426 879,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 5 114 983,5

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

  025 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне қалалар 
мен елді мекендерді абаттандыруды дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 159 391,6

  034 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және 
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 2 959 251,6

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 8 143 235,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 871 046,0

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 228 574,0

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  605 575,0

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

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 5 164,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2 251 172,7

  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 76 906,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 166 719,4

  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 257 227,0

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 737 254,4

  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 192 250,0

  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 256 786,8

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 557 931,1

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 6 098,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 367 500,5

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

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 179 658,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 48 497,5

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 109 070,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3 179 399,2

  001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 309 090,2

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 99 044,0

  003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  
мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт 
жарыстарына қатысуы 

2 596 000,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың 
күрделі шығыстары 169 065,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 6 200,0

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

  018 Мұрағат объектілерін дамыту 406 560,0

  024 Cпорт объектілерін дамыту 666 812,0

  027 Мәдениет объектілерін дамыту 304 396,5

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 96 348,1

  010 Туристік қызметті реттеу 96 348,1

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 704 739,8

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 1 401 040,8

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 401 040,8

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 303 699,0

  019 Аудандарың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-
энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 303 699,0

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 11 602 303,9

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 41 682,0

  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 41 682,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 2 508 114,0

  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 89 500,0

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

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

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 746 971,0

  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 153,0

  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 915 016,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары 74 032,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 596 899,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 11 903,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 8 741 608,0

  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 137 940,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 489 250,0

  014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша 
көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 397 295,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 1 899,0

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

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

1 982 835,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес 
жөніндегі іс- шаралар 51 367,0

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

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

471 674,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу 
сапаларын анықтау 23 391,0

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

357,0

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

  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру 17 165,0

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

  053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 1 458 242,0

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

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

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

17 700,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы 
шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 184 957,0

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

27 213,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 5 969,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 252 976,0

  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 45 022,0

  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау 
бойынша қызметтер 3 294,0

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

204 660,0

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

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57 923,9

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

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

  001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 123 371,6

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 137 302,4

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

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 64 961,3

12   Көлiк және коммуникация 8 463 355,9

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 8 463 355,9

  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 95 700,1

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 285 416,7

  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 122 415,3

  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалын субсидиялау 82 626,0

  007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік 
инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 1 639 108,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін күрделі 
және орташа жөндеу 1 247 875,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 3 990 214,8

13   Басқалар 3 176 118,5

 120  Облыс әкімінің аппараты 417 627,5

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің қызметін 
қамтамасыз ету 417 627,5

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 400 000,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау 400 000,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 288 751,0

  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 288 751,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 285 230,0

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

285 230,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 440 873,0

  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 440 873,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму басқармасы 100 743,0

  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  қызметті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 100 743,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 41 641,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау 41 641,0

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

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

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 788 646,0

  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 110 000,0

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

564 619,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 9 027,0

  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара 
кепілдендіру

105 000,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 16 114,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 16 114,0

  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 9 335,0

  016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар 
бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына 
қызмет көрсету 

6 779,0

15   Трансферттер 62 200 808,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 62 200 808,0

  007 Субвенциялар 61 489 726,0

  011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару 237 599,1

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

473 482,9

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 7 429 518,7

   Бюджеттік кредиттер 10 973 651,5

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 246 000,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 246 000,0

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

246 000,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 051 074,5

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 5 787 007,0

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

3 043 907,0

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

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

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

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 592 680,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3 592 680,0

10 255 025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 
атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 1 827 680,0

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

1 765 000,0

13   Басқалар 1 083 897,0

13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 083 897,0

13 279 007 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 1 000 000,0

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

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 3 544 132,8

 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 3 544 132,8

5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 3 138 685,0

5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 405 447,8

   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 807 549,0

   Қаржы активтерін сатып алу 807 549,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 115 787,0

 279  Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 115 787,0

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

115 787,0

13   Басқалар 691 762,0

13 257  Облыстың қаржы басқармасы 491 762,0

13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 491 762,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 100 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 100 000,0

13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 100 000,0

13 257 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 100 000,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -7 151 533,6

   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 7 151 533,6

7   Қарыздар түсімі 9 463 584,0

7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 9 463 584,0

7 2 02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті 
атқарушы органы алатын қарыздар 9 463 584,0

16   Қарыздарды өтеу 2 698 662,8

16 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 698 662,8

16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу 2 293 215,0

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

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 386 612,4

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 386 612,4

8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 386 612,4

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫң ШЕШІМІ
« 14 » шілде  2017 ж.       № 127              Қызылорда қаласы           14 сессия

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

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

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

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 174 801 940,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 217 033,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 234 230,2 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 163 342 376,9 мың теңге;
2) шығындар – 173 716 406,0 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 429 518,7 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 10 973 651,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 3 544 132,8 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 807 549,0  мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 807 549,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 151 533,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  7 151 533,6 мың 

теңге.»;
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда 

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

жариялауға жатады.

қызылорда облыстық мәслихатының 
14-сессиясының төрағасы, 

облыстық 
мәслихатының хатшысы

н. байқадамов

Мемлекеттік тіркеу № 5901                  2017 жылғы 17 шілде

«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» қызылорда облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы № 71 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

шешім



Бойына шаң жуытпай таза киініп, ақ көйлегіне тағар 
галстугін таңдап алатын ата кейпі әлі көз алдымыз-
да. Сексеннің сеңгіріне шыққанша өзін тік ұстап, айтар 
сөзін тереңнен қозғау қалпынан жаңылмады. Мезгілдің  
сырқатын бойына жұқтырмады. Табаны бұдырсыз, 
таңдайы бедерсізді ұнатпайтын. Екі сөзінің бірінде: – Жа-
ман өзін білмейді, жақсыларын күндейді деп отыратын. 
Тектілікті бойына дарытып өсті. Отырған жерде әулет та-
рихын әріден қозғап, бабалар сөзін майын тамыза ай-
тушы еді. Қармақшының өзі туып-
өскен «Қызылтамның» әр бұтасын 
жыр еткенде жұрт сілтідей тыңдап, 
шыбын ызыңы естілмей қалатын. 
Сүйген жары Күлстан әже де нағыз 
шежіре. Мәлікаждар атаның әр сөзіне 
зейін қойып, одан әрі жалғастырып, 
жаңғыртып отыратын әже қазір сек-
сен үште. Сырқатқа сыр бермей, от-
басын маздатып, ақыл-кеңесін айту-
дан әлі жаңылмай отыр. Құрсағынан 
тараған жеті бала – жеті шаңырақ, 
бұлардан өрбіген оншақты немере де-
малыс күндері үйді басына көтеріп, кең 
залдың төрін шаңдатқанына әже мәз-
мәйрам.

Бір сәт атаның ұлы Мұрат, келіні 
Шынар Мәлікаждар атаның са-
бырлы кейпін, сырбаз мінезін ерлі-
зайыптылардың сыйластығынан сөз 
қозғап отырды.

– Атамыз ағайынға сыйлы болды, 
– дейді келіні Шынар. Ата отбасының 
ажары әрі базары еді. Мен атамды үш 
жүзге хан болған Абылайға теңеумен 

өттім. Қас-қабағына қарап, шәйін мезгілімен беріп, атамды 
қуаттандырып отырғаным естен кетпейді. Ата сырқат жеңе 
бастаған сәтінде сабырды қару етіп, төзімділік танытты.

– Айналайын Шынарым саған мәңгі-бақи ризамын. 
Астың тәтті дәмін аузыма тостың. Дастарханды дос-
жарандарыма қабақ шытпай жайдың. Шәй қоюлы, қазан 
қақпағы жабылған емес. Екінің бірі сені жыр етіп айтады. 
Шіркін, Мәлікаждардың келіні Шынарға теңесер адам жоқ 
деуін талай естідім. Көп жаса, ұрпағың көбейсін, еріңді сый-
ла. Келген қонақты құшақ жая қарсы ал. Бұл менің саған 
берген батам. Атаңды сыйладың, сыйлы еттің. Бәрі әлі 
алдыңа оралады...

Ата одан әрі тебіренді. Ағайын-туыс, құда-жекжатпен, 
алтын Айдар әулетінің үрім-бұтағымен сыйласыңдар, 
қатынасыңдар. Той-думанынан қалмаңдар, үлкендерді 
сыйлаңдар. Менің бар аманатым осы. Сол Шынар қазір 
ұстаз, әдебиетті, өнерді жанындай сүйеді, ғылым кандидаты. 
Қаламы да ұшқыр. Көп оқиды, көп ізденеді. Әріптестерінің 
де Шынарға құрметі бөлек.

Ұлы Мұрат қалалық әкімдікте бір бөлімді ұзақ жылдан 
бері дөңгелетіп тұр.

Телефон шылдыр етті.
– Аға, мен Мұратпын ғой. Сізге соқсам деп едім,  

үйдесіз бе?
– Кел айналайын, үйдемін!
Мұрат әкесін еске алды, тебіренді.
– Ақын Қасымның мына бір шумақ өлеңі есімнен 

кетпейді. Ақын Қасым қалай төгілткен, аға. Айтайын ба? 
Әкем есімнен кетпейді.

– Айта ғой..!

Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы,
Көруші ең құбылысты қай-қайдағы.
Ойпырмай, сен де бір сөнермісің,
Қап-қара түнек болып маңайдағы!
Мұрат осы өлеңді төгілтті де, сәл-пәл ойланып қалды.
– Өзіңіз білесіз, әкем Мәлікаждар Айкөпешев 2013 

жылы дүниеден өтті. Биыл көзі тірі болса сексен беске толу-
шы еді. Әкем жайында бір үзік сырды оқырманға жеткізсем 
деймін. Соған қол ұшын берсеңіз?

– Естелік жазып беріңіз дейсің бе?
– Шағын естелік жазуға ықылас біл-

дір сеңіз, – деп Мұрат өтінішін одан әрі 
төгілте берді.

Сонымен, Мәлікаждар Айкөпешев 
жайында әңгіме өрбітуге тура келді.

Мәлікаждар атаның көзін көрген, 
қызметтес болғандар сиреп қалыпты. 
Қоғам қайраткері Қаһарман Табынбаев, 
Нұрлыбек Лұқпанұлы сынды азаматтар-
мен әңгімелесудің сәті түсті.

– Мәлікаждар адамгершіліктің бар 
қасиетін бойына дарытқан азамат, – деді 
Қаһарман, әттең, ортамызда көп жыл сыр-
лас болған Бименді, Камалдар отырып, 
сыр ағытса, төгілтер еді-ау. Бір ауыл-
да құлын-тайдай бірге өскен інісі Орын-
бек Өткелбаев тым ерте кетті. Орынбек 
Мәкең жайында көп білетін бірден-бір 
азамат еді. Қысқасы, Мәлікаждар ата 
көне шежіренің нағыз білгірі болды. 
Мұндай әңгіменің жібін Нұрлыбек те 
тарқатып отырды.

Сырдың сырбаз азаматы Мәлікаждар 
Айкөпешевтің өмірдеректеріне зер сал-

сақ, көп қызметтің тізгінін ұстаған көрі неді. Әуелінде 
пединституттың тарих факультетін бітіріп, мек тептепте 
мұғалімдіктен бастапты. Содан қосымша экономист 
мамандығын алып, осы салаға бірден бет бұрып, әуелінде 
облыстық атқару комитетінің жоспарлау бөлімінде, 
облыстық партия комитетінде нұсқаушы болса керек.

Білікті маман облыстық ауыл шаруашылығы басқар ма-
сында ұзақ жыл орынбасар, содан агроөнеркәсіп саласын-
да өз мамандығы бойынша қырық жылдан астам еңбек етіп, 
зейнетке шыққан көрінеді.

Өмірбаянына зер салып отырсақ, оншақты орден, ме-
даль алыпты. «Құрмет белгісі», «Еңбектегі ерлігі үшін» 
медалі, Ұлы Отан соғыс жылдарындағы тылдағы еңбегіне 
орай талай марапат алғаны өзі жазған өмірбаянынан 
байқалып тұр.

Айкөпешевтер әулеті өскен, өркен жайған отбасы. Ұлы 
Мұрат – қалалық әкімдікте бір бөлімді басқарады, білікті 
маман, Болат, Алма, Жанар – кәсіпкер, Сәуле – ұстаз, Дина 
– Астанада бір университеттің білікті оқытушысы, ғылым 
кандидаты.

Дөңгеленген дүние жүйткіп жатыр. Ардагер, көненің 
көзіндей Мәлікаждар Айкөпешев арамызда жүрсе, дос-
жарандары биыл 85 жылдығын думандатып өткізер еді. 
Амал қанша, бұл күндерді көруге Алла жазбаған болар. 
Бірақ, сырбаз азамат ұмытылмайды. Ол өсер елдің өнер 
ұрпақтары тұрғанда мәңгі есте сақталары ақиқат. Ер есімін 
одан әрі есте сақтау үшін келешекте қаланың бір көшесіне 
есімі берілсе, ұлағатты іс болар еді.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

АМАНАТ
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тағзым Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 12 шілдедегі № 832 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
20.07.2017 жылы № 5905 тіркелген

«Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру 
одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі 

аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жер-
гі лікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына және 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2013 
жылғы 15 сәуірдегі Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Ауыл шаруа-
шылығы кооперативтерінің тексеру одақ-
та рының ауыл шаруашылығы коопера-
тивтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 

шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

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

3. Осы қаулы алғашқы ресми жария-
ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
              әкімі                              Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12» шілдедегі  № 832 

қаулысымен бекітілген

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

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушiнің атауы: «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші). 

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны - қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі - көрсетілетін қызметті алушылардың банктік 

шоттарына тиесілі субсидияларды одан әрі аудару үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне төлем 
шоттарының тізілімін ұсыну немесе «Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидия-
лау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 

10 наурыздағы №115 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде

15136 нөмірімен тіркелген) бекітілген «Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру 
одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша дәлелді бас тарту туралы жауап (бұдан әрі - дәлелді бас тарту).

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсе ті летін 
қызметті алушының не сенімхат бойынша оның өкілінің (бұдан әрі – өкілі) көрсетілетін қызметі 
берушіге стандарттың қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінім ұсынуы.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі көрсетілетін қызметі берушінің кеңсесіне 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;  

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды тіркейді, көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне құжаттар топтамасының қабылдаған күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, көрсетілетін қызметі берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі қойылған өтінім көшірмесін 
береді және құжаттарды көрсетілетін қызметі берушінің басшысына ұсынады (он бес минуттан 
аспайды);

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысына жолдайды (отыз минуттан аспайды);

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы құжаттардың «Ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін 
жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы №1-1/1069 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 12677 нөмірімен тіркелген) 
бекітілген Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау Қағидаларының 
(бұдан әрі – Қағидалар) 5-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкестігін тексереді, субсидияларды 
алу үшін көрсетілетін қызметті алушылардың тізімін немесе дәлелді бас тартуды дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады (екі жұмыс күні ішінде);

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы субсидияларды алу үшін көрсетілетін қызметті 
алушылардың тізімін бекітеді және көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысына жолдайды не-
месе дәлелді бас тартуға қол қояды және көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды (бір 
жұмыс күні ішінде);

6) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне 
көрсетілетін қызметті алушының шотына субсидияларды аудару үшін төлем құжаттарын ұсынады 
(бір жұмыс күні ішінде);

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері дәлелді бас тартуды тіркейді және 
көрсетілетін қызметті алушыға не оның өкіліне береді (он бес минуттан аспайды).

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

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық  бөлімшелерінің (қызметкерлері) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;    
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы.
8. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер
(қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 
2-қосымшасында келтірілген.
9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері (іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің 
толық сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы «Қызылорда облы сының 
ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда облысы әкім дігінің ресми 
интернет-ресурстарында орналастырылады.

1 Рәсімнің 
(іс-
қимылдың) 
нөмірі

1 2 3 4 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімше-
лердің атауы

Көрсетіле-
тін қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері 

Көрсеті-
летін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындау-
шысы

Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсе 
қызметкері 

3 Рәсімнің
(іс-
қимылдың) 
атауы және 
олардың си-
паттамасы

құжаттарды 
тіркейді және
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 
не оның 
өкіліне өтінім 
көшірмесін 
береді 

құжаттарды
қарайды 

құжаттарды 
Қағидалар-
дың 
5-тармағында 
көрсетілген 
талаптарға 
сәйкестігін 
тексереді

субсидиялар-
ды алу үшін 
көрсетілетін 
қызметті 
алушылар-
дың тізімін 
бекітеді және 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
орындаушысы-
на жолдайды 
немесе дәлелді 
бас тартуға қол 
қояды және 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
кеңсесіне жол-
дайды

аумақтық 
қазынашы-
лық 
бөлімшесіне 
көрсетілетін 
қызметті 
алушылар-
дың шотта-
рына суб-
сидиялар-
ды аудару 
үшін төлем 
құжаттарын 
ұсынады

дәлелді бас 
тартуды 
тіркейді және 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыға не 
оның өкіліне 
береді

4 Келесі 
рәсімді 
(іс-қимылды) 
орындауды 
бастау үшін 
негіз болатын 
мемлекеттік 
қызметті 
көрсету бой-
ынша рәсім 
(іс-қимыл) 
нәтижесі

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына
ұсынады

құжаттарды 
көрсетілетін 
қызметті
берушінің 
орындау-
шысына 
жолдайды

субсидиялар-
ды алу үшін 
көрсетілетін 
қызметті 
алушылар-
дың тізімін 
немсе 
дәлелді 
бас тарту-
ды дайын-
дайды және 
көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысына 
ұсынады

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

30 минуттан
аспайды

2 жұмыс күні
ішінде

1 жұмыс күні
ішінде

1 жұмыс күні
ішінде

15 минуттан
аспайды

«Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған

шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша

Келесі рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша рәсім (іс-қимыл) нәтижесінің (рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижесі және оның 

басқа құрылымдық бөлімшеге берілу тәртібі көрсетіле отырып) сипаттамасы

4 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

құжаттарды қарау жəне  
көрсетілетін қызметті 

берушінің орындаушысына  
жолдау 

(30 минуттан аспайды)

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы: 

субсидияларды алу үшін 
көрсетілетін қызметті 
алушылардың тізімін 

бекіту жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 

орындаушысына жолдау 
немесе дəлелді бас 

тартуға қол қою жəне 
көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне 

жолдау  
(1 жұмыс күні ішінде)

 «Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 

шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
   2-қосымша 

 
 

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер)  
арасындағы рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы  

 
 

   
     
 

 

 

  

    

 

 

  

 

  

 
 

  
 

Көрсетілетін қызметті берушінің орындаушысы: 
құжаттарды Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкестігін  

тексеру, субсидияларды алу үшін көрсетілетін қызметті алушылардың тізімін немесе дəлелді бас тартуды 
дайындау жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсыну  

(2 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті алушы        
не оның өкілі: 

құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсыну 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері: 
құжаттарды тіркеу, 

көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне өтінім көшірмесін 
беру жəне құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 

ұсыну 
(15 минуттан аспайды) 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің орындаушысы: 

аумақтық қазынашылық бөлімшесіне 
көрсетілетін қызметті алушының шотына 

субсидияларды аудару үшін төлем 
құжаттарын ұсыну 

(1 жұмыс күні ішінде) 

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері: 

дəлелді бас тартуды тіркеу жəне көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне беру 

(15 минуттан аспайды) 
5 

 

«Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 

шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне  
3-қосымша 

 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Көрсетілетін 
қызметті алушы не 

оның өкілі

 

 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе  
қызметкері 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

құжаттарды 
тіркейді, 

көрсетілетін 
қызметті алушыға 
не оның өкіліне 
өтінім көшірмесін 

береді жəне 
құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
басшысына 
ұсынады 

құжаттарды 
 қарайды жəне 
көрсетілетін 

қызметті берушінің
орындаушысына 

жолдайды 

құжаттарды 
Қағидалардың  
5-тармағында 

көзделген талаптарға 
сəйкестігін тексереді, 
субсидияларды алу 
үшін көрсетілетін 

қызметті 
алушылардың тізімін 
немесе дəлелді бас 
тартуды дайындайды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
басшысына ұсынады 

2 жұмыс 
күні ішінде ИƏ 

30 минуттан 
аспайды 

15 минуттан 
аспайды 

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті берушіге
ұсынады

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

субсидияларды алу 
үшін көрсетілетін 

қызметті 
алушылардың 
тізімін бекітеді 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 
орындаушысына 
жолдайды немесе 
дəлелді бас тартуға 
қол қояды жəне 
көрсетілетін 

қызметті берушінің 
кеңсесіне 
жолдайды

1 жұмыс 
күні ішінде 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің 

орындаушысы 

аумақтық 
қазынашылық 
бөлімшесіне 
көрсетілетін 
қызметті 

алушылардың 
шоттарына 

субсидияларды 
аудару үшін төлем 

құжаттарын 
ұсынады 

1 жұмыс күні ішінде 
 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе  
қызметкері 

дəлелді бас 
тартуды тіркейді 
жəне көрсетілетін 

қызметті 
алушыға не оның 
өкіліне береді 

1 жұмыс 
күні ішінде 

15 минуттан 
аспайды 
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   Шартты белгілемелер: 

 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 
 

 
 

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  бөлімшелерінің 
   (қызметкерлерінің), өзге ұйымдардың  атауы; 

 
 
 
-    таңдау нұсқасы; 
 

 
-    келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сыбайлас жемқорлық – қазіргі таңда 
кең белес алған індеттің бірі. Сыбайлас 
жемқорлықтың ең қауіпті түрі – парақорлық. 
Қазіргі таңда пара беруді түп тамырымен 
жою үшін  қоғам болып атсалысуымыз қажет. 
Яғни халықтың назарына үлкен қылмыс бо-
лып саналатындай сана қалыптастыра отырып, 
бұл індеттің алдын алуымыз қажет. Елбасы-
мыз «Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, 
үздіксіз, ашық, әрі әділетті түрде жүргізілуі 
тиіс» деп атап көрсетті. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен бітіспес күрес жүргізу барлық 
ұлтжанды азаматтардың парызы болуы шарт 
және елімізде сыбайлас жем қор лыққа қарсы іс-
шараларды жолға қоя отырып, қоғамға кесірін 
тигі зе тін кеселдің орын алуына жол бермеуіміз 
қажет.

Осы орайда, Қызылорда об лы сының ауыл 
шаруашылығы бас қармасы бойынша Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес 2017 
жылға арналған «Қызылорда облысының 
ауыл шаруа шылығы басқармасының сы байлас 
жем қор лыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-
шаралар жос пары бекітіліп, аталған іс-шараға 
сәйкес жұмыстар атқарылуда.

Сонымен қатар, сыбайлас жем қор  лыққа 
қарсы әрекет жасау  бойынша жұмыстар 

шеңберінде «Сыбайлас жем қор лыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
2015 жыл ғы 18 қарашадағы №410-V Заңына 
орай сыбайлас жемқорлыққа қарсы шек-
теулерді басқарманың барлық мемлекеттік 
қыз мет керлермен орын далуын қамтамасыз 
ету мақ са тында таныстырылып, жұмыс жа-
салуда және мемлекеттік қыз меткерлердің 
кірістерінің ашық ты ғын қамтамасыз ету 
мақсатында 2017 жылдың 15 наурызына дейін 
барлық мемлекеттік қызметкерлер декларация 
тапсырды.

Басқарма қызметіндегі сыбайлас жем-
қор лық тәуекелдеріне ішкі талдау салалық 
бөлімдерінің ұйым дастырушылық-бас қа ру-
шы лық қызметіндегі сыбайлас жем қорлық 
тәуекелдерін анықтау ба ғыты бойынша 
жүргізіліп ке леді. Осының негізінде бас қарма 
қызметкерлеріне кеткен кем ші ліктері талда-
нып, тиісті шаралар қа былдануда.

Мемлекет тарапынан агро өнер кәсіп са-
ласын қоладауға бөлініп жатқан субсидия-
лар, қөрсетілетін мемлекеттік қыз мет тердің 
ашық тығы мен жариялығын қамтамасыз ету 
мақсатында  интернет ресурстарда ақпараттар 
үнемі жарияланып, қызметкерлер тарапынан 
аудан, елді мекендерге шығып, түсіндірме 
жұмыстары жүргізіліп келеді.

Басқарма тарапынан жыл басынан мем-
лекеттік қыз мет шілерді және бюд  жет тік сала 
қызметкерлерін қайта дая рлау және бі лік-
тілігін арттыру өңір лік орталығымен бірлесіп, 
басқарма қызметкерлеріне Қазақстан Рес пуб-
ликасының «Мем лекет тік сатып алу тура-
лы», «Мемлекеттік қызметі туралы», «Еңбек 
кодексі», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» және тағы басқа заңдарды 
түсіндіру мақсатында тиісті уәкі летті орган-
дар қызметкерлерінің қатысуымен құқықтық 
оқулар тұ рақ ты түрде жүргізілуде.

Сонымен қатар, басқарма бас шылғы та-
рапынан басқарманың са лалық бөлімдерінің 
жұмыстарын: оның ішінде құжат айналымын, 
субсидия есептерінің дұрыс есептелуі, арыз-
шағымдар, және тағы басқа да жұмыстарды 
қатаң бақылауда ұсталуда.

Осы атқарылып отырған жұ мыс  тардың 
негізінде бүгінгі күні бас қарма қызметкерлері 
тарапынан сыбайлас жемқорлық сипатындағы 
құқық бұзушылық жасау фактілері тір кел-
меген.

Алдағы уақытта да басқармада сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау бағытында шаралар 
жүргізіліп, үнемі бақылауда  болады.

Облысытық ауыл шаруашылығы 
басқармасы.

ЖЕМҚОРЛЫҚпЕн КҮРЕС – БАРШАМЫЗҒА ОРТАҚ

Қазіргі таңда, ҚР ҰҚК ШҚ «Оңтүстік» Өңірлік 
басқармасы 2019 әскери бөлімі Қызылорда 
облысының әкімшілігімен, жеке кәсіпорын 
иелерімен іскерлік байланыс орнатып және 
шекараға таяу елді мекендер тұрғындарымен 
тығыз қарым-қатынас жасап, мемлекеттік шека-
раны қорғауды жүзеге асыруда. Осы нәтижелі 
қарым-қатынастың арқасында жергілікті тұр-
ғындар, яғни Қазақстан Республикасының аза-
маттары мемлекеттік шекараны қорғау маңыз-
дылығына түсінікпен қарауда. Шекараны 
күзетуге өз үлестерін қосуға, шекарашылар-
мен әрқашан тығыз қарым-қатынас жасауға дай-
ын және ҚР аумағына заңсыз келіп кетушілердің 
іс-әрекеттердің алдын алуға көмектесуінің 
ұлғайғаны байқалады. 

Шекара қызметі мемлекеттік шекара-
ны күзетуді жергілікті тұрғындардың белсенді 
қолдауына сүйеніп атқаруда. Ең бастысы, 
халықтың шекараны қорғауға түсіністікпен қарап 
оңды көзқарас байқатып, Президентіміздің «Шека-
раны бүкіл ел қорғайды» деген сөзін патритоттық 
сезіммен орындау қажеттігін жете түсінуде.

Сонымен қатар, жергілікті тұрғындардың 
көмегі ҚР Мемлекеттік шекарасын қорғау ісінде 
ҚР ҰҚК Шекара қызметінің мүмкіндіктерін одан 
әрі кеңейтеді және оған деген сенімді арттырады.

Шекара қызметінің қызметкерлері Отаны-
мыздың қасиетті шекарасын бұйрыққа сәйкес 
қорғайды. ҚР Мемлекеттік шекарасы қол 
сұғуға болмайтын біртұтас болып есептеледі. 
Мемлекеттік шекараны бұзғандар мен бұзуға тал-
пыныс жасағандар және шекара бұзушыларға 
жолсерік ретінде көмектесетіндер, сол сияқты 
шекарадан контрабандалық жолмен тауар-
лар мен заттарды тасымалдайтын тұлғалар, ҚР 
Мемлекеттік шекара туралы заңының баптары-
на сәйкес әкімшілік жазадан бастап қылмыстық 
жазаға дейін тартылады. Қылмыстық жазаға 
әсіресе шекаралық бақылау өткізу пунктерінен 
тыс жерлерден өтуге болмайтынын біле тұра әдейі 
бұзып өткендер тартылады. 

ҰҚК-нің Шекара қызметі Мемлекеттік шека-

ра күзетінде ҚР Қылмыстық  кодексінің 392-бабы 
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шека-
расын қасақана заңсыз кесіп өту» бойынша:

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк 
шекарасын өткізу пункттерінен тысқары жерден 
қасақана заңсыз кесіп өту, сол сияқты Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттiк шекарасының 
көрсетілген пункттерінен жалған құжаттар арқылы 
немесе үшінші тұлғалардың жарамды құжаттарын 
алдап пайдалана отырып, сол сияқты белгіленген 
тәртіпті бұза отырып қасақана заңсыз кесіп 
өту– шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды 
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары 
жерге бес жыл мерзімге шығарып жібере оты-
рып, бір мың айлық есептік көрсеткiшке дейiнгi 
мөлшерде айыппұл салуға не бір жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.

2. Қылмыстық топ жасаған не күш қолданып 
немесе оны қолдану қатерін төндіріп жасалған дәл 
сол іс-әрекеттер – шетелдікті немесе азаматтығы 
жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен 
тысқары жерге бес жыл мерзімге шығарып 
жібере отырып, бес жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

Данияр БАЙМҰҚАНОВ, 
2019-әскери бөлім офицері.

ҚЫРАҒЫЛЫҚ ҚАҒидАсЫмен

Заң алдында барлығы бір-
дей.  Заң қатал, бірақ, ол заң, сон-
дық тан, ешқандай бұлта лақ сыз, 
кесіп-пішусіз орындалуы тиіс. 
Орындалмаған сот шешімі бол-
мауы тиіс. Бәріміз де солай ой-
лаймыз. Әйтсе де, өмірде әртүрлі 
себептерге байланысты соттың 
шешімі орындалмай қалу қаупі 
туып жатады. Міне, осы жағдайда 
сот орындаушыларының ты-
ным  сыз еңбегінің арқасында 
жағ дай қалыпқа келеді. Иә, сот 
шешімі орындалуымен құн ды. 
Сондықтан да бүгінгі сұх ба-
тымыз осы тақырыпқа ар  налып, 
газет тілшісінің сұрақ та рына 
облыстық Әділет департаменті 
басшысы орынбасарының мін-
детін ат қа рушы, ҚР Заңгерлер 
одағының мүшесі  Жандос Абсат 
жауап берді. 
– Жандос Дәуренбекұлы, жал-

пы облыстық мемлекеттік сот 
орындаушыларының орындауын-
да қанша атқарушылық іс жүргізу 
өндірістері бар және олар қандай са-
натта?

– 2017 жылдың 1 қаңтарында мем-
лекеттік сот орындаушылардың орын-
дауына өткен жылдан қалдық бо-
лып 14 630 атқарушылық іс жүргізу 
өндірістері өткен, оның ішінде 8 424 
іс алимент өндіру санатында. Қазіргі 
таңда олардың 3 916 түрлі себептер-
мен аяқталды. Алимент төлемдерін 
өндіру туралы атқарушылық іс жүргізу 
өндірістерінен өзге санаттағы істерді 
үстіміздегі жылдың 1 шілдесіне дейін 
орындау жоспарда бар.

– Сот шешімдерін орындауда аса 
ауыр әрі зор қиындықтар тудыратын 
алимент өндірісі екені белгілі. Қазір 
облыстағы осы санаттағы атқару 
құжаттарының орындалуындағы аху-
алды әңгімелеп берсеңіз...

– Иә, алимент баланың кәмелет 
жа сына дейін төленетіндіктен, оны 
өндіру де түрлі қиындықтар тудыра-
ды. Әсіресе, бізді ең басты қиналтатын 
мәселе алимент өндірістерінің жыл са-
нап көбеюі болып отыр. Бүгінгі күні 
облыста 7 мыңнан аса алимент өндіру 
туралы атқару өн ді рісі бар. Бауыр еті 
баласының ырысын аузынан жырған ата-
аналар алимент төлеуден көбіне жалта-
рып жатады. ҚР Әділет министрлігінің 
07.06.2017 жылғы №689 және ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау минис-
тр лігінің 07.06.2017 жылғы №153 сан-
ды бірлескен бұйрығына сәйкес сот 
орындаушылар және жергілікті жұ-
мыс пен қамту орталықтармен өзара 
іс-қимылын жетілдіру мақсатында 
алимент бойынша үш айдан астам 
берешегі бар борышкерлерді жұмыс-
пен қамту мақсатында өзара іс-қимыл 
ұйымдастыру жұмыстары жүр гі зілу де. 
Мемлекеттік немесе жеке сот орын-
даушы бірлескен бұйрыққа сәйкес 
«Атқарушылық іс жүргізу орган-
дарының автоматтандырылған ақпа рат-
тық жүйесінен» борышкердің зей нетақы 
аударымдарын тексеріп, зейнетақы ау-
дарымдары болмаған жағ дай да одан 
жұмысқа тұрмаған себебі туралы 
түсіндірме алады.

Борышкерге жұмысқа тұруға 
жәрдемдесу мақсатында сот орын-
даушы борышкерге осы бұйрықтың 
1-қосымшасына сәйкес нысандағы ха-

барламаны беріп, үш жұмыс күн ішінде 
Жұмыспен қамту орталығына жүгінуді 
ұсынады. Жұмыспен қамту орталығы 
өз тарапынан сот орындаушылары 
жолдаған жұмыспен қамтуға мұқтаж 
борышкерлерді есепке алуды, оларды 
жұмыс іздеуші тұлға ретінде есепке кою-
ды жүргізеді, оларға жұмыспен қамтуда 
бірінші кезекте жәрдем көрсетеді. 

– Алимент өндіру туралы ат қа ру
шылық іс жүргізу өндірістерінің ішінде 
мүлдем өтелмей тұрғандары қанша? 
Мүлдем төлемейтін борышкерлерге 
қандай шаралар қабылдап жатсыздар?

– Жыл басынан 93 азаматшаға 54 
млн теңге алимент төлемдерін өндіріп 
бердік. Дегенмен, 216 млн қарызы бар 
356 борышкер алимент төлемдерін 
мүлдем өтемей келеді. Бірінші ке-
зекте, сот орындаушы міндетті түрде 
борышкердің барлық табыс көзін, 
мүліктік жағдайын тексеріп, оның 
тұрғылықты мекен-жайына барып 
тұрмыс тіршілігімен танысады. Одан 
кейін әкімшілік жауапкершілігін қарау 
бағытында жұмыс жасайды. Келесі ке-
зекте қылмыстық жауапкершілігін 
қарау туралы ішкі істер органдарына 
ұсыныс өндіріп алушының арызының 
негізінде енгізіледі. Расында, төлеуге 
мүмкіншілігі жоқ борышкерлерді біз-
дер уәкілетті органдармен бірлесіп, 
жұ мысқа орналастыру жәрмеңкелерін 
18.04.2017 жылы және 18.05.2017 жылы 
ұйыдастырдық. Осы іс шара нәти же-
сінде жұмысқа орналасуға келісім бер-
меген борышкерлер де бар.

– Бүгінгі күнге дейін қанша борыш
кердің әкімшілік және қылмыстық 
жауапкершілігі қаралды?

– Жұмыс істеуге келісімін бермеген 
және өзге де борышкерлерді ҚР  Қыл-
мыс тық Кодексінің 139-бабына сәйкес 
жауакершіліктерін шешу туралы 243 
ұсыныс жыл басынан жолданса, қазіргі 
таңда 62 қылмыстық із кесу сатысында 
тоқтатылды. Бұдан бөлек тергеу амал-
дары жүргізіліп, 2 қылмыстық іс сотқа 
негізінен қарау үшін жолданды.

Ал, ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы Кодексінің 669-бабымен бар-
лығы 137 борышкердің әкімшілік 
жауап кершілікке тарылса, оның ішінде 
88 азамат алимент төлемдері бойынша 
борыш кер болып табылады.

– Ұлт жоспары  Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 
институционалдық реформаны жүзеге 
асыру жөніндегі 100 нақты қадамының 
27қадамында Жекеменшік сот орында-
ушылар институтын одан әрі дамыту, 
сот орындаушылардың мемлекеттік 
қызметін біртіндеп қысқарту көз
делген. Осыған орай, Қазақстан Рес
пуб ликасының «Атқарушылық іс жүр
гізу және сот орындаушыларының 
мәр тебесі туралы» Заңына өзгерістер 
енгізіліп, 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күшіне енді, осы тұрғыда жеке 
және заңды тұлғалардың пайдасына 
өндіру туралы атқарушылық іс жүргізу 
өндірістері жеке сот орындаушыларға 
қандай тәртіппен беріліп отыр?

– Соттарда істер қаралғаннан 
кейін оның санатына қарай тараптарға 
және Қызылорда өңірлік жеке сот 
орн даушылар палатасына жолдана-
ды. Атқару құжаты бойынша тарап-
тар сот актісін орындау үшін кезкел-
ген жеке сот орындаушыға орындауға 
ұсына алады немесе аталған палатаға 

одан әрі жеке сот орындаушыға бөлу 
үшін ұсынады. Ал, мемлекет пайдасы-
на өндіріп алу мөлшері бір мың айлық 
есептік көрсеткіштен аспайтын сома-
ны мемлекет пайдасына өндіріп алу 
туралы, т.б. сот актілерін «Қазақстан 
Рес публикасы атқарушылық іс жүргізу 
органдарының автоматтандырылған 
ақпараттық жүйесі» автоматты түрде 
барлық жеке сот орындаушыларға бара-
бар бөліп отырады.

– Автоматтандырылған жүйенің 
мүмкіншілігі қандай?

– «Қазақстан Республикасы атқа-
ру шылық іс жүргізу органдарының 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі» борышкердің суретінен бас-
тап, кәсіпкерлікке ашқан есеп-шот-
та рын, жүргізу куәлігін, мүліктерін, 
зейнетақы жарналарын, темір жол 
билеттерінің рәсімделуіне дейі барлығы 
41 сұранысты жұмыс кабинеттерінен 
шықпай жасай алады. Сондай-ақ, қазіргі 
таңда тараптар өздерінің электрон-
ды қолтаңбалары арқылы интернеттің 
көмегімен осы жүйеге кіріп, іс бары-
сымен танысып, сот орындаушыға 
сұрақтар қойып, қажет болса қосымша 
құжаттар жіберуге мүмкіншіліктері бар.

Бұдан бөлек, Әділет министрлігі 
«Қазпошта» АҚ мен борышкерге өзінің 
қарызын өтеу үшін мемлекеттік ше-
караларда және қоғамдық орындар-
да кассалық қызметі мен терминал-
дарды қол жетімді жүйе әзірленді. Бұл 
жүйе арқылы әр азамат өзінің жеке 
сәйкестендіргіш нөмірін Қазпошта АҚ-
ның кассалық қызметкеріне ай тып не-
месе терминалдарға енгізіп, өзінің 
берешектері туралы ақпарат алып, төлей 
алатын болады. Бұл жүйе 15.05.2017 
жылдан бас тап іске қосылды. Ең тиімдісі, 
осы тәртіп пен өз берешегін өтеген бо-
рышкер туралы ақпарат келіп түскеннен 
кейін «Қазақстан Республикасы атқа-
ру шылық іс жүргізу органдарының 
авто мат тандырылған ақпараттық 
жүйесі» автоматты түрде қамтамасыз 
ету шараларының күшін жою тура-
лы қаулысын қалыптастырады, соның 
ішінде Қазақ стан Республикасының 
аумағынан шы ғуына шектеудің күшін 
жою туралы қаулы да бар.

– Республика аумағынан шығуға 
тыйым салу қаншалықты тиімді және 
оның статистикалық көрсеткіштері 
қандай?

–Тек ағымдағы жылдан бастап 
бүгінгі күнге дейін 539 борышкердің 
шетелдерге шығуына тыйым салынды, 
оның 468-і алимент төлемдері бойын-
ша борышкер болып табылады. Бұл іс 
шара өте тиімді болғандықтан жалғаса 
бермек. Қолданыстағы заңға сәйкес сот 
актісін дәлелсіз себептермен 3 айдан 
астам уақыт орындамаған борышкер-
ге осы шара жүргізілетін болады. Бұл 
шектеу түрінің арқасында сот актісін 
орындаудан жалтарып жүрген шетел-
дерге шуы керек азаматтар келіп, өз 
берештерін өтеп келеді. Сондықтан, 
тұрғындарға айтатыным, өздеріңіздің 
жеке сәйкестендіру нөмірлеріңізді 
Қазақ стан Республикасының Әділет 
министрлігінің ресми сайтынан (http://
www.adilet.gov.kz/ru/kisa/erd) тексере 
аласыздар.

– Сұхбатыңызға рахмет!

Әңгімелескен 
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

Борышкерлермен жұмыс 
Бәсеңдемейді

Қорқыт Ата атындағы 
Қы зылорда мемлекеттік 
уни    верситетінің  ректораты 
мен ұжымы Қызылорда об -
лыстық орталық «Ақ ме-
шіт-Сырдария» меші тінің 
бас имамы Омаров Талғат 
Сейіткәрімұлына ағасы

Омаров Мұхит 
Сейіткәрімұлының

қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.
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(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы 
бақылау комитетінен 2012 жылдың 11 желтоқсанында 

№12019665 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Кезінде қазақтың заңғар ақыны 
Әбділдә Тәжібаев: 

– Жазса Тарас Днепрді,
Жазса Пушкин Еділді.
Неге маған жырламасқа,
Сырда туған елімді, – деп жырлаған 

екен. Бұған дарынды жаңақорғандық 
сазгер Бексұлтан Байкенжеев ән жазып, 
қанша рет әуелете орындады. Бұл – туған 
жерден нәр алған қос дарынның өрнегі. 
Бірі өлең шығарды, екіншісі әнмен 
әрледі. Әбділдә ақын айтпақшы неге 
маған да Сырда туған елімді жазбасқа?! 
Неге Қызылорданың жетістігін тілге 
тиек етпеске?! Өйткені, келер жылы 
біздің сүйікті қаламыз – Қызылорданың 
негізі қаланғанына 200 жыл толады.

Атынан айналайын, Ақмешіт, бү
гін де  ерекше қарқынмен дамып келеді. 
Соңғы деректер бойынша аймақ та 800 
мыңға жуық адам тұрады. Сырбаз Сыр 
мен қарт Қаратауды,  Қызылқұм мен 
Бетпақ даланы қабат қоныстанған облыс 
аумағы да кең. Оның жалпы көлемі – 226 
мың шаршы шақырым. Бұл – бүкіл қазақ 
жерінің 8,3 пайызы. Еуропаның Австрия, 
Венгрия, Бельгия, Чехия,  Швейцария 
сынды мемлекеттері облыс төңірегіне 
түгелдей сияды. Тіпті, алпапуыт сана
латын Германия жері Қызылорданың 
аумағындай ғана екен.

Біз облыс аумағының кеңдігін ғана 
сөз еттік. Оның көркемдігін тілмен жет
кізу, тіпті, мүмкін емес. Аралдан Жаңа
қорғанға дейінгі аралық небір керемет
ке толы.  Ал, енді Сырдың бас қаласы 
– Қызылорда жайында сөз қозғайық. 
Бұл қала Ақмешіт, Перовск, Қызылорда, 
секілді әр кезеңдерде түрлі атауға ие 
болған. Тарихи деректерге сүйенсек, 
1818 жылы Қоқан хандығы кезінде Сыр
дария бойында алғаш қорған ретінде 
салынған. Оның ішіндегі ақ кірпіштен 
өрілген мешіттің түсіне сай бекініс 
Ақмешіт деп аталды. 1853 жылы Орын
бор генералгубернаторы В.А.Перовский 
қоқандықтармен со ғы сып, жеңіске 
жетеді. Қала Перовск аталып, 1867 жылы 
ол Сырдария уезінің орта лығына айнала
ды. 19221925 жылдары қала қайтадан 
Ақмешіт атанды.

Сырдария өзенінің бойында орна
лас қан әсем қала жыл өткен сайын 
дами түсті. Ол 19251929 жылдары 
Қазақстан ның астанасы болды. Аста
на болған сәттен бұл қала Қызылорда 
деп аталды. Әлі күнге дейін осылай ата
лып келеді. Астана мәртебесіне қол 
жеткізгеннен соң түрлі мекемелер мен 
өндіріс орындарының іргетасы қалана 
бастады. Орта және арнаулы оқу орын
дары болды. Тағы бір айта кетерлігі, 
ғылымизерттеу, жер қыртысын зерттеу, 
мал дәрігерлікбактериологиялық және 
де басқа институттар өз жұмысын осы 
қалада бастаған.

Кеңес заманында қалада қатырма 

қағаз, аяқ киім, механикалық және 
күріш зауыттарымен қатар бірнеше 
фаб рика іске қосылды. Қызылордада 
педа гогикалық институт пен Жамбыл 
гидромелиоративтікқұрылыс инс ти тут
тарының филиалы және бірнеше арнау
лы оқу орындары жұмыс істеді. Облыс 
көлемінде көптеген мектеп салынды. 

Еліміз тәуелсіздік алған соң Қы зыл
орда өз дамуын еселей түсті. Бүгінде ха
лық тың әлауқаты артып, қала аумағы 
кеңейіп келеді. Тәуелсіздік жылда
ры облыс аумағында 300ден аса білім 
беру және денсаулық сақтау нысан
дары салынды. Аймақта Қорқыт ата 
атын дағы Қызылорда мемлекеттік және 
«Болашақ» университеттері мен бір
неше институт, колледждер жұмыс 
жасау  да. Олардан білім алған шәкірттер 
еліміздің түкпіртүкпірінде түрлі са
лада қызмет атқаруда. Қазіргі заманға 
лайықталған соңғы үлгідегі технологи
ялармен  жабдықталған ме ди ци на  лық, 
диагностикалық және қайта сауық тыру 
орталықтары салынды. Бү гінде об
лыс даму қарқыны бойынша еліміздегі  
көшбасшы аймақтар қатарына қосылды. 
Әртараптандыру шаралары белсенді 

түрде жүргізілді. Нәтижесінде аймақ 
экономикасының жаңа құрылымы 
қалыптасты. Облыс аграрлық аймақтан 
индустриалдыаграрлық өңірге айналды. 
Соңғы жылдары 30дан астам жаңа мұнай 
кеніштері ашылды. Уран өнеркәсібі да
мытылуда. Әлемдегі ең ірі ванадий 
кенішінің бірі – «Баласауысқандық», 
алтын, басқа да бағалы кен орында
рын игеру қолға алынған. Әлемдегі 
ең ірі қорғасынмырыш кен орны – 
«Шалқияның»  жұмысы қайта жандан
ды. Шикізаттық емес секторды дамытуға 
да ден қойыл ған. Соңғы төрт жылда 16 
жаңа кәсіп орын іске қосылды. Қазір 
тамақ, құрылыс және химия өнеркәсібін 
дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда. 
Облыс орталығында жүргізіліп жатқан 
құрылыс жұмыстары өңір әлеуетінің 
жоғары екенін көрсетеді. Сөзімді ақын 
Махмұтбай Әміреұлының:

– Дүбірлі дүлдүлдердің ізі қалған,
Жүлделі жүйріктердің жүзі жанған.
Ежелгі Сырдың елі, жырдың елі,
Киелі, қасиетті – Қызылордам, – де

ген өлең жолдарымен аяқтағанды жөн 
санадым.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Атыңнан айналайын, 

ЖАРАмсЫз 
дЕп ЕсЕпТЕлсін 
Шынболатов Шерхан Шын

болат ұлының атына тех ни ка лық 
және кәсіптік білім беруді дамы
тудың және білік тілікті берудің 
ғы лымиәдістемелік орталығынан 
2016 жылы берілген «1201072 – 3 
разрядты автокөлікті жөндеуші 
слесарь» біліктілігін беру тура
лы №0754262 сертификаты жоға
луына байланыс ты жарамсыз деп 
есептелсін.

Жуырда Шиелі  ауданы н.Бекежанов  ауылында ор на ласқан «нартай 
өнер мұра жайында» елдің қадірлісіне ай налған, Әлшекей мұра сының 
шы рақшысы атанған, күй өне рінің ардагері Тынысбек дүйсебековтің 
жастармен кез десуі өтті.  Жиынды Шиелі ау дандық ішкі саясат бөлімінің 
«Жастар ресурстық орталығы» Кмм ұйым дас тырды. Келелі кездесудің 
негізгі мақсаты жас тарға дәстүрлі өнер мен ұлттық құн дылықтарды 
кеңінен насихаттау және ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру. 
Қос ішекті қара домбыраны жас кезінен серік еткен Тынысбек аға өскелең 

ұрпаққа өсиетәңгімелерін, өнер жолына қалай келгендігін және қасиетті 
домбыраның киесі болатындығын айтты. Сонымен бірге, өзінің  ұстазына 
айналған Әлшекей күйші туралы тың деректер берді. Көпшіліктің сұрауы бойын
ша Әлшекейдің күйлерін және өзінің шығармашылығынан «Өрлеу» атты туын
дысын нақышына келтіріп орындады. Жастарымыздың үлгі аларлық кездесуіне, 
ауданның қадірменді ақсақалының бірі Қалдыбай Сүгірбаев пен айтыскер ақын 
ағамыз Мұханбетқали Тұрсанов та қатысып, өнегелі өмір жолдарынан сыр 
шертті. 

Кездесу соңында қонақтарға сыйқұрмет көрсетіліп, Тынысбек ағаның 
иығына қазақы дәстүрмен шапан жабылды. Сондайақ, салиқалы ұлттың саналы 
ұрпақтары қол жайып бата сұрады. 

Елдің беткеұстар тұлғасы болған аталарымызбен кездесу жеткіншектерге 
мәңгілік  мұра болады деген ниеттеміз. Нағыз қазақтың домбыра екенін ұғын
дырған осы сипаттағы кездесулер болашақта да жалғасын табады деген 
сенімдеміз. 

н.нАзЫмХАнҰлЫ. 
Шиелі ауданы.

ӘЛШЕКЕЙ КҮЙШІНІҢ 
ШӘКІРТІМЕН КЕЗДЕСУ Отбасы – шағын мемлекет, оның іргесі 

ынтымақпен мықты. Ал, бірлігі болмаса, үйдің 
берекесі кетеді. Статистикалық мәліметтерге 
сүйенетін болсақ, қоғамда орын алатын 
қылмыстың үштен бірі осы отбасындағы зор
лықзомбылық екен.

Бүгінгі таңда «Тұрмыстық зорлық
зомбылық профилактикасы туралы» Заңына 
сәйкес белгіленген тәртіппен өмірлік қиын 
жағдайда жүрген адам деп танылған жә
бір ленушіге арнаулы әлеуметтік қыз меттер 
көрсетіледі.

Облыс орталығы Қызыл орда қаласында 
өмірдің қиын жағдайында қалған және 
отбасындағы зорлықзом бы лық тан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік бейімдейтін 
«Қам қор лық» дағдарыс орталығы жұмыс 
жасайды. Облыстық ішкі саясат және 
облыстық жұмыс пен қамту және әлеуметтік 
бағ дар  ламалар басқармаларының қар 
жыландыруымен ашылған ор та  лықта бүгінгі 
таңда 9 адам бейім делуде. Оның бесеуі ересек 
бол са, төртеуі балалар. 

«Қамқорлық» дағдарыс ор та лығының 
басшысы Жандос Тұс ма ғамбетовтың ай
туынша, мұнда тағдыр тәлкегіне ұшырап, 
қиын жағдайға тап болғандар келеді. Жұмыс 
жасағанына жеті жылдан асқан бұл жер
ге келгендерге жанжақты көмек көрсетіледі. 

Үш мезгіл тамақ беріліп, дәрігерлер олар дың 
денсаулықтарын жіті ба қыласа, психологтар 
да көңіл күй ле ріне көңіл бөледі.

Мәселен, мұндағы маң ғыс таулық Айгүл 
Патенова (атыжөні өзгертіліп алынды) 
өзге елде тұратын азаматпен көңіл жара
стырып, нәзік жанды зорлықзомбылық көп 
көргендіктен ажырасып кеткен. Бүгінгі таңда 
бір ұлы бар. Алайда, оның да денсаулығы мәз 
емес. Екі күннің бірінде ыстығы көтеріліп, 
күнделікті дәрігерлердің бақылауында.

– Жаңылмайтын жақ, сүрін бейтін тұяқ 
болмайды. Мен де бұл өмірде аяғымды шалыс 
басып, қиын жағдайға душар болдым. Өзім 
сүйіп қосылған азамат тастап кетіп, ешкімге 
керек болмай қалдым. Халықаралық ұйым
дардың көмегімен елге жетіп, осында келдім. 
Қазір жағдайымыз жаман емес. Орталық 
қызметкерлері психологиялық жағынан де
меу болып, үлкен көмек көрсетуде. Алдағы 
уақытта курстар оқып, жұмысқа орналассам 
деймін. Туыс қан дарым да жоқ емес. Алайда, 
мен осы қалада жаңадан өмір бастасам деген 
ойым бар, – дейді ол.

Шындығын айтқанда, тұр мыс тық зор
лықзомбылыққа әйелдер жағы көбірек ұшы
рай тыны жасырын емес. Орталық та ғы лардың 
барлығы да нәзік жандылар. Тағ дыр лары да 
Айгүлдікіне ұқсас. Бірінің баласы анасына 

күш көр сетіп, күн бермесе, біреуінің күйеуі 
балаларымен қосып үйден қуып жіберген. Ал 
енді бірі шаңыраққа ие болатын жалғызынан 
айырылып, осында келген.

Иә, өмір болған соң неше түрлі жағ
дайлар кездеседі. Әсіресе, қазір гідей сана
ны тұрмыс билеген заманда өзге түгіл туған
туыс тарыңнан қайран болмай жатады. Осын
дай қиын кезеңде тағдыр тәлкегіне ұшыраған 
жандарға кө мек көрсететін орталықтың ба
рын бірі білсе, бірі білмейді. Мұнда олар екі 
сағаттан 6 алты айға дейін болады. Орталық 
жылына 7080 адамға арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетеді.

Қазақ халқы әйел затына ерекше ықыласпен 
қарап, ана деп құр меттеп, қарындас деп 
еркелетіп отыр ған. Қамыққанда сүйеу, тарық
қанда тіреу, қам көңілге жұбаныш бола білген 
әйелдер – қашанда ер азаматтардың тірегі, 
қам қоршысы. Сондықтан ер азаматтар әйел
аналарды аялап, түсіністікпен өмір сүргенге 
не жетсін?! Шаңырақтың шайқалуына әкеліп 
соқтыратын тұрмыстық зорлықзомбылық 
мәсе лесі бұл қоғамның түйткілді мәселесі 
және барлық алдын алу субъектілерінің бірігіп 
жұмыс атқаруы арқасында ғана оң нәтиже 
береді.

Жеңісбек АЙЫмҚҰлОВ.

ҚАМКӨҢІЛГЕ ҚАМҚОР ОРТАЛЫҚ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласын жүзеге асыру мақсатында Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасы тұрғындар арасында «Оқы және өзгеге ұсын!» атты буккроссинг жоба
сын ұйымдастырды. Шараның мақсаты – оқырманның кітап оқуға деген қызығушылығын арт
тыру, рухани мәдениетін көтеру. Жобаның негізгі идеясы – өзара кітаптар алмасу. «Буккрос
синг» қозғалысы  кітап   пен оқырман арасын жақындатудың тиімді жолы ретінде істәжірибеге 
енгізіліп отыр. Кез келген адам оқыған қызықты кітап та рын буккроссинг сөрелеріне қойып, ор
нына сол сөреден өзі оқымаған кітапты алып кетуі арқылы достарымен бөліседі. 

Жоба Халыққа қызмет көрсету орталығында бастау алды. Орталық қызметкерлері мен келу
шілерге арнап 50ден аса түрлі жанрдағы көркем шығармалар ұсынылды.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 
көрсетілген ұлттық жаңғыру жолындағы 
мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асы
ру мақсатында жас ұрпақтың білімге деген 
құштарлығын арттыру, бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру, ұлттық сананы қалыптастыру 
маңызды міндеттердің бірі болып табылады. 
Рухани жағынан бай адам ғана қоғам даму
ына тың серпін бере алады. Бүгінде бәсекеге 
төтеп бере алатын басты қару – білім. Жал
пы, әлеуметке қажетті білімін ұсына алатын 
қоғамдық институт – кітапхана болып табы
лады.

Қалалық кітапханалар жүйесінің ұйымдас
ты руымен қалалық демалыс паркінде ор на

ласқан Жазғы кітапханада «Оқып болсаң, 
өзгеге ұсын!» атты буккроссинг кітап 
көрмесінің ашылуы өткізілді. Жобаның негізгі 
идеясы – өзара кітаптар алмасу. Буккроссинг – 
ағылшын тілінен аударғанда «кітаптың айна
лыста жүруі» дегенді білдіреді. Жоба аясында 
оқырмандар сөреге оқыған кітаптарын әкеліп, 
өздеріне ұнаған кітаптарға алмастырып алды. 
Қалалық кітапханалар жүйесі ұйымдастырған 
«Оқып болсаң, өзгеге ұсын!» шарасы демалыс 
паркіне келген қала халқының кітапқа деген 
қызығушылығын тудырды. Қалың көпшілік 
өздеріне ұнаған кітаптарын таңдап алып, ор
нына өздері оқыған кітаптарын қалдырды. 
Бұл шара қыркүйекке дейін жалғасады.

ОҚЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕГЕ ҰСЫН

* * *

Ақмешіт!

Кеше Жалағаш ауданына «денсаулық пойызы» келіп, өз 
жұмысын бастады. заманауи құрылғылармен жарақтан ды
рылған көшпелі емханада УзИ, рентген, қан лабораториясы 
орнатылған. мамандардың қатарында кардиолог, хирург, 
стоматолог, гинеколог, невропатолог, кардиолог, терапевт 
және басқа да 23 саланың тәжірибелі дәрігерлері бар.
Қаракеткен аулылына аялдаған көшпелі емхананың жұмысымен 

танысқан «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Қаншагүл Мұстафаева бұл игілікті шараның 
өз дәрежесінде өтуіне және олардың жергілікті жерлерде қызметін 
үйлестіруге жанжақты көмек көрсетуге әзір екендіктерін жеткізді. 
Айта кетейік, көшбасшы партияның өкілдері «Денсаулық пойы
зы» келетін уақытын елді мекендердегі тұрғындарға алдын ала ха

барлап, дәрігерлердің қызметіне мұқтаж адамдарға көмек көрсетуді 
ұйымдастыруды қолға алған болатын. Соның нәтижесінде, көрші 
ауылдардағы ағайындардың келіпкетуін қамтамасыз ететін тегін 
көліктер қарастырылып, пойыз ішінде тұрғындарға кеңес беріп, қарт 
кісілердің мініптүсуіне жәрдемдесетін мамандар тартылды.

«Денсаулық пойызы келді» дегенді естіген ауыл тұрғындары жап
пай станция маңына жиылды. Аудан орталығынан шалғай орналасқан 
ауыл жұртшылығы білікті дәргерлерден тегін диагностикалық кеңес 
алуға және үздік мамандарға қаралуға қол жеткізді. Сонымен бірге, 
жол үстіндегі бекеттерде, медицина пойызының жұмыс уақытында 
балаларға арнайы алаңдар мен аттракциондар ұймдастырылады.

– Емдіксауықтыру пойызы ҚР Президенті Н.Назарбаевтың тап
сырмасымен құрылған болатын. Бұл – Төтенше жағдайлар, Денсаулық 
сақтау министрліктері мен «Қазақстан теміржолы» АҚның бірігіп 
қолға алған жұмысы. Барлық облыстарда көрсетілетін дәрігерлік 
көмек пен қызметті сол облыстағы теміржол ауруханасының 
дәрігерлері көрсетеді. Тексеріліп болған соң азаматтарға аудандық 
ауруханаларға жолдама беріледі. Медициналық қызмет көрсететін 
пойыздың арқасында көптеген тұрғындар өз денсаулықтары тура
лы және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жөнінде жан
жақты хабардар болды, – дейді «Денсаулық пойызының» бас дәрігері 
Қанат Тұңғышбаев.

Жаннат Жолдыбаева – жылжымалы емханада алғашқы 
көмек көрсету бөлімінің дәрігері. Мұнда күніне 80 адамнан астам 
тұрғындар қаралып, кеңес алады екен. Олардың басым бөлімі қан 
қысымымен ауыратын науқастар. Мұнан соң, ота жасау (хирур
гия) бөліміне аялдадық. Онда Ерасыл Мұратұлы есімді бүлдіршінді 
сүндетке отырғызып жатыр. Дәрігерлермен тілдескенімізде, мұндай 
ота жасатуға күніне 34 бала келетіндігін жеткізді. Жалпы, мұнда 
науқастарды толық тексеруге, амбулаториялық ота жасауға, емдеу 
кабинеттерінің қызметтерін көрсетуге толық жағдай жасалған және 
зертханалар мен диагностика кабинеттермен жабдықталған.

нұрсұлтан ҚАзБЕКОВ.

«ДЕНСАУЛЫҚ ПОЙЫЗЫ» 
ЖАЛАҒАШ АУДАНЫНДА


