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Облыстық«Сырбойы»газетініңжазылубағасы:
жекелер үшін: 6 айға – 3000 теңге, 12 айға – 6000 теңге. 
Жазылу индексі – 65460.
Мекемелер үшін: 6 айға – 4000 теңге, 12 айға – 8000 теңге. 
Жазылу индексі – 15460.

Осы жылдың қыркүйек  айынан 
бас тап, 2018 жылдың бірінші жарты 
жылдығына «Сыр медиа»  ЖШСна 
қарасты  газеттерге жазылу басталды.

Құрметті оҚырмандар!
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Әңгіме арқауына айналып отырған аза-
мат 1971 жылдың 17 желтоқсанында Шиелі 
ауданының Телікөл елді мекенінде өмір
ге келген.  Ол 19791989 жылдары осы 
ауылдағы  № 214 «Ворошилов» атындағы 
қазақ орта мектебінде оқыған. Мектеп 
бітірген соң туған ауылындағы фермада аға 
шопанның көмекшісі болып жұмыс жасай-
ды. Ал, 19901995 жылдары Жамбыл 
гидромелиорацияның құрылыс 
институтын бітірді.

Талғат Тасболатұлы 1997 
жылдан бастап  «Олжас» 
жауапкершілігі  шек  теулі 
серік тестігін ашып, кәсіп
керлікпен ай на  лысып ке
леді. Ол бас қа ратын серік
тестік бү гінде  облысты 
жанаржа ғармайдың бар
лық түрі мен қамтамасыз 
етіп, халыққа қызмет көрсетуде. Талғат өзі басқарып 
отыр ған ұжымдағы қызметкерлердің еңбекақы төлеу 
мәселесіне және әлеуметтік жағдайларына жіті 
мән береді. Осы ретте оның бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілік көрсететін ісшараларға белсенді 
араласатынын айрықша айтып өткен жөн. Жыл сай-
ын жетімдерге, тұрмысы төмен отбасыларға көмегін 
көрсетуден аянған емес. Шиелі ауданындағы Телікөл 
ауылының жолын жөндеп берді. Бір кездері өзі оқы
ған №214 мектеп ауласына спорт алаңын салды. 

Т.Жұматов кәсіпкерлікті дамыту, тұрғындарды 
сапалы өніммен қамтамасыз етудегі еңбектері үшін 
«Қыран» аймақтық тұтынушылар лигасының «Халық 
таңдауы» номинациясы бойынша «Алтын Қыран» 
сертификаты мен дипломдарын иеленген. Сонымен 
қатар, «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 
жылдығы», «Қызылорда қаласының 190 жылдығы», 
«Шиелі ауданының 80 жылдығы» медальдары-
мен және облыс, қала әкімдерінің грамоталарымен 
марапатталған.

Халық даналығында «жақсының жақсы
лығын айт, нұры тасысын» деген тәмсіл 
бар. Әсілі, осы бір нақыл Талғат Жұматов 
сияқты кең пейілді, үлкен жүректі, қолы 
ашық азаматтарға арналған сияқты. Ол 
Қызылорда қаласындағы 2006 жылы 
салынған Бұхарбай батыр көшесінің №58 

тұрғын үйдің шатырын өз есебінен күрделі 
жөндеуден өткізді. Жыл сайын «Мек-

тепке жол» акциясына белсене 
қатысып, №235 мектептің 30 
оқушысына мектеп киімдері 
мен құралжабдықтарын алу
ға қаржылай көмек беріп ке
леді. «Ұшқын» Қызылорда 
мү гедектерінің оқуөндірістік 
кәсіп орны» жауапкершілігі 
шек   теулі серіктестігінің 
жұ мысы қалыпқа түсуіне 

септігін тигізді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 
жиһаз цехын ашуына, билборд жасайтын аппарат 
алуына, компьютерлік столдарға қол жеткізуіне кар-
жылай көмек көрсетті. Мұндай игілікті шаралардың 
қатарына қалалық ардагерлер ұйымына, «Ақбөкен» 
қоғамдық қорына, қалалық мүгедектер қоғамына 
көрсетіліп жатқан қаржылай көмектерді қосуға бо-
лады. Ал, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
көңіл бөлуді ұмытқан емес. Бұдан да басқа жекелей 
көмек сұрап келген адамдарға да жәрдем беруден ая-
нып қалмайды. Өмірлік қағидасын адалдықпен бай-
ланыстыратын Талғат жүрген ортасында сыйлы. 
Мақтаулы адамдарға «Жігітте де жігіт бар, азаматы 
бір бөлек» дейтін болсақ, сол азамат осы Талғаттай
ақ болсын» дегенді жұрттан талай естідік. Себебі, ол 
жұртқа жақсылық жасағанның болашағы да, жүзі де  
жарқын болатынын біледі.  

А.ЖұмАділдАұлы.

ЖіГітте де ЖіГіт Бар, 
аЗаматы Бір БӨЛеК

Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар:  рухани 
жаңғыру» атты мақаласында туған жеріне көмек 
жаса ған жандарды қолдау керектігін атап өтеді.  
Бұл «Азамат» деген атқа лайық ғұмыр кешіп, 
мына өмірде жұртқа жақсылық жасауға ұмтылып 
тұратын жандар жайлы көпшілік білсін, көрсін де-
ген ойдан туындаса керек. Ондай адамдар жұртқа 
жасаған жақсылығын пәлсініп, ешкімге айтып та 
жатпайды. Қайта керісінше, әр ісін игілікпен сабақ
тайды. Жомарт жүректі жанның бірі – «Олжас» 
ЖШС директоры Жұматов Талғат Тасболатұлы.

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Бұл шараға Ресей, ҚХР, Өзбекстан және Иранның делегацияла-
ры қатысады деп күтілуде. Сонымен бірге, Түркия, Оңтүстік Корея, 
 Малайзия елдерінен де қонақтар келеді деп жоспарлануда. 

Форумның мақсаты – өңір кәсіпкерлеріне шетелдік және отан
дық инвесторлармен өзара серіктестік орнатуға ықпал жасау, инвес
тициялық жобаларды іске асыру үшін бизнес, білім және ғылым 
өкілдерін біріктіру. Экономиканы әртараптандандыру мақсатында 
маңызды экономикалық бастамаларды дамыту болып табылады.

Шара барысында облыстың инвестициялық жобаларына арналған 
көрме ұйымдастырылады. Сондайақ, Ресей, Иран, Қытай, Өзбекстан 
елдерімен ынтымақтастық аясындағы шаралар қаралады. 

Бұл тұрғыдан келгенде инвестициялық форумның берері көп. 
Мәселен,  Байқоңыр қаласының дамуына Қазақстан секілді  Ресей 
де мүд делі. Жұлдызды қала саналатын ғарыш қақпасындағы тірші
ліктің жаң ғырып, жандана түсуіне осы шаралардың да септігі тиері 
анық. Ауыл шаруашылығы өнімдеріміздің бірқатары осы елге 
шығарылады. Биылдың өзінде бұл елге 100 тоннадан аса көкөніс пен 
6000 тоннаға жуық бақша өнімдері экспортталды. Бүгінде Ресейдің 
жетекші техникалық жоғары оқу орындарымен тығыз ынтымақтастық 
пен тиімді серіктестіктің арқасында аймақ мектептерінің 452 
түлегі Мәскеу мен СанктПетербургтің ал дыңғы қатарлы жоғары 
оқу орындарында білім алып жатқаны белгілі. Жақында Ресей 
Федерациясындағы Қазақстан Республикасы елшілігінің ғимаратында 
Қызылорда облысының әкімдігі М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетімен және басқа да жетекші техникалық 
жоғары оқу орындары – «МИСиС» Мәскеу ұлттық технологиялық 
зерттеу университеті, И.М.Губкин атындағы Ресей Мемлекеттік мұнай 
және газ университеті, К.А.Тимирязев атындағы Мәскеу аграрлық 
 академиясы, Ресей мемлекеттік аграрлық университеті және Санкт
Петербургтегі өнеркәсіптік технологиялар мен дизайн мемлекеттік 
университеттерімен меморандумға қол қойылды.  

Қытай және Өзбекстан елдерімен де қарымқатынасымыз жанда-
на түсті. Оны дүйім жұрт жақсы біледі. Сонда да Шиелі ауданындағы 
томпонажды цемент өндіру зауыты мен Қызылорда қаласындағы 
шыны зауытының құрылысы қарқын алғанын айтып, аймағымызға 
қатысты жаңалықтармен бөліскенді жөн көрдік. Ал, Иранның жайы 
мүлде бөлек. Бұлай дейтін себебіміз, жуырда облыс делегациясы 
Иран Ислам Республикасының Мазандаран, Гүлістан провинцияла-
рына  жұмыс сапармен барып қайтқан болатын. Сапар барысында сол 
елдің кәсіпкерлерімен ирандық күріш сорттарын аймақта өндіруді 
қаржыландыру және өндірген өнімді түгел Иранға экспорттау 
жөнінде келісімге келді. Биыл күріштің алғашқы 60 тоннасы Иранға 
экспортқа жіберілетін болса, алдағы жылдары ирандық күріш сортта-
рын 5 мың гектарға жеткізу көзделуде. Бұл елге қойдың да экспортта-
лып жатқанын айта кеткен жөн. 

Форум барысында инвестиция талап ететін жобалар көрмесі 
мен В2В, G2B, G2G кездесулер ұйымдастырылып, бірқатар мемо
рандумдарға қол қойылмақ. Сондайақ, пленарлық отырыс нәтижесінде 
облыс әкімдігі мен түркиялық «Yildizlar SSS Holding» компания-
сы арасында инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі 
келісім көзделіп отыр. Сонымен бірге, «Байқоңыр» ӘӘК»ҰК» АҚ 
мен  «Yildizlar SSS Holding» компаниясы арасында құрылтайшылық 
келісімге және облыс әкімдігі мен қытайлық «Xinjiang Bo Bao Trading 
Co» компаниясы арасында Қызылорда қаласының сол жағалауында 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру жөніндегі меморандумға қол 
қойылады деп күтілуде.  

Жалпы, форумнан күтеріміз көп. 
Азиз БАТыРБЕКОВ.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 
дАМЫТу бАғЫТЫНдА

ІХ «БАЙҚОҢЫР ИНВЕСТ» ФОРУМЫ ҚАРСАҢЫНДА

Ертең Қызылорда қаласында 
«Халық  ара лық ынтымақтас тықты 
 дамыту» тақырыбында ІХ «Baikonyr 
Invest» инвес ти циялық форумы 
жұмысын бастайды.

Аталған шара екі күнге созыла-
ды. Форум жұмысы пленарлық оты
рыстан және 5 секциядан тұрады. 
Оның бірі «Туған жерге тағзым» 
тақырыбында өтеді. Оған Сыр өңірі

нің түлектері, еліміздің өзге аймақтарында қызмет 
ететін іскер азаматтар қатысады. Қалған 4 секцияның 
жұмысы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға 
бағытталған. 

2017 жылғы 17 қарашада сағат 
10.0017.00 аралығында Қызыл орда 
облысының әкімі Қ.Е.Көшербаевтың 
қатысуымен «Сыр өңірі нің мәдени 
 дамуы» тақырыбында интернеткон
фе  ренция өтеді.

интернет-Конференция Өтеді

Кеше облыс әкімінің  орынбасары 
Қуанышбек ысқақовтың төрағалы
ғы мен аппарат мәжілісі өтіп, онда 
бірнеше мәселе қаралды. 
Жиында күн тәртібіндегі алғашқы мәселе 

– жергілікті бюджеттің төртінші деңгейін 
енгізу бойынша облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының бас-
шысы Сәуле Құлымбетованың хабарлама-
сы тыңдалды. 

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
98қадамында аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент және ауылдық округ деңгейінде 
жергілікті өзінөзі басқарудың дербес 
бюджетін енгізуді  тапсырды. 2013 жылы  
елімізде Жергілікті өзінөзі басқаруды да-
мыту тұжырымдамасы қабылданған. Онда 
жергілікті өзінөзі басқаруды дамыту екі 
кезеңге бөлінген. Біріншісі – басқарудың 
төменгі деңгейлеріндегі қолданыстағы 
жүйенің әлеуетін кеңейту, екінші кезең – 
жергілікті өзінөзі басқаруды одан әрі да-
мыту. 

– Жергілікті өзінөзі басқару орган дары
ның жергілікті маңызы бар мәселелерді 
шешудегі қаржылық дербестігін кеңейту 
мақсатында ауыл әкімдеріне жергілікті өзін
өзі басқару органдарының кіріс көздерін 
қалыптастыру және қолмақол  ақшаны 
бақылау шоттарын ашу құқығы беріледі. 
Бұл бағытта жергілікті өзінөзі басқарудың 
қолмақол бақылау шоттары барлық 146 
ауылдық әкімдікте ашылады. Биыл 10 
ай ішінде жергілікті өзінөзі басқарудың 
қолмақол ақшаны бақылау шоттарына 736 
млн теңге көлемінде қаражат түсті, оның 
ішінде салықтың 6 түрі бойынша 720,2 
млн теңге түсім жиналды. Айтылған уақыт 
ішінде жергілікті қоғамдастық мәселелерін 

шешу үшін 534,9 млн теңге жұмсалды,– 
деді С.Құлымбетова. 

Белгілі болғанындай, жергілікті өзін
өзі басқару бюджеті аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округ деңгейінде 
2018 жылдан бастап халық саны 2000 
адамнан астам (66 елді мекен) әкімшілік 
аумақтық бірліктерде дербес бюджет 
енгізілетін болады. Ал, 2020 жылдан бастап 
(88 елді мекен) халық саны 2000нан төмен 
жерлерде мемлекеттік бюджеттің 4 деңгейі 
енгізілетін болады. 

Мәжілістегі екінші мәселе, яғни, об-
лыс бойынша барлық деңгейдегі әкімдердің 
тұрғындармен өткізілген есепті кездесуінде 
көтерілген өзекті мәселелерді іске асыру
дың ісшаралар жоспарының орындалу ба-
рысы туралы да облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының бас-
шысы Сәуле Құлымбетова баяндады. 

Оның мәлімдеуінше, ағымдағы жылдың 
1524 ақпан аралығында барлық деңгейдегі 
халықпен өткізілген 151 есепті кездесуде 25 
мыңнан астам тұрғын қатысып, 337 ұсыныс 
пен сұрақ келіп түскен. Оның ішінде 114 
сұраққа тікелей кездесулер үстінде тиісті 
жауаптар берілсе, қалған сұрақтар бойын-
ша мәселелерді шешу мақсатында қалалық 
және аудандық деңгейде ісшаралар жоспа-
ры әзірленді. Ал, орталық және жергілікті 
атқарушы органдар тарапынан шешімін 
қажет ететін өзекті мәселелер бойынша 41 
проблемалық мәселе анықталған. 

Баяндамашының айтуынша, оның 
ішін де орталық атқарушы органдар тара-
пы нан шешімін қажет ететін 23 мәселе, 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан 
шешімін қажет ететін 18 мәселе көтерілген. 
Көтерілген мәселелердің барлығы канал-
дарды тазалау мен су құбыры жүйелерінің 

құрылысына, тұрғын үйлерді жөндеуге, 
елді мекендерді газдандыруға, ауыз су-
мен қамтамасыз етуге, аудандық маңызы 
бар жолдарды жөндеуге, мектептер мен 
балабақшалардың құрылысына қатысты. 

– Орталық және жергілікті атқарушы 
органдар тарапынан шешімін қажет ететін 
өзекті мәселелер бойынша 41 проблемалық 
мәселенің 20сы орындалуда, 20сы орын
далмаған, біреуі орындалудан алып тастал-
ды. Ендігі жерде орындалмаған 20 мәселені 
шешу мақсатында бюджеттік бағдарлама 
әкімшілері, аудандар мен Қызылорда 
қала  сы ның әкімдіктерімен бірлесе оты-
рып, тиісті ұсыныстарды беру қажет,– деді 
басқарма басшысы. 

Үшінші мәселе – «Баршаға арналған 
тегін кәсібитехникалық білім» бағдарла
масының облыста жүзеге асырылу бары-
сы туралы облыстық білім басқармасының 
басшысы Бақытжан Сайлыбаевтың баянда-
масы тыңдалды. 

Елбасы тапсырмасына сәйкес үстіміз
дегі жылдан бастап жастардың бірінші 
жұмыс шы мамандығын алуына мүмкіндік 
беретін «Баршаға арналған тегін кәсіби
техникалық білім» жаңа жобасы жүзеге 

асырылуда. Бұл орайда еңбек нарығының 
сұранысына ие мамандарды даярлауға 
басымдық беріліп, 20132014 оқу  жылында 
барлық техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында салаландыру жұмыстарын 
жүргізу арқылы бірнеше оқу орындарын-
да қатар даярланып келген мамандықтар 
қысқартылған. Нәтижесінде оқу  орындары 
таукен өндірісі, металлургия саласы, 
қызмет көрсету және сервис, құрылыс, ауыл 
шаруашылығы, индустрия және технология 
салаларына маман даярлау бағыттары бой-
ынша салаланды. 

Басқарма басшысы биылдан  бастап 
жүзеге асырыла бастаған «Баршаға арнал ған 
тегін кәсіптіктехникалық білім» жобасы 
бойынша кешенді ісшаралар қабыл данып, 
жұмыстардың атқарылып жатқанын айтты. 
Оның айтуынша, тегін жұмысшы маман
дығын алу бойынша бірінші мақсатты тап-
та негізгі орта білімі бар жастар қамтылса, 
екінші мақсатты топқа кәсіби білімі жоқ, 
колледждер мен жоғары оқу орындарынан 
оқудан шығып қалған жастар тартылады. 
Мәселен, үстіміздегі жылы жергілікті бюд-
жеттен бөлінген 3008 орын, республикалық 
бюджеттен 1515 орын, барлығы 4603 орын 
мемлекеттік тапсырыс негізінде 9 және 11 
сыныпты бітіруші түлектер тегін жұмысшы 
мамандығын алуға мүмкіндік алған.

Аппарат мәжілісінде тағы да басқа бір
неше мәселе қаралды.  Жиынды қорытқан 
облыс әкімінің  орынбасары Қуанышбек 
Ысқақов күн тәртібінде көте ріл ген мәсе
лелерге қатысты тиісті сала басшылары мен 
аудан, қала әкімдеріне облыс әкімі тарапы-
нан тапсырылған бірқатар тапсырмаларды 
жүктеді. 

Айнұр БАТТАлОВА.

ҚарЖыЛыҚ дерБеСтіКті 
ҚаЛыПтаСтырУ Қадамдары

Онлайн режимде өтетін конференция барысында облыс әкіміне
тақырып аясында қоятын сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды
https://dialog.egov.kz/ сілтемесі арқылы жолдауға болатындығын
хабарлаймыз.

Соныменқатар,сауалдарыңызбенұсыныстарыңыздыжолдауүшін
электрондыцифрлыққолтаңба(ЭЦҚ)қажетекендігінескертеміз.

«СМПҚызылорда» ЖШС 2002 жылы 
құрылған. Компания негізі қаланған уақыттан 
бері облыс көле мінде көптеген құрылыс 
нысанда рын салып, нарықтағы сенімді се рік
тес ретінде өз орнын алған. Се рік тестіктің 
қуатты өндірістік ба за сы жұмысқа қажетті 
барлық құ рыл ғылармен жабдықталған, оның 
ішінде ерітіндібетонды торап, ұсталық және 
арматуралық цех, механикалықпластикалық 
цех, ұсақ темірбетонды өнімдер шығаратын цех, 
сондайақ 0,36 шақырымдық кірме темір жолы 
бар. 

«СМПҚызылорда» ЖШС Қызылорда қала
сының Арай ша ғын ауданынан жалпы көлемі 15 
мың шаршы метрден аса тұрғын үй құрылысына 
«Сбербанк России» АҚ облыстық  филиалы та-
рапынан несие рәсімдеді. Оның 14  пайыз үстеме 
сыйақысын «Нұрлы жер» бағдарламасының 
«Жеке құ ры  лыс салушыларды тұрғын үй құ
рылысына ынталандыру» бағыты бо йынша 7 
пайыз мөлшерін «Даму» Қоры субсидиялайтын 
болды. 

Қазіргі таңда компания өз қара жатына 2 
тұрғын үйдің құрылысын толық аяқтады. Тағы 
2 көпқабатты үйдің құрылысын бастап кетті. 
«СМПҚызылорда» ЖШС директоры Темірхан 
Әлімқұловтың сөзінше, мемлекеттік қолдаудың 
арқасында компанияның несие ауыртпалығы 
біршама жеңілдеген.

– Біздің жобамыз сәтті жүзе ге асып, қолдау 
тапқанына қуаныш тымын. Аталған бағдарлама 
жергі лікті компаниялардың құрылыс ба ғы тына 
ынталандыра  отырып, өз ара бәсекелестіктің ар-
туына мүм кіндік жасайды және алдағы уа қыт
тың еншісінде бірталай жобаларымызмен осы 
бағытта жұмыс жал ғастыруды ойлаудамыз, – 
деді ол. 

«Даму» қоры «Нұрлы жер» бағдарламасы 
бойынша үй салатын құрылыс компанияларының 
несие пайызын субсидиялайды. Субсидия тұрғын 
үй ғимараттарын салумен айналысып жүрген 
кәсіпкерлердің жаңадан алатын несиелеріне 
бері леді. Жеке үйдің құрылысы бары сында 1 

шаршы метрдің құны 120 мың теңгеден аспай-
ды. (Инже нерліккоммуникациялық инфра құры
лымдар құнын есептемегенде). 

Сонымен қатар, аталған бағ дар  лама аясында 
халықтың «Қа зақ стан ипотекалық  компаниясы» 
АҚ арқылы екінші деңгейлі банктерден алған 
ипотекалық тұр ғын үй несиелерінің сыйақы мөл
шерлемелерін субсидиялау да қа рас тырылған. 
Бағдарламаның талап тары бойынша  құрылыс 
жүргі зуші компания тұрғын үйлердің кем де-
генде 50 пайызын «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» арқылы шекті бағамен өткізуі керек. 

м.мЕРЕЙ.

«НҰРЛЫ ЖЕР» АЯСЫНдАғЫ  
АЛғАШҚЫ ЖОбА

«СМПҚызылорда» ЖШС құ ры лыс 
ком паниясы «Нұрлы жер» мемлекеттік 
бағдарламасының Қы зылорда  облысы 
бойынша алғаш қы қатысушысы ата-
нып отыр. Аймақ тық үйлестіру кеңесі
нің отырысында компания жобасына 
мем лекеттік қолдау көрсету бойынша 
оң шешім шығарылды.
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сеМинар

Уақыт өзгеріп, қоғам жа ңарған сәтте жаңа 
заман ның талаптарына бейім делу кез келген ма-
ман иесі не жауапкершілік жүгін жүк тейді. Бұл 
әсіресе мемле кеттік саясаттың тиімді жү зеге 
асуына тер төгетін мемлекеттік қызметшілерге 
қойылар талапты екі еселейді.

Еліміздің дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
кіру міндетін мақсат тұтқан «100 нақты 
қадам» Ұлт Жос парын жүзеге асыру үшін 
білікті де білімді әрі түрлі қиыншылықтар мен 
жүктемелерге төтеп бере ала тын, адал да әділ 
қызмет атқаратын кәсіби мемлекеттік аппарат 
құрудың тиімділігі мол.

Әрине, кәсіби мемлекеттік аппаратты 
қалыптастыруда мемлекеттік қызметке іріктеу 
рәсімдерін жетілдіру арқылы білікті де білімді аза-
маттарды қабылдау, мемлекеттік қызметшілердің 
мерократия қағидаттары негізінде, өз еңбегіне 
сай мансаптық өсу мүмкіндігімен қатар олардың 
моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар 
қоятын Жаңа этикалық ережелерді қабылдауды 
қажет етті.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңында қызмет этикасына 
қатысты талаптар айтарлықтай күшейтіле түсті. 
Ең алдымен, мемлекеттік қызметшілермен әдеп 
нормаларын сақтау бойынша талаптар, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық пен өз 
қызметінде мүдделер қақтығысын болдырмау заң 
дәрежесіне көтерілді.

Бұл ретте Мемлекет басшысының 2015 
жылдың 29 желтоқсанындағы Жарлығымен 
мемлекеттік қыз мет шілердің іскерлік қасиеттері 
мен қызметтік әдебін айқындайтын Әдеп кодексі 
енгізілгені белгілі. Қол данысқа енген кодекспен 
бірге жаңадан Әдеп жөніндегі уәкіл институты 
құрылды.

Мемлекеттік қызметші қай кезде моральдық-
эти калық талаптарды сақтауға міндетті. Алай-
да, бүгінде мемлекеттік қызметшілердің қызмет 
аясында түрлі кедергілер мен ұжым арасын-
да түсінбеушіліктері көрініс алады. Бұл рет-
те ұжымда жағымды моральдық-психологиялық 
ахуалды қалыптастыруда Әдеп жө нін  дегі 
уәкіл қызметінің рөлі зор. Ол мемлекеттік қыз -
метшілердің қызмет барысында  туындайтын 
түсін беушіліктер мен кедергілерін, мүдделер 

қақты ғыс тарын шешіп, заң аясында көмек беріп, 
ұжымдық ортаны дұрыс қалыптастыруға күш са-
луы керек.

Жауапты қызметтерді өз деңгейінде атқара 
білген уәкіл мемлекеттік қызмет саласының оң 
имиджде дамуына, мемлекеттік қызметшілердің 
беделінің артуына үлес қоса алады. Тұтастай 
алғанда, Әдеп жөніндегі уәкіл функциясын 
атқаратын қызметші мемлекеттік қызмет, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама 
мен Әдеп кодексі бұзушылықтарының профилак-
тикасы бағытында жұмыстар жүргізеді.

Сол себепті Әдеп жөніндегі уәкіл қызметіне 
тәжі рибесі мол, іскерлік, адамдармен тіл табы-
су қабі леті жоғары, қоғамдық ортада өзін ұстай 
білетін, қоғаммен байланыс жасап, жан-жақты 
мәселелерді реттей білетін тұлғаны сайлайды. 
Бұған қоса әдеп жөніндегі уәкіл мемлекеттік 
қызметші мен азаматтарға консультациялық 
қызметтерді атқарады. Жеке және заңды 
тұлғалардың  өтініштерін қарап, екі тарапты бір 
байламға әкеліп, ортақ шешім ұсынуы керек. 
Ең бастысы, мемлекеттік қызметшілердің заңды 
құқық тары бұзылған жағдайда оларды қорғауға 
және өзге де шараларды қабылдауға міндетті. 
Демек, әдеп жөніндегі уәкіл өзіне жүктелген 

міндеттерді толық әрі нәтижелі жүргізе білсе 
мемлекеттік қызмет саласының оң бағытта даму-
ына серпін береді.

2017 жылғы 1 маусымдағы енгізілген 
өзгерістерге сәйкес орталық мемлекеттік ор-
гандарда және облыс, республикалық маңызы 
бар қала, Астана әкім дерінің  аппараттарында 
Әдеп жөніндегі уәкіл дербес лауа зымы ретінде 
бекітілсе, Ми нистр ліктер мен оның ведом ство-
лардың аумақтық де  пар таменттерінде және об -
лыс тық маңызы бар қалалар, аудандар әкімдерінің 
ап па рат тарында әдеп жөніндегі уәкілдің 
функциялары осы мемлекеттік органдардың 
қызметшілеріне жүктеледі.

Осы орайда, Қызылорда қаласы мен ау-
дан әкімдері аппараттарында, облыстық тек-
серу комиссиясында және аумақтық департа-
мент, инспекцияларда барлығы 29 тұлғаға Әдеп 
жөніндегі уәкілдің функциялары жүк телді. Оның 
ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойын-
ша департаментінде Әдеп жөніндегі уәкіл міндеті 
ұжымның ұсынысымен өзіме жүктелді.

Департаменттің Әдеп жөніндегі уәкілі ретінде 
мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл заңнамаларын және Әдеп кодексі 
талаптарын түсіндіру мақсатында мемлекеттік 
қызметшілермен, тұрғындармен кездесулер, 
семинар-дәрістер, жеке қабылдаулар өткізілуде.

Бүгінгі күнге дейін 15 кездесу, 20 семи-
нар, 7 жеке қабылдау өткізіліп, 30-дан астам 
азаматтарға консуль тативтік көмек көрсетілді, 
түйткілді мәселелері оң шешімін тапты.

Сондай-ақ,  Департаменттің ұжымындағы мо-
раль  дық-психологиялық ахуалдың жай-күйін мо-
ниторингтеу мақсатында  уәкілетті орган бекіткен 
нысан бойынша сауалнама ұйымдастырылып, 
талдау жүргізілуде.

Жалпылай айтқанда, Елбасы Жарлығымен 
бекітіл ген, мемлекеттік қызмет саласының да-
муына оң әсер беретін Әдеп жөніндегі уәкіл 
қызметінің салмағы ауыр, жауапкершілігі 
жоғары. Сеніп тапсырылған қыз метті абыройлы 
орындау әр уәкілдің жұмыс жасау принципіне 
байланысты. Демек, қызметтің сапасы атқарылған 
жұмыстың нәтижесімен өлшенбек.

Берікбол БАЙХОЖАЕВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің

Қызылорда облысы бойынша 
департаменті

басшысының орынбасары,
департаменттің Әдеп жөніндегі уәкілі.

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында Шиелі ауданында 
қан дай шаралар атқарылуда?

– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  мақаласында елді кемел  келешекке ба-
стайтын бағыттар көрсетілген. Он дағы көтерілген 
мәселелер әр қазақтың, әрбір қазақстандықтың 
жүрегіне жол тапқан кемел ойдан туған кемеңгер 
шешім екені даусыз. Президент мақаласы 
жарияланғаннан кейін аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында актив отырысы өткізілді. Сондай-ақ, ау-
данда атқарылатын іс-шаралар жоспары құрылып, 
мақаланы ілгерілету және ақпараттандыру 
шараларының медиа-жоспары бекітілді. «Ру-
хани жаңғырудың» төрт кіші бағдарламасын 
ілгерілету және үйлестіру бойынша, Сарапшы-
лар кеңесі, Жобалық офис және аудандық жұмыс 
тобы құрылды. Бұған қоса тәуелсіздік жылдарын-
да табысқа  жеткен, ауданымыздың әр саласында 
қызмет атқарған тұлғаларды айқындау жөнінде 
«Шиелі ауданының 100 жаңа есімі» жобасы ая-
сында жұмыс тобы өз қызметін атқарды. Аталған 
топтардың құрамына өңірдің зиялы қауым 
өкілдері, депутаттар, үкіметтік емес ұйымдар, ар-
дагерлер, БАҚ өкілдері енгізілді.

– Қоғамдағы ең өзекті мәселенің бірі латын 
графикасына негізделген қазақ әліпбиі бо-
лып отыр. Бұл мәселеге қатысты нендей пікір 
білдіресіз?

– Қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру – терең 
түсініп, дәйектілікті қажет ететін үлкен мәселе. 
Біз оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері 
мұқият дайындалдық. Біріншіден, жер жүзіндегі 
миллиардтаған адам өзінің ана тілімен қатар, 
кәсіби байланыс құралы ретінде жаппай оқылып 
жатқан ағылшын тілін біздің де жедел үйренуіміз 
қажет. Бұл жерде «Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі 
қаңсық» деп кері тартпай, ашық болу, әлем 
елдерінің ең озық жетістіктерін қабылдай білу 
табыстың кілті болмақ. Бағдарламаны ілгерілету 
мақсатында және қазақ әліпбиін латын гра-
фикасына көшіруді насихаттайтын аудандық 
ақпараттық-насихаттық топ құрылды. Есепті 
мерзімде аталған топ мүшелері кент және ауыл-
дық округтерде, ауданға қарасты барлық елді ме-
кендерде кездесулер өткізіп, аймақ тұрғындары 
арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізуде.

– «Рухани жаңғыруды» іске асыруға 
бағыт талған кіші бағдарламалар  аясын да 
атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтал-
саңыз...

– Бұл жұмыстар «Тәрбие және білім», «Ата-
мекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны» 
деп аталатын бағдарламалар арқылы орындалуда. 
«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы бойынша 
аудандағы білім беру ұйымдарының оқушылары 
арасында «Менің қиялымдағы әлем», «Туған 
өлке», «Табиғат – алтын бесік» тақырыптарында 
сурет салудан аудандық байқау өткізілді. Мек-
теп кітапханаларында жас ұрпақтың санасында 
туған еліне деген құрмет пен мақтаныш сезімін 
ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ, та-
рихымыз бен өнерімізді қастерлеп, ардақтай 

білуге тәрбиелеу мақсатында да іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Сонымен бірге, «Киелі Шиелі 
ауданының табиғаты» тақырыбында үздік фото 
және бейнематериалдардың аудандық конкурсы 
болып өтті. 

«Атамекен» кіші бағдарламасы  бойынша 
аудандағы үкіметтік емес ұйымдармен бірле-
сіп ерікті болғысы келетін тұлғалар туралы 
мәліметтер базасы жинақталуда. Ерікті тұл-
ға лардың басты мақсаты мемлекеттік маңыз-
дылығы бар істерге белсене  араласып, билік 
пен халық арасындағы «Алтын  кө пірге» айна-
лу. Ауданда «Жас Ұлан» және  «Достар әлемі» 
еріктілер жасағы құрылып, көмекке мұқтаж 
жандарға қолдау көрсету, жалғызбасты қарттарға 
«Қамқорлық» акциялары ұйымдастырылып 
келеді. Сондай-ақ, аудандағы білім беру меке-
мелеріне көмекке мұқтаж, жалғызбасты қарттар 
мен ардагерлерді қамқорлыққа алуын, үй шаруа-
сында, басқа да қол көмектер көрсетуге байланыс-
ты арнайы іс-шаралар жоспары бекітіліп, тиісті 
шаралар атқарылуда. Шиелі ауданынан шыққан 
меценаттардың базасын жинақтау және туған 
еліне демеушілік көмегін ынталандыру бой-
ынша ұйымдастыру шаралары қолға алынған. 
«Туған жер» бағдарламасының маңыздылығы 
өте зор. Бағдарлама мақсаты – туған жерге, 
оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша 
құрметпен қарап, шынайы патриотизмнің 
маңызды көріністерін қалыптастыру. Осы тұста 
бар күш патриотизмнің ең жақсы үлгісі ретінде 
орта мектепте туған жердің, туған елдің тари-
хын оқытуға жұмсалуда. Туған жердің әрбір 
сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр 
шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы 
талай-талай аңыз-әңгімелер бар. Аудандағы жер-
су атауларын кеңінен насихаттап, жас ұрпақтың 
санасына сіңіру мақсатында жүйелі жұмыстар 
жүргізіліп келеді. Аудан әкімінің қолдауымен 
«Шиелі-Самғау» жастар қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен Қармақшы ауданындағы 
Қорқыт ата кесенесіне және «ЕХРО-2017» 
халықаралық мамандандырылған көрмесіне орай 
ашылған этноауылға 50 ардагер саяхаттап қайтты. 
Қыркүйек айында 40 ардагер Түркістан қаласы, 
Арыстан баб, Қожа Ахмет Яссауи кесенелеріне 
барды. Бұл орындарға оқушылардың да барғанын 
айта кеткен абзал. 

Елбасы өз мақаласында «Ұлттық салт-дәстүр-
леріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық 
рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс», – деді. 
Осы ретте «Рухани қазына» кіші бағдарламасы 
бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды ай-
тып өткенді жөн санап отырмыз. Жыл басын-
да аудандық тарихи-өлкетану музейі ашы-
лып, құнды кітаптарды, картиналарды, тари-
хи құжаттарды, материалдық мәдени заттар-
ды ерікті түрде табыстау бойынша акциялар 
өткізіліп, тарихи мәліметтермен көне жәдігерлер 
жинақталуда. Ауданымыздың тарихи киелі 
жерлерін кеңінен насихаттау мақсатында саяхат, 
экспедициялардың кестесі әзірленіп, іс-шаралар 

жоспары бекітілді. Қасиетті жерлердің мәдени-
географиялық белдеулерінің толық тізбегі қайта 
жаңартылып, тарихи деректері толықтырылды. 
Рухани құндылықтар мен ұлттық құндылықтарды 
насихаттау мақсатында мұражайлар мен тари-
хи орындарға экскурсиялар ұйымдастырылып, 
білім беру мекемелерінде туған жердің тари-
хын оқыту жұмыстары жүргізілуде. «100 жаңа 
есім» жобасы аясында тәуелсіздік жылдарын-
да табысқа жеткен, ауданымыздың әр саласында 
қызмет атқарған тұлғаларды айқындау жөнінде 
жұмысшы тобы құрамы құрылды. Бүгінгі таңда 
Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, ауда-
нымыздың әр саласында қызмет атқарған 100 
тұлғаны анықтау жұмыстары жүргізілуде. Осы 
мақсатта елімізге танымал шиеліліктердің 
жетістіктерін бейнелейтін жинақтар шығару жос-
парлануда.

– Елбасы мақаласында «Әрбір өлкенің 
халқына суықта – пана, ыстықта сая болған, 
есімдері ел есінде сақталған біртуар перзент-
тері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп, өсуге 
тиіс» деп айтылған. Өңірдің өркендеуіне үлес 
қосқан азаматтарды насихаттау жағы қалай? 

– Ауданның дамуына, өркендеуіне үлестерін 
қосқан әрбір азаматтың өмір жолы мен сіңірген 
еңбегін біз болашақ ұрпаққа үлгі, өнеге ретінде 
насихаттауымыз қажет. Сонда ғана жас ұрпақтың 
рухани сана мен отаншылдық бағыттағы ойларын 
жетілдіріп, патриот азамат болып қалыптасуына 
ықпал етеміз. Сонымен қатар, туған жерді көр-
кейтіп, туған өлкені дамытуға өз үлестерін қосуға 
өңіріміздегі және басқа аймақтарға көшіп кет-
се де, туған жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық 
жасағысы келетін кәсіпкерлерді, демеуші аза-
маттарды, зиялы қауым өкілдері мен жастар-
ды ұйымдастырып, қолдау жұмыстары қатар 
жүруде.Соның бір айғағы ретінде Ақмая ауылдық 
округінде жобалық құны 70 млн теңгенің жаңа 
спорт кешені халық игілігіне пайдалануға 
берілді. Аталған спорт кешенінің құрылысын 
салуға Жұмбеков Самат Дәулетұлының көрсет-
кен қаржылай қомақты үлесін атап өтуге бо-
лады. Жуантөбе ауылдық округінде жобалық 
құны 42 млн теңге болатын спорттық-сауықтыру 
кешенінің құрылысы жүргізілуде. Спорт кешені 
пайдалануға берілген кезде ауыл  жастары дзю-
до, волейбол, бокс, тоғыз құмалақ  сынды спорт 
түрлерімен айналысатын болады.  «Рухани жаң-
ғыру» бағдарламасының басты бағыты ретінде 
бұл жұмыстарды жүргізуде өңірімізде ауқымды 
шаралар атқарылуда. Атап өтер бол сақ, мемле-
кет және қоғам қайраткері, ғалым Шахмардан 
Есеновтің 90 жылдық мерейтойы на арналған 
ірі көлемді іс-шаралар өтті. Тартоғай ауылында 
ғалымның бюсті орнатылып, мұражайы ашыл-
ды. Сонымен бірге, ауыл іргесінен ауылдық 
мәдениет үйінің іргетасы қаланды. Сұлутөбе 
ауылдық округінде жазушы, драматург Сұлтанәлі 
Балғабаевпен кездесу өтті. Облыстың бас ақыны 
атанған Махамбетқали Тұрсановпен және 
Әлшекейдің күйлерін насихаттаушы Тыныс-
бек Дүйсебековпен аудан жастарының кездесуі 
ұйымдастырылды. Жөлек ауылында «Тағылымы 
мол тарихи өлке» атты ғылыми-танымдық кон-
ференция өткізіліп, «Сырдың сырлы Жөлегі» 
кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Киелілер ор-
дасы саналатын «Оқшы ата» «Қазақстанның 
киелі жерлерінің» тізіміне енді. Бұл бағыттағы 
жұмыстар алдағы күнде де жалғасатын болады.

– Риясыз әңгімеңізге рахмет.

Сұқбатты жүргізген 
Азиз БАТЫРБЕКОВ.

ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ МІНДЕТІ

КЕМЕЛ ОЙДАН ТУҒАН 
КЕМЕҢГЕР ШЕШІМ

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында елдің мақсат-мұратын жүзеге асыруға бағыт-
талған, рухани жаңғыруға негіз болатын бірқатар бағыттар айқындалған. 
Бағдарлама баспа бетінде жарияланған сәттен бастап ел ішінде кеңінен 
талқыланып, ондағы мақсат-міндеттерге байланысты шаралар атқарылуда. 
Біз Шиелі ауданы әкімінің орынбасары Алмасбек Есмахановпен сұхбаттасып, 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жасап жатқан жұмыстарын сұраған 
едік.

Табиғат заңдылығының сақ та лу жағдайын тек серу 
бары сын да биылдыққа 500-ге  тарта құ қық бұзушылық 
анықталды. Оның басым бөлігі балық шаруа шы лығы 
мен аңшылықтың айналасында. 

Өңірлік коммуникациялар ор та лығында өткен 
брифингте об лыс тық орман шаруашылығы және жа-
нуарлар дүниесі аумақ тық инспекциясының  басшысы 
Ғалымжан Орақбаев 477 әкімшілік іс қозғалып, оның 
102-сі сотқа жолданғанын жеткізді. 477 адам жауапқа 
тартылып, 4331,5 мың теңге айыппұлдың 4025,2 мыңы 
өндірілді. 14 факт негізінде қыл мыстық іс қозғалды. 

Басқарма басшысы артылған міндеттердің қалай 
орындалып жатқанын айтып берді. Бүгінде аймақтағы 

орманды жерлердің 89 пайызын сексеуіл алқабы алып 
жатыр. Облыс әкімінің таяудағы қаулысымен «Бар-
сакелмес» қоры ғы ның аумағы 2300 гектарға ке ңейді. 
Мұнда құландар санының өсу динамикасы байқалады. 

– Мәлімет бо йынша «Барса кел местегі» құлан дар 
саны 500-дей болатын. Алдағы уа қыт та  тағы санақ 
жүргізілмек. Жылма-жыл өз төлі есебінен көбейіп 
келетін жануарлар саны енді 600-ге жетуі мүмкін, – 
деді Ғ.Орақбаев. 

Биыл тоғыз айда облыстың су айдындарында осы 
жылға бө лін ген лимиттің тең жартысы игерілді. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

«БАРСАКЕЛМЕСТЕ» 500-ДЕЙ ҚҰЛАН БАР

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕККЕ ЖАРҚЫН БАСТАМА  
Сенбі күні облыс әкімі бекіткен «Туған жер» 

бағдарламасын іске асыруға бағытталған іс-шара-
лар жоспарына сәй кес қала мен аудандарда «Тал 
күні» акциясы ұйымдастырылып, көшеттер отыр-
ғызылды.

Бұл акцияның негізгі мақсаты – өңірі мізді жа-
сыл желекке, әрі көркейген ай маққа айналды-
ру. Мұны сезінген жұрт шылық сенбілікке көптеп 
шықты. Қала бойынша 700-ге жуық адам қатысты.

– Сенбілікке облыс бойынша 5 мыңнан астам адам 
қатысты. Жалпы, 12 мың көшет егілсе, соның 3 мыңнан 
астамы жиде ағаштары, – деді табиғи ресурстар және 
табиғатты реттеу басқармасының басшысы Нұрлыбек 
Жолдасбаев.

Аталған акцияны жыл сайын дәстүрге айналды-
рып, алдағы жылдарда да өткізу жоспарланып отыр. Біз 
сенбілікте жүргендерді де сөзге тартқан едік.

– Туған жерді гүлдендіру, жасыл  желекке айналды-
ру мақсатында өткізілген акцияға осы қала ның тұрғыны 
ретінде біз де қатыстық. Қолымызға күрегімізді алып, 
жерді босатып, көшет егуге дайындадық. Қыздар жағы 
біз қазған жерге көшеттерді тігіп отырды. Осылайша, 
«Тал күні» акциясына өз үлесімізді қостық. Менің өзім 
оннан аса жиде көшетін ектім, – деді Омар Ысқақов.

Қара күзде ағаш отырғызу өте пайдалы. Ол қыс 
бойы қар мен жаңбырдың суынан нәр алып, әбден 
жерсінеді дейді мамандар.

А.БЕК.

Жақында саяси ғылымдарының кандидаты, қа-
уым  дастырылған профессор, «Болашақ» ғылыми-
зерт  теу институтының директоры М.Насимовтың 
 «Сананы жаңғыртудың 6 бағыты: мәні, мазмұны 
және түсініктері» атты жаңа монографиясы жарық 
көрді. Ғылыми монографияда Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Бола  шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақала-
сын да ұсынылған тұтас қоғамның және әрбір қазақ-
стандықтың санасын жаңғыртудың 6 бағытының мәні, 
мазмұны және түсініктеріне сараптама жүргі зіледі.

Монография алты бөлімнен тұрады. Бірінші 
бөлімінде бәсекелік қабілеттің негізгі белгілері мен 
ерекшеліктері айқындалады. Екінші бөлімі прагма-
тизм ұғымының ғылыми түсініктеріне арналған. Келесі 
бөлімде ұлттық бірегейліктің мәні мен түсініктері са-
рапталады. Төртінші бөлімде білімнің салтанат құруы 
мәселелері қарастырылады. Бесінші бөлім қоғам ның 
эволюциялық дамуының  жалпы көріністерін анық-
тайды. Ал, соңғы бөлімде сананың ашықтығы әрбір 

қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бағыты ретін-
де айқындалады.

Бұл монография «Болашақ» ғылыми-зерттеу инс ти-
туты ның әлеуметтік-экономикалық және саяси зерттеу-
лер орталығында әзірленді. Пікір берушілер алқасында 
саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің саясаттану және саяси 
технологиялар кафедрасының  профессоры С.Мұсатаев, 
саяси ғылымдарының докторы, «Жас тар» ғылыми-
зерттеу орталығы директорының ғылым жөніндегі 
орынбасары Ә.Қайдарова,  тарих ғылымдарының док-
торы, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры Т.Сәтбай секілді та-
нымал ғалымдар бар. 

Ғылыми монография облыстық Қазақстан хал-
қы ассамблеясы хатшылығы мен облыс әкімі аппа  ра-
тының «Қоғамдық келісім» коммуналдық мемле кеттік 
мекемесінің қолдауымен жарық көріп отыр.

М.ЖАСҰЛАНҰЛЫ.

ЖАС ҒАЛЫМНЫҢ ЖАҢА МОНОГРАФИЯСЫ

Қызылорда қаласындағы №278 мектеп-
те «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жолын 
кесу мен алдын алу механизмдерін жетілдіру» 
тақырыбында семинар өтті. Оған құқық қорғау 
саласының және емханалардағы әлеуметтік қыз-
мет көрсету мамандары мен «Қамқорлық» дағ-
да рыс орталығының қызметкерлері қатысты.
Шараның басты мақсаты – тиісті орындармен 

бірлесе отырып, әйелдердің отбасында тұрмыстық 
зорлық-зомбылық көрмеуін және  алдын алу бағытында 
жұмыс жасау болып табылады. 

Бүгінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құр-
баны на айналған әйелдердің саны артып келеді. Мұны 
дағдарыс орталығына келушілердің қатары көбей-
геннен байқауға болады. Семинар барысында арнайы 
дайын далған «Қорғансыздың күні» атты бейнеролик 
көпші ліктің  назарына ұсынылды. Шарада құқық қорғау 
саласы маман дарының тақырып аясында дайындалған 
баяндамалары тыңдалып, талқыланды. 

Жалпы, Қызылорда қаласында 2011 жылы «Қамқор-
лық» дағдарыс орталығы ашылған болатын. Орталыққа 
отбасынан зорлық-зомбылық көріп, жәбірленген әйел-
дер жеткізіледі. Дағдарыс орталығының директо-
ры Жандос Тұсмағамбетов орталықтың жұмысы мен 
ондағы тоғысқан түрлі тағдырлардың жай-күйін баян-
дады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға 
бағытталған шараларды таныстырды. Сондай-ақ, 2014 
жылдан бастап жоғары оқу орындарында әлеуметтік 
қызмет көрсету мамандығы енгізілгенін айтты. Соны-
мен бірге орталық «Арай-3» шағын ауданына ауысып, 
жаңа нысанға орналасқанын жеткізді. 

Жиында құқық қорғау саласының  мамандары 
тұр  мысы қиын отбасылармен қалай жұмыс жасау 
керектігін айтып, атқарып жатқан жұмыс тарының 
нәти жесімен бөлісті. Айта кетерлігі, әлеуметтік қызмет 
көрсетуге бай ла нысты емхана қызметкерлерінің атқа-
ратын жұ мыс тары да пысықталды. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ-
ЗОМБЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық 
кәсіпкерлік және туризм басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Азамат Досжанов пен кәсіпкер-
лерге қызмет көрсету орталығының директоры Қамар 
Бекетова БАҚ өкілдерімен брифинг өткізді. Онда 
жылдың тоғыз айында атқарылған шаралардың жайы 
баяндалды.

Елімізде ең көп көңіл бөлінетін бағыттың 
бірі кәсіпкерлік екені белгілі. Өз ісін бастаймын 
деушілерге мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек 
аз емес. Бүгінде тұрақты бизнестерге қолдау көрсету 
үшін «Бизнестің жол картасы-2020» бірыңғай бағ-
дарламасы жүзеге асырылып келеді. Бағдарламаны 
орындау үшін 779,6 млн теңге қаралып, 539,6 млн 
теңгесі несие бойынша пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялауға, 130 млн теңгесі ішінара кепілдендіруге 
бағытталған. 

Аудандар бойынша кәсіп ашуға ниетті жан-
дар қатары жыл сайын артып келеді. Мысалы, был-
тыр бағдарлама шеңберінде субсидияланған 82 
жобаның аудандармен 41 пайызы ғана ұсынылса, 
биыл бұл көрсеткіш 54 пайызға жетіп отыр. Сонымен 
қатар, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының 
қызметін пайдаланушылар саны да артқан. Соның 
ішінде Қазалы, Арал, Жаңақорғаннан орталықтың 
қызметіне жүгінушілер көп. Еліміз бойынша алғаш 
болып кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы біздің 
облыста ашылғаны белгілі. Бүгінде осы бастаманы өз 
өңірлерінде жүзеге асыру үшін Оңтүстік, Солтүстік, 
Батыс, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау, Атырау 
облыстарынан делегаттар тәжірибе алмасуға келді. 

  
М.ҚҰРМАНӘЛІ.

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ

Қазір әр өңірде үкіметтік емес ұйым өкілдері бел-
сенді қызмет атқарады. Олардың жұмысын одан әрі 
жетілдіру мақсатында бірқатар шара қолға алынған. 
Мемлекет те үкіметтік емес сек тордың ұйымдастыру-
құқықтық қызметін қамта масыз ету, әдістемелік 
көмек көрсету секілді бағыттарын қолдаумен қатар, 
аймақтардағы азаматтық бастамаларды дамытуға 
үлкен мән беруде. Екіжақты байланыс беки түскен. 
Жуырда ҮЕҰ жетекшілерінің мемлекеттік орган бас-
шыларымен өткен кезекті кездесуі – соның бір дәлелі. 
Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ай-
дын Қайруллаевтың төрағалығымен болған жиында 
ауқымды мәселелер талқыланды. ҮЕҰ-ның ашықтығын 
және қоғам алдындағы қолжетімділігін қамтамасыз ету 
үшін арнайы деректер базасы құрылғаны айтылды. 

Қолда бар мәліметке сүйенсек, облыста 1016 ҮЕҰ 
тіркелген екен. Өздеріңізге белгілі, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының берген анықтамасына сай, ҮЕҰ маңызды 
екі міндетті атқарады. Алғашқысы – қоғамның әлеу-
меттік проблемаларын шешуге жәрдемдесу болса, 
келесісі – мәселе шешудегі азаматтардың белсенділігін 
арттыру. Бұл орайда облыстағы “үшінші сектордың” 
бірқатары жүйелі жұмысты жолға қойған. Мәселен, 
“Самұрық” инновациялық идеяларды дамыту орта-
лығы” ҚҚ тұр мыс тық зорлық-зомбылықтың алдын 

алу бағытында “Дағдарыс” орталығын іске қосқан. 
Бүгінде ол қыл мыстық қысым көрген тұрғындарға 
көмек қолын созып келеді. Ал “Ұшқын” мүгедектердің 
құқығын қорғау және жәрдем беру” ҚБ қамкөңіл 
жандардың бос уақытын тиімді өткізуге ұйытқы бо-
лып отыр. “Азаматтық Альянс” қауымдастығы мен 
“Игілік” корпоративтік қорының қолдауымен ашыл-
ған “Қарлығаш” шеберлер орталығы дәстүрді жаң-
ғыртып, атадан балаға мұра болып келе жатқан 
ұлттық шеберлерді дайындауға атсалысуда. Мұнан 
өзге ұйымдар да осындай игі істердің басы-қасында 
жүр. Осылайша, мемлекет пен ҮЕҰ ынты мақтастығы 
жүйелі сипатқа ие болып, өзінің тиім ділігін көрсетті. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, ҮЕҰ қызметі саласын-
дағы өзгерістер аясында дерекқор жасақ талған. Осыған 
байланысты 2016 жылдан бастап қазақстандық ҮЕҰ, 
сондай-ақ, халықаралық және шетелдік ҮЕҰ филиал-
дары мен өкілдері ҚР “Коммерциялық емес ұйымдар 
туралы” Заңына сәйкес, 31 наурызға дейін уәкілетті 
органға өзінің қызметі туралы мәлімет жіберуі тиіс. 
“100 нақты қадам” Ұлт жоспары шеңберінде үкіметтік 
емес ұйымдарға бірінші рет гранттар да беріле бастаған. 
Мамандар оны қаржыландырудың жаңа көзі болып та-
былатынын жеткізуде.

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

ТАБЫСТЫ ӘРІПТЕСТІК НӘТИЖЕСІ
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     ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНЕ – 80 ЖЫЛ Қызылорда облыстық мәслихатының
24 қазан 2017 жылғы №143 шешімі

15-сессия                                         Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 08.11.2017 жылы №6015 тіркелген

Қызылорда облыстық мәслихатының
24 қазан 2017 жылғы №144 шешімі

15-сессия                                         Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 08.11.2017 жылы №6014 тіркелген

Әлеуметтік маңызы бар қалаішілік 
қатынастардың тізбесін айқындау туралы

«Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Респуб ли ка сының 
2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 14-бабына сәйкес Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қосымшаға сәйкес әлеуметтік маңызы бар қалаішілік 
қатынастардың тізбесі айқындалсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының  

15-сессиясының төрағасы

Ж. Нұрымбетов

Қызылорда облыстық 
мәслихатының  

15-сессиясының төрағасы

Ж. Нұрымбетов

Қызылорда облыстық
мәслихатының 

хатшысы 

Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық
мәслихатының 

хатшысы 

Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 24 қазандағы № 143 шешіміне 

қосымша

Әлеуметтік маңызы бар қалаішілік қатынастардың тізбесі
№ Әлеуметтік маңызы бар қалаішілік қатынастардың атауы
1 №1 Темір жол вокзалы – Қызылжарма ауылдық  

округі («Қалалық білім бөлімінің Сақтапберген 
Әлжіков атындағы №144 орта мектебі» КММ) – 
Теміржол вокзалы

Қызылорда 
қаласы 

бойынша

2 № 11 Темір жол вокзалы – Тасбөгет кенті (Ә.Мол да-
ғұлова көшесі, 177 үй) – Теміржол вокзалы

3 № 14 Темір жол вокзалы – Қызылжарма ауылдық 
округі («Қалалық білім бөлімінің Сақтапберген 
Әлжіков атындағы №144 орта мектебі» КММ) – 
Теміржол вокзалы

4 № 17 Темір жол вокзалы – Тасбөгет кенті («Қалалық 
білім бөлімінің № 172 қазақ орта мектебі» КММ) – 
Теміржол вокзалы

5 №18 Тасбөгет кенті («Қызылорда облысының 
ден  саулық сақтау басқармасының Қызылорда об-
лыс  тық туберкулезге қарсы диспансері» КММ) 
– Қызылорда облысының денсаулық сақтау бас-
қар масының «Қызылорда облыстық туберкулезге 
қарсы диспансері» КММ (Қаратоғай көшесі, 100) - 
Тасбөгет кенті («Қызылорда облы сының ден саулық 
сақтау басқармасының Қызыл орда облыстық тубер-
кулезге қарсы диспансері» КММ)

Аббревиатураның толық жазылуы:
КММ – коммуналдық мемлекеттік мекеме

«Қызылорда облысы азаматтарының 
жекелеген санаттарына амбулаториялық 

емделу кезінде тегін және жеңілдікті 
шарттармен дәрілік заттарды қосымша 

беру туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 10 ақпандағы 
№ 347 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің 9-бабының  1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санатта-
рына амбулаториялық емделу кезінде тегін дәрілік заттарды 
қосымша беру туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 10 ақпандағы №347 шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5404 нөмі-
рі мен тіркелген, 2016 жылғы 22 наурызда «Сыр бойы» №42 
және «Кызылординские вести» №42 газеттерінде жария ланған, 
«Әділет» ақпараттық құқықтық  жүйесінде 2016 жыл ғы 21 
сәуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

аталған шешімнің тақырыбы келесі жаңа редакцияда жазыл-
сын:

«Қызылорда облысы азаматтарының жекелеген санатта-
рына амбулаториялық емделу кезінде тегін дәрілік заттарды 
қосымша беру туралы» аталған шешімнің 1-тармағы келесі 
жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Қосымшаға сәйкес Қызылорда облысы азаматтарының 
жекеленген санаттарына амбулаториялық емделу кезінде тегін 
дәрілік заттар қосымша берілсін»;

аталған шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосым ша сына 
сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 24 қазандағы № 144 шешіміне 

қосымша

Азаматтардың жекелеген санаттарына амбулаториялық емделу 
кезінде тегін берілетін дәрілік заттар

№ Ауру түрі Халық 
санаты

Дәрілік заттар-
ды тағайындау 
үшін айғақтар 

(дәрежесі, саты-
сы, ауыр ағым)

Дәрілік заттардың 
атаулары (шығару 

нысаны)

1 Басқа көріністі 
жылауықты 
фиброз (муко-
висцидоз)

Диспан-
серлік 
есепте 
тұрған 
барлық 
санаттар

Ауырлықтың 
барлық сатысы 
мен дәрежесі

- Тобрамицин 
(сыртқы нысан) 300 
мг/5мг
- Ацетилцистеин 100 
мг, 200 мг
- ортатізбелі 
триглициридтері 
бар толыққанды 
құнарлы қоспа. (Су-
сын немесе қосымша 
тамақтануға, сондай-
ақ энтералді зонд 
ретінде қолдануға 
арналған. 3-жастан 
жоғары балаларға 
және ересектерге 
тағайындалады)

2 Идиопатикалық 
және екіншілік 
өкпе 
артериясының 
гипертензиясы

IІ, III, IV сатысы
- Силденафил 25 мг, 
50 мг
- Бозентан 125 мг

3 Аяқтың эмболия-
сы және тром-
бозы

Басқа 
антикоагулянт-
тық дәрі-
дәрмектерді 
қолдану мүмкін 
болмағанда

- Ривароксабан 10 мг, 
20 мг
- Эноксапарин Натрия 
0,6 мг

4 Ювенильді 
идиопатиялық 
артрит

Аурудың 
полиартри-
тикалық фор-
масы мен 
жүйелер бойын-
ша зақымдану 
клиникалық 
белгілерінің 
болуы, этио-
тропты генді-
инженерлік 
биологиялық 
препаратты ем 
ретінде қолдану

- Адалимубаб, 
инъекцияға арналған 
ерітінді 
40 мг/0,8 мл

5 Буллезды 
эпидермолиз

Өмір сүру 
ұзақтығын және 
өмір сапасын 
жақсарту

- Таңып-байлау 
материалдары

Аббревиатураның толық жазылуы: мг – миллиграмм,  
мл - миллилитр

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы 
2017 жылғы 24 қазандағы №912 қаулысы

Қызылорда  облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 24 қазандағы №148 шешімі

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде 08.11.2017 жылы №6016 тіркелген

15-сессия                                         Қызылорда  қаласы

Қызылорда қаласының кейбір құрамдас 
бөліктеріне  атау беру және қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құры-
лысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Заңына және Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономасти-
ка комиссиясының 2017 жылғы 6 наурыздағы, 4 шілдедегі 
қорытындыларына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ және Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қызылорда қаласының мына құрамдас бөліктеріне:
1) «Қызылорда-Жезқазған» трассасы бойындағы аумағы 980 

гектар жаңа шағын ауданға «Бәйтерек» атауы;
2) «Арай» шағын ауданына іргелес орналасқан жаңа шағын 

ауданға  «Нұр Орда» атауы берілсін. 
2.  Қызылорда қаласының мына құрамдас бөліктері:
1) «Халипа Түлкібаева» көшесі «Роза Бағланова» есімімен;
2) «Ақжол» көшесі «Шәмші Қалдаяқов» есімімен;
3) «Ынтымақ» көшесі «Жұмат Шанин» есімімен;
4) «Проездная» көшесі «Ақсу» көшесімен;
5) «Гидроузел» көшесі «Мыңарал» көшесімен;
6) «Оңтүстік өткел» көшесі «Майлықұм» көшесімен; 
7) «Қазақстанға 40 жыл» көшесі «Ақтүбек» көшесімен; 
8) «Карьерный» тұйығы «Шалқыма» тұйығымен;
9) «Метеорологический» тұйығы «Мойылды» тұйығымен 

қайта аталсын. 
3. Қызылорда қаласының мына құрамдас бөліктеріне: 
1) «Астана» шағын ауданындағы атаусыз тұйық көшесіне 

«Ақирек» атауы; 
2) «Ақмаржан-1» көшесіне «Ақселеу» атауы; 

3) «Ақмаржан-2» көшесіне «Айнабұлақ» атауы; 
4) «Ақмаржан-3» көшесіне «Ақбидай» атауы; 
5) «Ақмаржан-4» көшесіне «Ақсеңгір» атауы; 
6) «Ақмаржан-5» көшесіне «Ақсүмбе» атауы; 
7) «Ақмаржан-6» көшесіне «Ақтасты» атауы; 
8) «Ақмаржан-7» көшесіне «Ақтоған» атауы; 
9) «Ақмаржан-8» көшесіне «Алтай» атауы; 
10) «Ақмаржан-9» көшесіне «Арасан» атауы; 
11) «Ақмаржан-10» көшесіне «Аршалы» атауы; 
12) «Ақмаржан-11» көшесіне «Асылтас» атауы; 
13) «Ақмаржан-12» көшесіне «Атакент» атауы; 
14) «Ақмаржан-13» көшесіне «Атамекен» атауы; 
15) «Ақмаржан-14» көшесіне «Әулиеата» атауы; 
16) «Ақмаржан-15» көшесіне «Байтақ» атауы; 
17) «Ақмаржан-16» көшесіне «Балауса» атауы; 
18) «Ақмаржан-17» көшесіне «Балдырған» атауы; 
19) «Ақмаржан-18» көшесіне «Егемен» атауы; 
20) «Ақмаржан-19» көшесіне «Жосалы» атауы; 
21) «Ақмаржан-20» көшесіне «Жуалы» атауы; 
22) «Ақмаржан-21» көшесіне «Заман» атауы; 
23) «Ақмаржан-22» көшесіне «Заңғар» атауы; 
24) «Ақмаржан-23» көшесіне «Зерде» атауы; 
25) «Ақмаржан-24» көшесіне «Күмісқорған»; 
26) «Ақмаржан-25» көшесіне «Майбұлақ» атауы; 
27) «Ақмаржан-26» көшесіне «Майтөбе» атауы; 
28) «Ақмаржан-27» көшесіне «Мереке» атауы; 
29) «Ақмаржан-28» көшесіне «Мыңбұлақ» атауы; 
30) «Ақмаржан-29» көшесіне «Өркениет» атауы; 
31) «Ақмаржан-30» көшесіне «Руханият» атауы; 
32) «Ақмаржан-31» көшесіне «Самұрық» атауы; 
33) «Ақмаржан-32» көшесіне «Тартоғай» атауы; 
34) «Ақмаржан-33» көшесіне «Темірқазық» атауы; 
35) «Ақмаржан-34» көшесіне «Шалғынды» атауы берілсін.  
4. Осы шешім мен қаулы алғашқы ресми жарияланған 

күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық
мәслихатының 
15-сессиясының төрағасы
__________Ж. Нұрымбетов
 
Қызылорда облыстық
мәслихатының хатшысы
__________Н. Байқадамов

Қызылорда облысының
әкімі
__________Қ. Көшербаев

Қорқыт Ата атындағы Қызыл орда 
мемлекеттік университеті – қазіргі 
Тәуелсіз Қазақстан Республика-
сында 80 жыл бойы (1937-2017 жж) 
ұрпақтарды жоғары білім, ғылым 
негіздерімен қаруландырып келе 
жатқан Отанымыздағы көр некті 
жоғары оқу орындарының бірегейі. 
Университеттегі инс ти туттар мен 
факультеттерде, ғы лыми-зерттеу 
орталықтарында қазіргі заманғы әлем 
өркениеті жетіс тіктерімен деңгейлес 
жүріп жатқан оқу-әдістемелік, ғы-
лыми-педагогикалық, тәлім-тәр бие лік 
еңбек нәтижелері бүкіл хал қы мыз -
дың ризашылық сезімімен баға ланып 
отыр. Университеттің жара тылыстану, 
техникалық, қоғам дық-гуманитарлық 
мамандықтары бөлімдері, көптілді 
білім беру орта лығы, кітапханасы, 
т.б. – бәрі де қазіргі заманғы уақыт 
талап тарына сәйкес сипатымен рес-
пуб ликамыздағы жоғары білім берудің 
өнегелі көрсеткіштерімен танылуда. 
Бакалавриат, магис тратура, докто-
рантура маман дық тары бөлімдерінде 
еңбек ететін оқытушы-профессорлар 
құрамы да ғылыми-теориялық, педа-
го гикалық біліктілік әлеуетімен рес-
пуб ликамызға, алыс, жақын шетелдер-
ге танымалдығымен отандық жо ғары 
білім берудің үлгілі өнегесін дә лел деп 
келеді. 

Қорқыт Ата атындағы Қы зыл-
орда мемлекеттік универистеті – бізге 
жоғары білім негіздерін мең герткен 
алтын бесігіміз. Уни вер ситеттің жара-
тылыстану, қоғамдық-гуманитарлық, 
тех ни калық ғылымдар салалары бой-
ын ша жоғары білім негіздерімен 
қаруланған мыңдаған түлектері 
Отанымыздың кең-байтақ кеңіс-
тігіндегі материалдық және руха-
ни мәдениет салаларындағы сапа-
лы еңбек көрсеткіштерімен мәлім. 
Мен – осы оқу ордасындағы филоло-
гия факультетінде 1968-1972 жылдары 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 
бойынша жоғары білім негіздерін 
алған түлегімін. Осы жоғары оқу ор-
нына қабылдау емтихандарын «өте 
жақсы», «жақсы» бағаларымен тапсы-
рып, студент бол ғаннан бастап, қысқы, 
жазғы сессиялардағы сынақтар, III-IV 
курстардағы педагогикалық практи-
калар, мемлекеттік емтихандар – бәрі 
де ұстаздарымыздың оқыту, ғылыми-
зерттеуге дағ ды ландыру, тәлім-
тәрбие беру жұ мыс тарын кешенді 
жүргізген еңбек жемістері. «Қазақ тілі 
мен әдебиеті» мамандығын жоғары 
біліктілік деңгейінде меңгерумізге 
бізге дәрістер оқыған, семинар сабақ-
та рын өткізген, педагогикалық прак-
тикаларға, ғылыми-зерттеу баян да-
мамызға жетекшілік жасаған асыл 
мінезді, білімді, білікті аяулы ғалым-
ұстаздарымызды өмір бойы мақтаныш 
етіп келемін. Атап айтқанда, 
Әуелбек Қоңыратбаевтың, Нұртай 
Нұржановтың, Әнес Жақыповтың, 
Нұрлыбек Жү ні совтің, Әли 
Байжоловтың, Айнаш Шамшатованың, 
Гүлзәй Сма  ғұлованың, Мәди Ке-
реевтің, Үсен Абдуллаевтың, Әб-
діж әли Әбдіқалықовтың, Медеуәлі 
Би ма ғамбетовтің, Әбжаппар Әбі-
ла қов тың және т.б. ондаған ғалым-

ұстаз дарымыздың ұлағаты өмір бойы 
ұмытылмайды. Еңбек өтілі жылда-
рымызда аталған ғалым-ұстаз да-
рымыздың теориялық-тә жіри белік 
білімділігі, біліктілігі, шәкірт тердің 
сапалы еңбек нәти же леріне жетуін 
жүзеге асыртатын талапшылдығы – 
өмір бойы бізге берік ұстаным-бағдар.

1998 жылдың 24 науры-
зынан басталған Қорқыт Ата 
атын   дағы Қызылорда мем ле-
кет  тік университетінің жаңа та-
рихы – Тәуелсіз Қазақстан Рес-
пуб  ли касының әлем өркениеті 
ке ңіс    тігіндегі әлеуетін танытатын 
көр  некті көрсеткіштерінің бірегейі. 
Жо ғары білім алуы мыздың әуелгі ал-
тын бесігі осы университетіміздің 
кітапхана қо рындағы 3 миллионға 
жуық кітап қорының бар екен-
дігін біз үнемі мақтаныш тұта мыз. 
Университеттің бака лавриат, магис-
тратура, докто ран  тура мамандықтары 
бө лім дерінде жоғары білім, ғылым 
не  гіздерін білімгерлердің (сту дент-
тердің, магистранттардың, док  торант-
тардың) қазіргі заманғы әлем дік озат 
инновациялық технологиялар бойын-
ша игерудегі жетістіктеріне де қуа-
намыз. 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» ма-
мандығы бөлімінде оқыған жо ғары 
білімді мамандар өткен 80 жыл бойы 
республикамыздың орта, арнаулы 
орта, жоғары білім беру жүйесіндегі 
ғылыми, оқу-әдістемелік озат жетіс-
тіктер иелері болып еңбек етіп келе 
жатқаны – тарихи шындық. Ал қазақ 
сөз өнерінің поэзия, проза, драматур-
гия, көркем пуб лицистика салалары 
бойын ша көптеген түлектердің таны-
мал қаламгерлер, ақын-жазушылар, 
ға лым дар болғандығы мәлім. Қазақ 
әде биетінің тарихындағы көрнекті 
орындарымен ұлттық сөз өнерін 
байыт қан туындылар жазған қалам-
герлер – университеттің мәң гілік 
мақ та ныштары. Атап айтқанда, Сыр-
бай Мәуленов (1940-1941 оқу жы-
лында білім алған), Сағи Жиенба-
ев, Танаш Дәуренбеков, Саид Бая-
зитов, Мешітбай Құттықов, Тыным-
бай Нұрмағамбетов, Са дықбек Хан-
гелдин, Балашбек Шағыров, Әскербек 
Рақымбекұлы, Темірше Сары байұлы, 
Бақыт Сарбалаев, Зордан Салықбаев, 
Қази Данабаев, Елена Әбдіхалықова, 
Дүй  сенбек Аяшұлы, Аманжол 
Сақыпұлы және т.б. – ондаған таны-

мал қаламгерлер қазақ әдебиеті да-
муы үдерісінде әрқайсысының өзіндік 
шығармашылық істерімен танылды. 
Олардың бірқатары – қазір Отаны-
мызға танымал мемлекет, қоғам 
қайрат керлері қатарындағы көрнекті 
тұлғалар. 

Қорқыт Ата атындағы Қы зыл-
орда мемлекеттік  уни вер си те ті нің 
80 жылдық тарихындағы ректорлар-
ды қазіргі буын өкілдері үнемі 
еске алып отырады: Н.И.Цой (инс-
титуттың Қиыр Шығыстағы ке-
зін дегі директоры), А.А.Боробов 
(1937-1938 жж.), С.И.Ривкин (1939- 
1948 жж.), О.Тоқмурзин (1948- 1951 
жж.) Ә.Коргулин (1951-1952 жж.), 
Қ.Жаманбаев (1952-1954 жж.), 
Ә.Ермеков (1954-1963 жж.), Б.Өсербаев 
(1963-1970 жж.), О.Ка мардинов (1970-
1987 жж.), У.Қ.Бишімбаев (1976-1996 
жж.), А.А.Айтмұхамбетов (1987-1991 
жж.), Б.С.Досманбетов (1991-1996 
жж.), Б.С.Әбдірәсілов (1996-1998 
жж.), Б.К.Момынбаев (2007-2011 
жж.), Қ.А.Бисенов (1996-1998 жж. 
Ы.Жа қаев атындағы поли тех никалық 
институтының ректоры; 1998-2007 
жж. және 2011 жылғы 12 тамыздан 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік универсиетінің ректоры).

Қорқыт Ата атындағы Қы зыл-
орда мемлекеттік уни вер си  тетінің 
1996-2017 жылдар аралығындағы та-
рихында Қылышбай Алдабергенұлы 
Қазақстанның Арал теңізі мен Қаратау, 
Қызылқұм, Қара құм, Сырдария мен 
Әмудария өзендері атырабтарындағы 
хал қымыздың ұрпақтарының көп-
салалы классикалық университет-
те әлем өркениеті талаптарына сай 
мамандықтарды игеруін жүзеге 
асырды. Көпсалалы жоғары кәсіби 
мамандықтар бойынша білім беретін 
университеттің материалдық-тех-
никалық базасы нығайтылды, оқу 
үдерісіндегі, ғылыми-зерттеу, тә-
лім-тәрбие беру жұмыстарының 
қазіргі заманғы ақпараттық, ин но ва -
циялық  технологияларына сәй  кес бо-
луын қалыптастырды. Оқу үдерісін 
ұйымдастыру және бас қа руды элек-
тронды жүйеге кө шіру, барлық 
мамандықтарды кре диттік оқыту 
жүйесімен жүр гізу, әлем өркениетіндегі 
көрнекті уни верситеттерін (Мәскеу 
мем ле кеттік табиғат көркейту уни-
вер ситеті, К.А.Тимирязев атындағы 
ауыл шаруашылығы академия-

сы, И.М.Губкин атындағы Ресей 
мем лекеттік мұнай және газ ака -
де миясы, Ураинадағы Думанс-
кий атындағы коллойдтық химия 
инс титуты, т.б.) ғылыми-зерттеу, 
оқу-әдістемелік  байланыстарды 
ұйым дастырды. Жаңашыл ректор 
Қ.А.Бисеновтің отандық және әлемдік 
озық инновациялық технологиялар 
жетістіктерін университетке енгізуінің 
нәтижесінде көпсатылы білім беру 
жүйесі әлемдік деңгейге көтерілді. 
Университет жанындағы бастауыш 
кәсіби білім беру орталығы, универ-
ситет колледжі, мамандар бі лік тілігін 
арттыру факультеті, қашықтықтан 
білім беру орталығы мамандар 
даярлаудың жақсы нә тижелерге жетуін 
қамтамасыз етіп келеді. Ректордың 
жоғары білікті ұйымдастырушылық 
қызметі нә тижесінде университеттің 
еңбек нарығы талаптарына сай бә-
секеге қабілетті жоғары білікті ма-
мандар даярлауы сапалы сипатымен 
бағалануда. 

Қылышбай Алдабергенұлы Би-
сенов – Отанымызға және алыс-жақын 
шетелдерге танымал көрнекті ғалым. 
Қызылорда облыстық мәслихатының 
(1996-2007 жж.) және Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Мәжілісінің де-
путаты (2007-2011), «Нұр Отан» ХДП 
Қызылорда облыстық фи лиа лының 
төрағасы (2006-2007 жж.), «Нұр Отан» 
партия  сы сая  си кеңесінің мүшесі. Ол 
– ха лық ара лық инженерлік ака демия-
сының академигі (2001 ж.), ҚР Ұлттық 
инженерлік академияның академигі 
(2001 ж.), Халықаралық жоғары мектеп 
ғылым акаде мия сының академигі, Ре-
сей сәулет және құрылыс ғылымдары 
ака де миясының академигі (2011 
ж.), 160-тан астам ғылыми еңбектің, 
оның ішінде 8 монография, 22 
өнертапқыштық патент пен куәлік тің, 
5 оқулықтың авторы. Ол 3 ғылым док-
торын, 7 ғылым кандидатын дайында-
ды. Қазақстан Республикасының жаңа 
тарихына өзінің ғалымдық, ұстаздық 
және қайраткерлік әлеуетімен мол 
үлес қосып келе жатқан оның еңбегі де 
лайықты марапатталып келеді. 

Қылышбай Алдабергенұлы – 
Тәуелсіз Қазақстан Респуб лика сын-
дағы 80 жылдық тарихы бар көпсалалы 
классикалық университеттің әлемдік 
деңгейдегі жетістіктерге сәйкес қа-
лып тасуын жүзеге асырып отырған 
жаңашыл қайраткер ректор. 

Қорыта айтқанда, Қорқыт Ата 
мемлекеттік университетінің 80 
жылдығы – Отанымыз тарихының 
мәртебелі биіктігі. Халқымыздың 
ұрпақтарына жоғары білім негіз-
дерін меңгерткен іргелі оқу орда-
сын ұзақ жылдар бойы басқарып келе 
жатқан көрнекті ғалым, қай раткер бас-
шы Қылышбай Алда бер генұлы мен 
университеттің бі лімгер шәкірттері 
және ұстаздар ұжымының Мәңгілік Ел 
дамуы бағдарындағы жарқын болашақ 
же тіс тіктері биіктеріне өрлей береріне 
кәміл сенеміз. Бұл – біздің ата-бабалық 
рух қуатының сенімді бағдарлы жолы. 

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымдарының 

докторы, профессор.

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ 
БІРЕГЕЙ ОРДАСЫ

Әулетіміздің ақылшысы, отба-
сы мыздың тірегі, асқар таудай арқа-
сүйер әкеміз Абуталипов Абеннің 
бұл фәни дүниеден өткеніне де бір 
жылдың жүзі болып қалды. 

Ардақты әкеміз 1947 жылы 3 
шілдеде Жаңақорған ауданы, Бес-
арық бекетінде дүниеге келген. Еңбек 
жолын 1967 жылы Жаңақорған ау-
дан дық ауруханасында фельдшер бо-
лып бастаған, 1969 жылы окулист 
қызметін атқарған. 

Ал 1976 жылы Қызылорда қа-
ла лық прокуратурасында аға тер-
геуші, 1977 жылы Арал  ауданы 
про курорының көмекшісі, Ле-
нинск қалалық прокуратурасының 
аға тергеушісі, 1979 жылы Арал 
ау дандық халық судьясы болып 

сайланған. 1992 жылы 
Жаңақорған аудандық 
заң консультациясының 
меңгерушісі, Қызылорда 
об лыстық адвокаттар 
ал қасының мүшесі бо-
лып қызмет атқарған. 
Өте білімді заңгер заң 
бұзу шылықпен  белсене 
күресіп, өз жұмысына ас-
қан жауаптылықпен қа-
райтын. Халыққа заң 
көмегін көрсетуде өз 
білімінің жоғары дә режеде екендігін 
көр сет ті. Ардақты әкеміз адал дық-
ты ту етіп, бойындағы бар асыл 
қасиеттерді санамызға сіңіріп, текті 
тәрбиесін берді. Досқа адал, өте 
ақжарқын, адамгершілігі биік жан 

еді. Тағдырға не шара, енді 
әкеміздің жақсы қасиеттері, 
асыл өсиеттері мен жарқын 
бейнесі санамыз бен жүре-
гіміздің түкпірінде ұзақ 
уақыт бойы сақталады. 

Сағына еске ала оты-
рып, әкеміз Абуталипов 
Абеннің рухына құран 
бағыштап, жылдық асы осы 
жылдың 17 қарашасында 
сағат 12-00-де Жаңақорған 
кенті, «Алты-ата» 

мешітінде өтетінін барша ағайын-
туыс пен тілеулес жандарға хабарлай 
отырып, қасиетті құранның ішінде 
болуға шақырамыз.

Еске алушылар:  жары 
Бағдагүл, ұл-қыздары.

Асыл бейнең жадымызда

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ
Облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті мен 

«Ақиқат айнасы» жастар қоғамдық бірлестігі «Азаматтық 
бақылау» жобасы аясында қоғамдық қабылдау өткізді. 

Онда департамент басшысының орынбасары, депар-
таменттің әдеп жөніндегі уәкілі Берікбол Байқожаев және 
қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы Ғалымжан Ер-
кебай тұрғындарды тыңдады. Жастар ұйымының бастамасы-
мен қолға алынған шара жер мәселесі толғандырған көптің 
көкейінен шықты. 

                                                                   Н.САНИЯЗОВА.

     ұРпАҚТАР САбАҚТАСТЫҒЫ

Сыр өңіріндегі іргелі білім ор-
дасы Қорқыт ата мемлекеттік 
университетіне биыл 80 жыл то-
лып отыр. Осыған орай университет 
әкімшілігі «Жұлдызды 30 күн» атты 
мерекелік іс-шара әзірлеп, оның ая-
сында ғасырға таяу тарихы бар білім 
ордасының өткеніне ой жіберіп, 
бүгінін бағалап, болашағына бағыт 
алу мақсатында түрлі танымдық шара-
лар ұйымдастыруда.

Мереке аясында ҚМУ-дың бас 
ғимаратында және оқу ғимарат-
тарында ардагерлермен кездесу ша-
расы болып өтті. Осы оқу орнында 

білім алып, ұзақ жыл ұстаздық қызмет 
атқарған, педагогика ғы лым дарының 
кандидаты, профессор Күлбарам 
Сәдуақасқызы оқу ордасының 
түлектерімен өмір жо лын дағы, ғылым 
саласындағы қол жеткізген табы-
стары  жайлы ой тол ға ныстарымен 
бөлісті. Білікті ұстаз еңбек жолында 
«Үздік оқытушы» дә режесін екі мәрте 
иеленіп, абырой биігінен көрінді. 
Шәкірттері әр салада абыройлы еңбек 
етіп жүр. Қазіргі таңда биология, хи-
мия, география кафедрасында еңбек 
ететін ұстаздың әлі де шәкірттерге 
берері мол. 

Осынау білім ордасының ар-
да гері Болат Абдолұлы 1974 жы лы 
С.М.Киров атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетін эконо ми калық 
теория және мемлекеттік басқару 
факультеті бойынша бітіріп келіп, 
ҚМУ қабырғасында 40 жылға жуық 
абыройлы қызмет атқарған. Арда-
гер, экономика ғылымдарының кан-
дидаты Асылбек Жұмабайұлы да та-
лай шәкірттерінің талабын шыңдаған 
білікті ұстаздардың бірі. Университет 
түлектерімен кездесуде олар қызмет 
жолдарынан бөлек, жалынды жастық 
шақтың қызықты сәттерін әсерлі 
әңгімелеп берді. Студенттердің қойған 
сауалдарына жауап беріп, олармен 
бірге ән де шырқады.

Қорқыт ата университетіндегі 
шоқтығы биік ұстаздардың бірі био-
логия ғылымдарының кандидаты, Ба-
стауыш оқытудың педагогикасы және 
әдістемесі кафедрасының Құрметті 
профессоры Алтынбек Ерназаров.

Ол осы қаладағы №171 
Ғ.Мұрат баев атындағы орта мек-
те бінде білім алған. Ал 1959 жылы 
Н.В.Гоголь атындағы педа го ги ка-
лық институтының жаратылыста-
ну факультетіне оқуға түсіп, 1964 
жылы қызыл дипломмен бітіріп 

шығады. Алғашқы еңбек жолын өзі 
оқыған орта мектепте мұғалім бо-
лып бастаған жас маман ұстаздық 
қызметін өзі білім алған жоғары оқу 
орнында  жалғастырады.  Осында 
еңбек ете жүріп, ғылыммен айналы-
су мақсатында С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінде 
алғашқылардың бірі болып, 
биофакультеттің физиология және 
биохимия кафедрасында ізденушісі 
қатарында  екі жыл жұмыс жасай-
ды. Жалпы педагогика саласын-
да 58 жылдан бері еңбек етіп келе 
жатқан ұлағатты ұстаз А.Ерназаров 
мұғалім, аға мұғалім, доцент, про-
фессор дәрежесі деңгейіне сатылай 
көтерілген болса, бүгінде аталған 
университеттің Құрметті профес-
соры. Бірнеше жыл факултет де-
каны, кафедра меңгерушісі болып 
қызмет атқарды. Бүгінде ғалым 100-
ден аса ғылыми мақала, 3 оқулық, 12 
әдістемелік оқулықтың авторы. Абы-
рой төріндегі ардагердің жұбайы да 
жоғары санатты ұстаз, ұрпақтары 
өмірден өз орнын тапқан.

Кездесу шарасына көптеген арда-
герлер қатысып, көрікті ойларымен, 
парасат-пайымдарымен бө лісті. Міне, 
осылайша университет түлектері 
мәнді де мағыналы кештердің куәсі 
болып, ұлағатты ұстаздар өмірінен 
тамаша тағылым алды.

Ғазиза ӘБІЛДА.

ҰСТАЗДАР  ҰЛАҒАТЫ

16.11.2017 жыл
10:00-
10:30

Университет тарихы мұражайымен танысу
«Студенттер сарайы»

11:00-
13:00

«Бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті проблемалары мен перспективасы» тақырыбындағы 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының пленарлық мәжілісі 

«Студенттер сарайы»
14:00-
17:00 

«Бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың өзекті проблемалары мен перспективасы» тақырыбындағы 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының секциялар жұмысы 

Бас оқу ғимараты
14:00-
17:00

Әріптес жоғары оқу орындарынан келген профессорлардың шеберлік сағаты 
Оқу ғимараттары

17:00-
19:00

Университеттің 80 жылдық мерейлі мерекесіне арналған салтанатты жиын
Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры

17.11.2017 жыл
11:00-
13:00 

Академик А.Д.Таймановтың 100 жылдығына арналған «Қазіргі заманғы математика: проблемалары және 
қолданыстары» атты Екінші халықаралық ғылыми Тайманов оқуларының пленарлық мәжілісі 

«Студенттер сарайы»
15:00-
17:00

Екінші халықаралық ғылыми Тайманов оқуларының секциялар жұмысы 
6-шы оқу ғимараты

14:00-
19:00

Халықаралық конференцияға шақырылған қонақтардың Қорқыт Ата мемориалдық кешенімен және «Байқоңыр» 
ғарыш алаңы тарихының мұражайымен танысуы 

Қармақшы ауданы

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
80 жылдық мерейтойының  бағдарламасы



Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиа
далық комитеті «Хабар» агенттігімен бір лес 
кен «Жылдың ұлттық спорттық жүлдесі» бай  
қауының өткізілуін жариялаған болатын. Ұлт тық 
Олимпиадалық комитет 9 номинацияны та ғайын
дады. Номинациялар қатарында «Үздік жас спорт
шы» жүлдесіне Элизабет Тұрсынбаева ұсынылды.

Э.Тұрсынбаева – ел тарихында 2018 жылдың 
925 ақпан аралығында Пхенчханда (Оңтүстік Ко
рея) өтетін XXIII қысқы Олимпиада ойындарына 
екі жолдама алған алғашқы мәнерлеп сырғанаушы.

Дауыс беру ҚР ҰОК www.olympic.kz неме
се http://olympic.kz/ru/award/3luchshiymolodoy
sportsmen ресми сайтында қараша айының 28не 
дейін жалғасады.

Осыған орай жерлесімізге қолдау білдіру үшін, 
дауыс берейік.

Сейсенбі, 14 қараша 2017 жыл. №173
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Жалпы, театр жастардың тіле
гімен өмірге келді. Сыр елінде талант
ты, өнерпаз жастар көп. Сондықтан 
олар өз театрлары болғанын қалады. 
Бұл ұсыныс қолдау тапты. Театрға 
талант пен талапты ұштастырған 
жастар жиналды. Тарихқа көз 
жүгіртетін болсақ, алғашқы театр 
Қызылорда қаласында құрылды. 
Сондықтан жастар театры ның 
өмірге келуі өнер мен мәдениеттің 
жаңа ғасырдағы жалғасы деп 
айтуға болады. Жақында жастар 
театрының өнерпаздары Астана 
қала сын дағы Жастар театрының 
құрылғанына 10 жыл толуына орай  
оқу апталығына қатысты. Онда 
еліміздің әр өңірінен келген театр 
мамандары шеберліктерін шыңдап 
қайтты. Сол  оқу апталығына біздегі 
Жас тар театрының 3 мүшесі барған 
болатын. Соның бірі – Әлмұхамед 
Алдажаров. Ол «Болашақ» уни
вер ситетінің 4курс студенті. Ма
ман дығы – жол қозғалысын ұйым
дастыру. Әлмұхаммед театрға 
әлеу меттік желідегі хабарландыру 
арқылы келіп, кастингке қатысады. 
Іріктеуден сүрінбей өтеді. Оның 
бала күнгі арманы асқақ болып, 
өнер жолын таңдағанды жөн санай
ды. Мектеп қабырғасында жүріп, 
ақынжазушылардың өлеңдерін 
на қы шына келтіре орындап, түрлі 
сайыс тардың жеңімпазы атанған. 
Жас актер болашақта осы сала

да жоғары білім алып, еліміздің 
мықты өнер иелерінің қатарын 
толықтыруды алдына мақсат етіп 
қойыпты. Әлмұхаммед алғашқы 
қойылған «Алғашқы махаббат» 
пьессасында бас ты ролді сомдаған. 
Жаңадан келген апайға ғашық бола
тын бозбала Қанаттың рөлін тартым
ды алып шығады. Мұнан кейін Шер
хан Мұртазаның «Қыз қасқырын» 
сахналаған. Онда қаражал қасқырды 
ойнайды.

– Театр арқылы тарихты таны
дым. Өзөзімді тани түстім. Өзге де 
қырларым ашылды. Мұнда тек еңбек 
ету керек.  Үнемі өзөзіңді жетілдіріп 
отыруға міндеттісің. Астана қала
сында өткен оқу апталығы бізге 
көп нәрсені үйретті. Сахна тілі, сах
на қозғалысы, дауыс қою, актерлік 
шеберлік сабақтары жүргізілді. Со
нымен бірге психологиялық тренинг
терге қатысып, сахнаның емінеркін 
қозғалысын меңгердік.  Онда Әділ 
Ахметов, Ғани Құлжанов секілді 
өнер иелері, Т.Жүргенов атындағы 
академияның білікті ұстаздары 
сабақ берді.  Шеберлік сабақтары 
Айгерім Әбдірахманға  ерекше 
ұнаған. Айгерім жастар театрының 
белді мүшесі. Ол М.Мәметова 
атындағы педколледжде «актер 
өнері» маман дығын бітірген. Қазіргі 
таңда Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
дың журналистика мамандығы бой
ынша 3курс студенті. Айгерім 

де болашақта актер мамандығын 
жетілдіру үшін жоғары оқу орнына 
түсуді жоспарлап қойыпты.  Аста
на қаласында өткен оқу апталығына 
белсенді қатысып, сертификатқа 
ие болған. Тәжірибе алмасып, жаңа 
достар тапқан.  «Онда жанжақтан 
түрлі театрдың актерлері жинал
ды. Бірбірімізбен жақсы арала
сып, тәжірибе алмастық. Сах
на майталмандары дәріс берді. 
Актерлік білімімізді жетілдіріп, 
шеберлігімізді шыңдай түстік» деді 
жас әртіс. Айгерім «Алғашқы махаб
батта» директордың, «Қыз қасқырда 
» құртқаның рөлінде ойнайды. 

Сонымен бірге Жастар театрын
да Айдар Амандосовтың орны ерек
ше. Ол суретші. Сахнаны безендіріп, 
қойылымға сай жабдықтаудың ма
маны. Айдар М.Мәметова атындағы  
педкол ледждің «сахна безендіру» 
мамандығын тәмам даған. Теат
рда бір жыл тәжірибеден өтіп, 
жұмысқа қабылданады. Астана
да өткен оқу апта лығында сахнаны 
безендірудің қырсырын меңгеріп 
қайтқан.  Жалпы, ондағы Жастар те
атры техникалық  жағынан жақсы 
дамыған. Айдар осы мүмкіндіктерді 
пайдаланып,  сахнаны жаңаша 
әрлеуді үйреніпті. 

– Қойылым мен сахнаның үйле
сімділігі бірбіріне сай болуы ке
рек. Әрбір актер кейіпкерді шы
найы сомдап шығу үшін киімі де 
роль атқарады. Алдағы уақытта 
мұндай оқу апталығы тағы да 
ұйымдастырылса, міндетті түрде 
қатысамын. Себебі, үйренеріміз көп  
дейді, жас суретші. 

Қазіргі таңда Жастар теат
ры үлкен дайындық үстінде. Жаңа 
жылға «Шытырман шырша» қойы
лымын дайындап жатыр. Ол зама
науи ертегі.

Сара АДАЙБАЕВА.

Өткен жылы Қызылорда 
қаласында облыс әкімінің 

қолдауымен Жастар театры 
ашылған болатын. Жас

тар театрына республикаға 
белгілі өнер майталма
ны, режиссер Оңталап 

Нұрмаханов жетекшілік етеді. 
Өнер көгіне қанат қаққан 

шығармашылық ұжымның 
алғашқы қойы лымы Қанат 

Жүнісовтің «Алғашқы ма
хаббаты» болды. Күлкінама

спектакль көрер мен нен оң 
баға алып, ыстық ықыласқа 

бөленді. 

     өнер

     МереЙТОЙ

«Қазанғап» атындағы Қы зыл
орда музыкалық колледжі өзі
нің қырық жылдығын атап өтті. 
Қаладағы Н.Бекежанов атындағы  
облыстық драма театрда өткен сал
танатты шараға өнер сүйерқауым 
көптеп жиылды.

Салтанаттың ашылуында сөз 
сөйлеген облыстық мәслихат хат
шысы Н.Байқадамов колледж 
ұжы мын мерейлі мерекесімен құт
тықтады.

Облыстағы музыкалық кол

ледж өзінің шыққан биігімен және 
тәрбиелеген шәкірттерімен мақтана 
алады. Бүгінде ҚР Мәдениет қай
рат кері К.Ботабаев басқаратын білім 
ошағы республика, облыс, қала 
көлемінде өтетін мәдени ша ра ларға 
қатысып келеді.

Бұл білім ордасында Қазан 
қа ласындағы Татар ұлттық кон
серва  ториясының профессоры 
З.Са лихова, М.Әуезов атындағы 
ака демиялық драма театр әртісі 

Ғани Құлжан, Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының 
профессоры Т.Тоқжан сынды өнер 
саңлақтары білім алған. Сондай
ақ, колледж түлектері «Астана опе
ра», «Абай» атындағы Алматы опе
ра және балет театрларында, Астана 
қалалық және Қызылорда облыстық 
филармонияларында, «Отырар 
сазы» оркестрі секілді белгілі өнер 
ұжымдарында және Қазақ ұлттық 
университеті, Қазақ ұлттық өнер 
университеті сынды іргелі оқу орын
дарында  жемісті еңбек етуде. Елге 
белгілі Мәдина Сәдуақасова, Ал
мас Кішкенбаев, Серік Ибрагимов 
сияқты эстрада жұлдыздары осы оқу 
орнынан шыққанын атап өткен жөн.

Шара барысында бірқатар 
азаматтарға ҚР БжҒМ «Құрмет гра
мотасы» мен «Алғыс хаты» және об
лыс әкімінің «Алғыс хаты» тапсы
рылды.

Мерейтойлық шараға келгендер 
музыка колледжінің ұстаздары мен 
шәкірттері дайындаған концерттен 
ерекше әсер алып, көтеріңкі көңіл
күймен тарқасты.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ 

(сурет).

МУЗЫКАлЫқ КОллЕДЖДің 
40 ЖЫлДЫқ сАлтАнАтЫ

ЖАСТАР ТЕАТРЫ 
жаңа белесте

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ 
НАЗАРЫНА!

Қазақстан Республикасының 
«Қа  зақ стан Республикасында мүге
дек  терді әлеуметтік қорғау тура
лы» Заңының 37бабына сәйкес, 
мүгедектерді әлеу меттік қорғау 
саласындағы мем лекеттік бақылауды 
халықты әлеуметтік қорғау сала
сындағы уәкілетті орган мен оның 
аумақтық бөлімшелері жүзеге асы
рады.

Осыған байланысты, әлеуметтік 
және көлік инфрақұрылымдарында, 
ха лыққа қызмет көрсететін ұйым
дарында мүге дектердің кедергісіз 
қол жеткізуі үшін жағдайлардың 
қамтамасыз етіл  меуі немесе мү
гедектерге арнаулы әлеу мет тік 
қыз меттің сапасыз көр сетілуі (көр
сетілмеуі) туралы шағым дарыңызбен 
Еңбек, әлеуметтік қорғау және 
көшіқон комитетінің Қызыл орда 
облысы бойынша департаментіне 
мына мекенжай бойынша жүгінуге 
болады:

Қызылорда қаласы, Бекзатхан 
Асқар көшесі, №47, 4қабат, 410ка
бинет, байланыс телефоны  2645
92, электрондық пошта: enbek.dep.
qyzylorda@mail.ru (№3, №6, №14, 
№17, №23, №30 маршруттар). 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және
көшіқон комитетінің 

Қызылорда 
облысы бойынша департаменті

Қызылорда облысының табиғи ресурс
тар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының жанынан «WhatsApp» мес сенд
жерінде «ЭКОПАТРУЛЬ ҚЫ ЗЫЛ ОРДА» 
жобасы жұмыс жасауда.  

Жобаның мақсаты – заманауи техно
логияны пайдалана отырып, аймағымыздың 
санитариялық тазалық жағдайына бақылау 
жасау және санитариялық талаптарға сәйкес 
келмейтін аймақтарды анықтау болып табы
лады. «Whatsapp» мессенджерге келіп түскен 
ақпараттар тиісті құзырлы органдардың назары
на жеткізіліп, тиісті шаралар қолданылатын бо
лады. 

«ЭКОПАТРУЛЬ ҚЫЗЫЛОРДА» «Whats
App» мессенджері 8 707 160 53 66 нөмірі арқылы 
жұмыс жасайды.

Өңіріміздің санитариялық талаптарға сәйкес 
келмейтін аймақтары туралы ақпараттар (ви
део фото түсірілімдер мен нақты мекенжайын) 
мен ұсыныстарыңызды (тек «Whatsapp» хабар
ламалар) жоғарыда көрсетілген нөмірге жұмыс 
күндері (дүйсенбіжұма) сағат 9.00ден 19.00ге 
дейін жолдауларыңызға болады. 

АЙМАҒЫМЫЗДЫҢ ТАЗА ӘРІ 
КӨРКЕЙГЕН ЖАСЫЛ ӨЛКЕГЕ 

АЙНАЛУЫНА ӨЗ ҮЛЕСІҢДІ ҚОС!

Жыл сайын заңдарға, нормативтік
құқық тық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетіні бар
ша ңызға мәлім. Осыған байланы
сты Қызылорда облысы Төтенше 
жағдайлар департаментінің Аза
маттық қорғаныс бөлімі азаматтық 
қорғаныс саласындағы заң
намаларға енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар туралы қысқаша 
түсін діреді. «Азаматтық қорғаныс 
ісшараларын ұйымдастыру және 
жүргізу қағидаларын бекіту тура
лы» Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрінің 2015 жылғы 
6 наурыздағы №190 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Респу
бликасы Ішкі істер министрінің 
2017 жылғы 18 наурыздағы №209 
бұйрығының (бұдан әрі  Бұйрық) 
(Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2017 жылғы 
26 сәуірде №15035 болып тіркелді)  
6тармағына сәйкес облыстың, 
облыстық маңызы бар қала мен 
аудандардың жергілікті атқарушы 
органдары, азаматтық қорғау 
қызметтері, орталық атқарушы 
органдардың аумақтық бөлімшелері 
жыл сайын тиісті жылғы қараша 
айының бірінші онкүндігі аяқ
талғаннан кейін, уәкілетті ор
ган ведомствосының аумақтық 
бөлімшесі болып табылатын 
Қызылорда облысының Төтенше 
жағдайлар департаментіне және 
61тармағына сәйкес облыстық 
маңызы бар қала мен аудандардың 
азаматтық қорғау қызметтері, 
азаматтық қорғаныс санаттарына 
жатқызылатын ұйымдар жыл сай

ын тиісті жылғы қараша айының 
бірінші онкүндігі аяқталғаннан 
кейін уәкілетті орган ведомствосы 
аумақтық бөлімшесінің аудандық 
және қалалық Төтенше жағдайлар 
басқармаларына (бөлімдеріне), де
мек Қызылорда қа ласы Төтенше 
жағдайлар басқармасы мен 
аудандық Төтенше жағдайлар 
бөлімдеріне есеп береді. Есепті Бұй
рықтың 1қосымшасына сәйкес тап
сырады.

«Азаматтық қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 11 сәуір дегі №188
V Заңының  20бабы 3тар мағына 
сәйкес аумағында жұмыс iстеуiнiң 
бұзылуы ұлттық қауiпсiздiкке 
қатер төндiретiн және төтенше 
жағ дайлардың туындау қаупiн 
туғызатын стра тегиялық объектілер 
орналасқан ұйым дар аса маңызды 
санатқа жатады. Санат тан ды
рылған ұйымдарға:

аса маңызды мемлекеттік меншік 
объектiлері;

өнеркәсіптің, көлiкком муни
ка ция кеше нiнiң, энерге тиканың, 
байланыстың жұмыс iстеп тұрған, 
салынып жатқан, реконструкция 
ланатын және жобаланатын қауiптi 
өндiрiстік объектiлерi бар және 
маңызды мемлекеттiк және эко но
микалық мәнi бар ұйымдар;

уларды өндірумен, қайта өң
деумен, тасымалдаумен, сатып алу
мен, сақтаумен, өткізумен, пайдала
нумен және жоюмен айналысатын 
ұйымдар;

аумағында тіршілiктi қамтамасыз 
ету объектiлерi орналасқан ұйымдар 
жатады.

«Өрт қауіпсіздігі және азаматтық 
қорғаныс саласындағы тәуекел 
дәрежесін бағалау критерийлері 
мен тексеру парақ тарын бекіту ту
ралы» Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы №1060 және 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2016 жыл
ғы 12 қаң тардағы №8 бірлескен 
бұй рығының 2қосым ша ның 4тар
мағына сәйкес тексерілетін субъек
тілерге:

орталық атқарушы органдар 
ведомс тволық бағынысты ұйым
дары; 

облыстық,  қалалық және ау дан
дар  дың жергілікті атқарушы орган
дар;

азаматтық қорғаныс бойынша 
санат тарға жатқызылған ұйымдар;

базасында Азаматтық қорғау қыз
мет тері құрылған ұйымдар;

табиғи және жасанды су айдын
дарында жаппай демалу орындары 
бекітілген ұйым дар жатады.

Жоғарыда көрсетілген Бұйрықтың 
талабына сәйкес есептерді уа қы
тылы жолдауды сұраймыз. Есеп 
уақытылы жолданбаған жағ
дайда, тиісті заңнама талаптары
на сәйкес есепті ұсынбаған объект 
азаматтық қорғаныс саласы бой
ынша тексеру тізіміне енгізілетінін 
назарларыңызға жеткіземіз.

С.СЫЗДЫҚ, 
Қызылорда облысы 
Төтенше жағдайлар 

департаменті,
Азаматтық қорғаныс бөлімінің

бастығы, подполковник.

есеп уақытылы тапсырылуы тиіс

ЭЛиЗАБЕТ ТҰРСЫНБАЕВАҒА 
ДАУЫС БЕРЕЙІК!

Азаматтық қорғау саласындағы заңнамаларға енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар туралы

«Терроризмге қарсы ісқимыл туралы» 
1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Рес пуб
ликасы Заңының 4бабы 3тармағының 7) 
тармақшасына сәйкес Қазақстан Респуб лика
сының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Терроризм акті
сінің салдарынан жеке және заңды тұлғаларға 

келтірілген мүліктік зиянды өтеу қағидалары 
бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жария лан
ға нынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
ПремьерМинистрі                                      С.Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің 

2013 жылғы 28 тамыздағы 
№ 877 қаулысымен     

бекітілген       
Терроризм актісінің салдарынан жеке және 

заңды тұлғаларға келтірілген мүліктік зиянды 
өтеу қағидалары

1. Осы Терроризм актісінің салдарынан жеке 
және заңды тұлғаларға келтірілген мүліктік зиян
ды өтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) тер
роризм актісінің салдарынан жеке және заңды 
тұлғаларға келтірілген мүліктік зиянды өтеу 
тәртібін белгілейді.

2. Қазақстан Республикасының сақтандыру 
және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында 
көзделген тәртіппен сақтандырылған мүлікті 
қоспағанда, терроризм актісінің салдарынан жеке 
және заңды тұлғаларға келтірілген мүліктік зиян
ды өтеу көрсетілген тұлғаларға (бұдан әрі – мүлік 
иелері) тиесілі жоғалған немесе бүлінген мүліктің 
құнын төлеу арқылы жүргізіледі.

3. Мүліктің құнын өтеу үшін Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен расталған кезде мүліктің жоғалуы не
месе зақымдануы, терроризм актісінің жасалуы 
мен мүліктің жойылуы немесе зақымдануы ара
сында себепті байланыстың болуы негіз болып та
былады.

4. Мүлік иесіне мүліктің құны оған Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексінің 19 
және 20баптарына, сондайақ «Бюджеттiң 
атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету 
ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республи
касы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 
220 қаулысында көзделген Қазақстан Респу
бликасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы 
органдардың резервтерін пайдалану тәртібіне 
сәйкес жергілікті бюджеттерде ағымдағы қаржы 
жылына бекітілген көлем шегінде жергілікті 
атқарушы органдардың шұғыл шығындарға ар
налған резервтерінде көзделген қаражат есебінен 
жергілікті атқарушы органның ақша қаражатын 
төлеуі арқылы өтеледі.

5. Мүлікке меншік құқығы немесе өзге де 
заттық құқық, осы мүліктің құрамы Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сәй
кес осы Қағидалардың 9тармағында көрсе тіл ген 
тиісті құжаттармен, сондайақ мүлік иесінің және 
куәгерлердің түсініктемелерімен расталады.

6. Мүліктің өтелетін құнының мөлшерін 
айқындауды мүлік иесінің және қаржы нарығы 
мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және 
қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік ор
ган аккредиттеген тәуелсіз сарапшының (бұдан 
әрі – тәуелсіз сарапшы) қатысуымен жергілікті 
атқарушы орган жүзеге асырады.

Мүлік құнын өтеу мөлшері жоғалған неме
се зақымдалған мүліктің ескіруін ескере от
ырып, мүлік құнын өтеу кезінде осы жердегі 
қолданыстағы нарық бағасы бойынша бүлінген 
мүлікті қалпына келтіру (жөндеу) үшін қажетті 
шығыстарды және (немесе) мүліктің зақымдануы 
салдарынан оның арзандау мөлшерін не жоғалған 
мүліктің құнын негізге ала отырып белгіленеді. 

Бүлінген мүлікті қалпына келтіру (жөндеу) 
шығыстары оны қалпына келтіруге жұмсалатын 
шығыстар сметасымен немесе калькуляциясымен 
расталады.

Мүлік иесінің мүлікті бағалауды жүр гізуге, 

бүлінген мүлікті қалпына келтіруге (жөндеуге) 
жұмсалатын шығындардың сметасы мен каль
куляциясын жасауға байланысты көрсетілген 
қызметтерге ақы төлеу бойынша құжаттамалық 
расталған шығыстары өтелетін мүліктің құнына 
қосылады.

7. Осы Қағидалардың 1тармағында көр
се тілген мәнжайлар кезінде жоғалған немесе 
бүлінген мүліктің құнын өтеу үшін мүлік иесі тер
роризм актісін жасау себебі бойынша қылмыстық 
іс қозғалғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде 
жергілікті атқарушы органға осы Қағидаларға 
1қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған 
келтірілген мүліктік зиянды өтеу туралы өтініш 
береді.

Келтірілген мүліктік зиянды өтеу тура
лы өтініште: жоғалған немесе бүлінген мүлік, 
бүлінген мүлікті қалпына келтіруге (жөндеуге) 
жұмсалатын шығыстар және (немесе) мүліктің 
бүлінуі салдарынан оның арзандау мөлшері не 
болмаса жоғалған мүліктің құны көрсетіледі.

Жергілікті атқарушы органға келтірілген 
мүліктік зиянды өтеу туралы өтінішпен мүлік 
иесінің өзі жүгінуі мүмкін болмаған жағдайда, 
оның жақын туыстары, сондайақ заңды өкілдері, 
олар он сегіз жасқа (кәмелеттік жасқа) толмаған 
жағдайда сенімхат негізінде жүгіне алады.

8. Келтірілген мүліктік зиянды өтеу тура
лы өтінішті жергілікті атқарушы орган осы 
Қағидалардың 9тармағында көрсетілген құжаттар 
жергілікті атқарушы органға келіп түскен күннен 
бастап бір ай ішінде қарайды.

9. Келтірілген мүліктік зиянды өтеу тура
лы өтінішке қоса мүлік иесі жергілікті атқарушы 
органға:

1) жеке тұлғалар үшін – мүлік иесінің жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ал 
заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесін;

2) қылмыстық істі жүргізуші органның мүлік 
иесін терроризм актісінен жәбірленуші деп тану 
туралы қаулысының көшірмесін;

3) мүлікке меншік құқығын немесе өзге де 
заттық құқықты, оның құрамын, бүлінген мүлікті 
қалпына келтіруге жұмсалатын шығыстарды, 
мүліктің бүлінуі салдарынан оның арзандау 
мөлшерін, жоғалған мүліктің құнын (олар бар бол
са) растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Осы Қағидалардың 9тармағында көр се
тілген құжаттардың толық топтамасы ұсы ныл
маған кезде өтінішті қарау тоқтатыла тұрады, ал 
өтініш берушіге хабарламаны алған кезден бастап 
күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, жетіспейтін 
құжаттарды ұсыну қажеттігі туралы жазбаша ха
барланады.

Егер көрсетілген мерзімде өтініш беруші 
жетіспейтін құжаттарды ұсынбаған жағдайда, 
мүліктік зиянды өтеу туралы өтініш қаралмастан 
өтініш берушіге қайтарылады. Өтінішті қараудан 
бас тарту өтініш берушінің өтінішті қайта жолдау 
мүмкіндігінен айырмайды.

11. Өтінішті тіркеу осы Қағидаларға 2қосым
шаға сәйкес нысан бойынша келтірілген мүліктік 
зиянды өтеу және жүргізілген төлемдер туралы 
өтініштерді тіркеу журналында жүзеге асырылып, 
мүліктің меншік иесіне өтініштің қабылданғаны 
туралы растау қағазы беріледі.

12. Жергілікті атқарушы орган өтініш тіркелген 
күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасының бағалау қызметін реттейтін 

заңнамасына сәйкес мүліктің меншік иесі таңдаған 
тәуелсіз сарапшының мүлікке келтірілген залал
дың мөлшерін бағалауын ұйым дастырады.

Бұл ретте мүлікке келтірілген залалдың мөл
шерін бағалауды ұйымдастыруға байланысты 
шығыстар жергілікті атқарушы органға жүктеледі.

13. Мүлікке келтірілген залалдың мөлшерін баға
лауды ұйымдастыру мынадай кезеңдерден тұрады: 

1) мүліктің меншік иесінің жергілікті ат қарушы 
орган ұсынған тәуелсіз сарап шы лардың тізбесіне 
және олардың орналасқан жері, байланыс телефон
дары туралы ақпаратқа сәйкес тәуелсіз сарапшыны 
таңдауы;

2) мүліктің меншік иесімен келісім бойынша 
бағалауды жүргізу уақыты мен орнын анықтау;

3) бүлінген мүлікті бағалауды өткізу; 
4) мүліктің меншік иесін бағалау туралы есеппен 

таныстыру.
14. Мүлікке келтірілген залалдың мөлшеріне 

бағалау жүргізу кезінде оны қалпына келтіру құны 
зиян келтірілген күнге дейінгі мүліктің есептелген 
амортизациясы (тозуы) шегеріліп, залал келтірілген 
күнгі қолданыстағы нарықтық құнның негізінде 
есептеледі.

15. Мүлік жойылған кезде келтірілген залал дың 
мөлшері залал келтірілген күнгі нарықтық құнның 
негізінде айқындалады.

Егер мүлікті қалпына келтіру техникалық 
тұрғыдан мүмкін болмаса немесе экономикалық 
тұрғыдан негізсіз болса, ол жойылды деп санала
ды. Мүлікті қалпына келтіру, егер бұл ретте мүлікті 
қалпына келтіруге жұмсалатын шығыстар оның за
лал келтіру басталған күнгі нарықтың құнының сек
сен пайызынан асып кетсе, экономикалық тұрғыдан 
негізсіз деп саналады.

 16. Егер жергілікті атқарушы орган осы Қағи

да лардың 12тармағында белгіленген мерзімде 
тәуелсіз сарапшының мүлікке келтірілген залалды 
бағалауын ұйымдастырмаса, онда мүліктің меншік 
иесі тәуелсіз сарапшыны дербес таңдай алады және 
оның көрсетілетін қызметтерін пайдалана алады.

Тәуелсіз сарапшының көрсетілетін қыз мет
теріне ақы төлеу жөніндегі мүліктің меншік иесінің 
құжаттамамен расталған шығыстары өтелетін 
залалдың сомасына қосылады.

17. Тәуелсіз сарапшы қорытынды шығар ған
нан кейін өтініш пен тиісті құжаттардың негізінде 
жергілікті атқарушы орган заңнамада белгіленген 
тәртіппен зиянды өтеуге тиісті жергілікті атқарушы 
органның шұғыл шығын дарға арналған резервінен 
қаражат бөлуді көз дейтін шешімнің жобасын 
әзірлейді.

Мүлік құнын өтеуден бас тартқан жағдайда 
жергілікті атқарушы орган өтініш берушіге бас тар
ту себептерін көрсете отырып, жазбаша хабарлама 
жібереді.

18. Жергілікті атқарушы орган ақша қара жатын 
банктік үш күн ішінде мүліктің меншік иесінің 
өтінішінде көрсетілген ағымдағы немесе жинақ шо
тына аударады.

19. Залал өтелгеннен кейін келтірілген мүлік
тік зиянды өтеу және жүргізілген төлемдер туралы 
өтініштерді тіркеу журналында залалдың өтелген 
күнін, мөлшерін және төлем құжатының нөмірін 
көрсете отырып, тиісті жазба жүргізіледі.

20. Жоғалған немесе зақымдалған мүлік иесі мен 
жергілікті атқарушы орган арасында туындайтын 
даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

21. Төлемдерді заңсыз алуға бағытталған іс
әрекет Қазақстан Республикасының заң на масында 
көзделген жауаптылыққа әкеп соқ тырады.

Терроризм актісінің салдарынан жеке және заңды тұлғаларға 
келтірілген мүліктік зиянды өтеу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
28 тамыздағы №877 қаулысы

Терроризм актісінің салдарынан      
жеке және заңды тұлғаларға келтірілген 

мүліктік зиянды өтеу қағидаларына    
1қосымша                 

Өтініш нысаны
__________________________________________әкімі
(облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, ау
дан (облыстық маңызы бар қала))
______________________________________________

(лауазымды тұлғаның Т.А.Ә.)
_____________________________________ тұратын
____________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә. деректемелері)

Келтірілген мүліктік зиянды өтеу туралы өтініш
Сізден________________________________ 
(бүлінген мүлікті қалпына келтіруге (жөндеу) 
жұмсалатын шығыстары және (немесе) мүліктің 
бүлінуі салдарынан оның арзандау мөлшері не болма
са жоғалған мүліктің құны)
қоса алғанда,___________________________________ 
_____________________________терроризм актісінің
_____________________________________________

(уақыты, орны, оқиға сипаты)
_____________________________________________

жасалуына байланысты келтірілген материал дық за
лалды өтеуді сұраймын.
Материалдық залалды мына мекенжай бойынша: ____
______________________________________________

(облыс, аудан, қала, тұратын жердің мекенжайы)

өтеуді сұраймын
Банктің атауы _________________________________
Банктің БИК, ЖИК
______________________________________________
Ағымдағы немесе жинақ есеп шоты_______________
_________________________________________атына

 (Т.А.Ә., деректемелер)
Алушының ЖСН № ____________________________
Өтінішке мынадай құжаттарды қоса беремін:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________
«__» _______ _________    Өтініш беруші __________
 (күні)       (айы)         (жылы)                             (қолы, Т.А.Ә.)
_______________________________________
                            (кесу сызығы)
Азамат _______________________________________
_______________________________________ өтініші
№_______________ тіркелді. Өтініш қабылданған 
күн__________________________________________
Өтінішті қабылдаған тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы және 
қолы ________________________________________
«__» _________ _______  Өтініш беруші ____________
(күні        (айы)         (жылы)                        (қолы, Т.А.Ә.)

Терроризм актісінің салдарынан     
жеке және заңды тұлғаларға келтірілген 

мүліктік зиянды өтеу қағидаларына   
2қосымша

Келтірілген мүліктік зиянды өтеу және жүргізілген төлемдер туралы өтініштерді тіркеу журналы

Р/с 
№

Өтініш 
берушінің 

Т.А.Ә. немесе 
деректемелері

Келіп 
түскен 

күні, кіріс 
№ 

Тұратын, 
орналасқан 
мекенжайы

Материалдық 
залалды өтеу 

себебі (орынның 
қысқаша сипат
тамасы, уақыты)

Келтірілген 
материалдық 

залалдың 
мөлшері

Төленген ақша қаражаты 
бойынша төлем құжатының 
№ және күні (тіркеушінің 

қолы)

1 2 3 4 5 6 7
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