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ЖАСТАР ФОРУМЫ

Сыр өңірінің қасиетті орындарының 
картасы мен жинағы шығарылады. 

Облыстың тарихи-мәдени мұраларын 
қорғау және пайдалану жөніндегі 

ғылыми-әдістемелік кеңес отырысында 
осындай шешім қабылданды.

Жиын алдында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Қазақ станның еңбек сіңірген 
сәу летшісі, Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық зерттеу уни верситетінің 
профессоры, Шығыс елдері халықаралық 
сәулет Академиясының академигі Бек Ибраев 
пен Ә.Марғұлан атындағы Археология 
институтының Ас тана қаласындағы 
филиалының директоры, «Платиналы 
Тар лан» сыйлығының иегері, тарих 
ғылымдарының доценті Зай нолла Самашевты 
70 жасқа толу мерейтойымен құттықтады. 
Ғалым дарға облыстың ең жоғары наградасы 
– Құрмет грамотасын табыс етіп, сый-сияпат 
жасады. 

Жаһандану дәуірінде әлем көз ілеспес 
жылдамдықпен дамып келеді. Осының 
арасында ұлттық жады, ел тұтастығы, рухани 
қазына сияқты құндылықтар жұтылып 
кетпеуі тиіс. Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласы қоғамға үлкен серпіліс әкелді. 
Рухани-мәдени саладағы модернизация, 
еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі маңызы 
зор оқиға болды. Бір сөзбен айтқанда, ұлттық 
мүдденің ұлы мұраттарын айқындайтын жаңа 
идеологиялық тұжырымдама деуге негіз бар. 

– Қазан айында аймаққа арнайы іссапармен 

келген Елбасыға бірнеше маңызды жоба 
таныстырылды. Соның ішінде шығыстық 
үлгіде жаңғыртылатын Сырдарияның сол 
жағалауын ерекше атап өтуге болады. Онда 
11 шағын аудан мен Жастар орталығы, 
Неке сарайы, «Болашақ» университетінің 
студенттер қалашығы, көпсалалы аурухана 
және Сыр елінің өткенінен сыр шертетін 
Қазақ Орталық Атқару комитеті ғимаратының 
түпнұсқасы бой көтермек. Бұл нысан жыл 
соңына дейін пайдаланылуға беріліп, оның 
бір жағына қалалық музей, екінші жағына 
Рухани жаңғыру орталығы орналасады деп 

жоспарлап отырмыз, – деді Қ.Көшербаев 
Бұл жыл Сыр елінде қоғамдық-саяси 

маңызы зор шаралардың өтуімен ерекшеленді. 
Алашорда қозғалысының 100 жылдығын 
біздің өңір республикада алғашқылардың 
бірі болып атап өтті. Ғылыми конференция 
ұйымдастырылып, облыс орталығында 
қоғам қайраткері Мұстафа Шоқайдың еңселі 
ескерткіші орнатылды. Ашаршылық және 
саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған 
ескерткіш қайта жаңғыртылды. Ал алдағы 
жылы Қызылорда қаласының 200 жылдығы, 
Астана қаласының 20 жылдығы кең көлемде 

аталып өтеді. Соның аясында маңызды 
объектілер ашылып, түрлі мәдени шаралар 
мерейтойдың мәнін аша түспек. 

Күн тәртібіне сәйкес кеңес мүшелері 
төрт мәселені талқылады. «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасының, 
өткен жылғы кеңес отырысында жүктелген 
тапсырмалардың орындалуы туралы 
облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының басшысы Ержан 
Әбдірахманов айтып берді. Сыр елінен 
республиканың киелі жерлерінің тізіміне 16 
ескерткіш, 100 қасиетті жердің қатарына 12 
нысан енгізілді. 

Биыл Сығанақ, Жанкент, Шірік-Рабат -
пен бірге ортағасырлық Сортөбе, Жент 
қалашықтарына, Аралдың кепкен таба-
нындағы Кердері кесенесіне архео логиялық 
зерттеу жүргізілді. Келер жылы әлі сыры 
ашылмаған ортағасырлық «Қышқалаға» 
архео логиялық қазба жұмысы жүргізіледі. 

Сығанақ қалашығын инфра құрылымы 
жетілген толыққанды туристік орталыққа 
айналдыру қажет. Бұл ретте кешенде 
реставрациялық, реконструкциялық және 
археологиялық зерттеу жұмысын жүргізу 
үшін Мәдениет және спорт министрлігі 
тарапынан 2018-2020 жылдарға кезең-
кезеңімен барлығы 138,2 млн теңге 
қарастырылып отыр. 

Солардың бірі – Дәулет Жұм беков есімді ініміз. Ауылда өскен қарапайым 
ғана жігіт. Кешегі кеңестік шаруашылықтың қатардағы механизаторы. 
Талапты жанның талабы тасқа қашалмаса, қадамы биікке өрлейді деңіз, бұл 
күндері Дәулетіміз Шиелі ауданындағы белгілі азаматтың бірі. Осындағы 
ірі шаруашылық төрағасы. Сырттан келген қадірлі қонақтар да Дәулетті 
сұрастыра бастайды. Бәрі де адал бейнеті мен қыдыр қараған пейілінің 
арқасы шығар. 

Әуелгіде тек өз шаруасымен шұғылданып жүрген жігітті ауыл дастары 
іріленген шаруа шы лықтың тізгінін ұстауға ұсыныс жасады. Әрине, көп 
тілегін жерге тастай алмады, келісімін берді. Шаруашылықты бұрын 
басқарған Асқар Жұмаділ орынбасары ретінде ақыл-кеңесін беруден 
тартынбады. Міне, түсіністік нәтижесі және қарамағындағылардың сенімі 
арқа сында жұмыстары да дөңгеленіп жүре берді. Дархан даладай пейілі 
бар Дәулет өз қаржысынан каналдарды тазартуды уақытылы бастап, қазіргі 
заманға лайық техникаларды да алдырды. Егін шіліктің жаңа технологиясын 
жетілдіріп, жаңаша жұмыс жалғас тырды. Бұл орайда білікті агроном, 
гидротехник Сәрсенбай Көбегеновтің де еңбегі сіңді. Сонымен «Ақмая» 
шаруа қожалығы егіншілік саласында үздік нәтиже көрсетіп, 800 гектар 
күріштіктен орташа 70 центнерден өнім алды. Бәрінен де ауылдағы 100-ге 
тарта отбасының ауыл шаруашылығымен айналысып, адал нәпақа тауып 
келе жатқандығын айтсаңызшы! Бәрекелді! 

Дәулет Жұмбеков, жоғарыда айтқанымыздай, мәрт те, бір сөзді, көпке 
қайырымы бар жан. Ауылдастарына жасаған жекелеген көмегінен басқа 
биылғы жазда өз қаржысынан 70 млн теңге шы ғарып, ауыл ортасынан 
жаңа тип тегі спорт кешенін салып бітірді. Онда спорттың оншақты түрімен 
шұғылдануға болатын зал мен қажетті тренажерлық жабдықтар қойылған. 

Арнайы ерлер және қыздарға арналған гардероб, жуынатын бөл мелері 
бар. Мұндағы бір ерекшелік, ауыл жастарын үйрететін білік ті мамандарды 
осы ауылға ша қыруға да жанды жұмыстар жүр гізілуде. «Алла нәсіп етсе, 
ел на мысын қорғайтын майталман спортшыларды Ақмаядан шығар сақ», 
деп армандайды ел ағасы.  Айтпақшы, біздің жомарт кейіп керіміз, ауыл 
тұрғындарына қызмет көрсететін әмбебап дүкенді де жаңаша кейіпке енгізіп, 
жөндеу жұмыстарын жасап берген-ді. Оның да рахатын ауылдастары көріп 
келеді. 

Міне, көпке шарапатым тисін деген көпшіл жігіттің адамшылық ісі. 
Елдің әлеуеті көтерілуі мен дамуы осындай азаматтардың ерен еңбегімен, 
адал пейілімен өркенін жаяды.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

АТАМЕКЕН: ЖОМАРТ ЖҮРЕК

Өткен аптаның сенбі, жексенбі 
күндері «Білім. Болашақ. Жаңғыру» 
тақырыбында облыс тық жастар форумы 
өтті. Жиынды облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев ашып, құттықтау сөз сөйледі.
– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы елді 
ынтымаққа ұйыстырудың жолы дер едім. Ел 
Президентінің бұл мақаласы Мәңгілік ел болу 
идеясымен ұштасып жатыр, – деген аймақ 
басшысы оның кемел ойдан туған кемеңгер 
шешім екенін атап өтті. 

Рухани жаңғыру дегеніміз – сананың 
жаңғыруы. Тәуелсіздіктің құндылығын жастарға 
да, жасамыс кісілерге де түсіндіру керек. Алашқа 
ана атанған Сыр бойы рухани жаңғыруға негіз 
болатын аймақтардың бірі екенін айта кеткен 
жөн. Бір ғана мысал ретінде, Сақтардың астанасы 
– Шірік Рабаттың, Оғыз империясының астанасы 
– Жанкенттің, Қыпшақ империясының, Қазақ 
хандығының астанасы – Сығанақтың, Қазақ 
Республикасының астанасы болған, «қазақ» 
деген ұлт атауы ресми түрде қайтарылған – 
Қызылорданың басқа емес, дәл осы Сыр өңірінде 
орналасқанын атап өтуге болады деген аймақ 
басшысы одан әрі жастарды қолдауда, білім 
беруде атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. 

Бүгінгі таңда Қызылорда облысы жастар 
саясатына ең көп қаржы бөліп отырған 
аймақтардың бірі. Бұл ретте, олардың білім 
алуына, бос уақыттарын тиімді өткізулеріне 
жасалған қолайлы жағдайды айрықша атап 
өткен абзал. Биыл мектеп бітірген түлектердің 
97 пайызы жоғары және арнаулы орта оқу 
орындарына түсті. Бұл көрсеткішпен біз 
мақтанамыз. Біз үшін 97 пайыз  тек білім 
сапасының көрсеткіші ғана емес, оған қоса 
бұл балалар бейтарап маргиналды жастардың 
қатарын толықтырмайды деген де сенім бар.

Осы себептерге байланысты 2013 жылы аз 
қамтамасыз етілген және көпбалалы отбасынан 
шыққан, әсіресе, талапты ауыл дық жерлердің  
балаларына аймаққа қа жет ті мамандықтар 
бойынша жоғары оқу орындарында оқу үшін 
әкім грантын тағайындадық. Бүгінде 600-ден аса 
бала грант иегері болып отыр. 

Қазір Сырдарияның сол жағалауында 
құрылыс жұмыстары жүріп жатқаны белгілі. 

Бір атап өтерлігі, онда бұрынғы Қазақ Орталық 
Атқару комитеті ғимаратының нұсқасы 
бойынша облыстық музейдің құрылысы жүр-
гізілуде. Өздеріңізге белгілі, Қызылордада дәл 
осы Қазақ Орталық Атқару комитетінде 1925 
жылы бұрын «қырғыз-қайсақ» атанып келген 
ұлтымыз «Қазақ» деген түпкі атын ресми 
иеленіп, тарихи шешім қабылданған болатын. 
Оның бір жағы мұражай да, екінші жағы Рухани 
жаңғыру орталығы болады. Қазақ халқының 
өсіп-өркендеуіндегі арадағы бір ғасырлық 
уақыт осылайша бір-бірімен сабақтасып, рухани 
жалғасын таппақ. Сондай-ақ, сол жағалаудан  
Жастар ресурстық орталығының жаңа ғимараты 
бой көтереді.  Онда  жастарға жан-жақты даму  
мәселелерімен айналысуға мүмкіндік туады. 
Тағы бір айта кетерлігі, Қызылордада екі бірдей 
жастар орталығы болады. Сонымен қатар, 
өңіріміз жыл сайын «Серпiн» бағдарламасы 
бойынша грант алу конкурстарында ең үздік 
нәтижелер көрсетуде. Бұл бағдарлама аясында 
бүгінде 4 мың жас оқып жатыр. Келешекте 
олар тәуелсіз еліміздің нығаюына өз үлестерін 
қосатынына сенім мол екенін айтқан облыс әкімі 
Ресейде оқып жатқан Сыр перзенттері туралы 
сөз қозғады.

– Ресейдің жетекші жоғары оқу орындары 
Ресей Үкіметінің гранты есебінен қызылордалық 
түлектерді техникалық мамандықтар бойынша 
оқыту, әсіресе, IT-мамандар, металлургтер, 
тех нологтар, химиктер әзірлеу туралы ұсы ны-
сымызды қабылдады. Бүгінде Ресейдің жетекші 
техникалық жоғары оқу орындарында біздің 452 
түлегіміз грант негізінде білім алуда. Оған қоса, 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің ректоры Виктор Садовничий 
облыс жастары үшін 2018 жылдан бастап 
Мәскеу мемлекеттік университеті есебінен 20 
грант бөлу туралы шешім қабылдады. Келесі 
жылы Ресейде оқып жатқан жастардың алғашқы 
легі елге оралады. Қазірдің өзінде біз оларға 
қажетті жұмыс көздерін таптық. Олар елге 
келгенде толық жұмыспен қамтылады. Дәл 
осы балаларымыз өңірге жаңа индустриалдық 
келбет беріп, заманауи зиялы қауымды 
қалыптастыратын болады. Біз олардан 
үлкен үміт күтіп отырмыз, – деді облыс 
басшысы.

АҚМАЯНЫҢ 
АЗАМАТЫ

Кешегі мен бүгінгіні 
салыстыра алмайсыз. Өмір 

өріміне қарай оның әуені 
де өзгереді. Бұрынғы көп 

құндылықтарыңыз арзанға 
айналып, кешегі ескермей 

жүрген кей нәрселер қол 
жетпеске айналғандай. 

Осы күні әңгіме соңы 
айналып келіп, ақшаға 

тірелсе, таңданбайтын болдық. Бой 
үйренді, нарық заңы солай дейміз. Иә, 

«есепті дос айырылмас» деп алып, 
теңгені төңіректеп кейде қарапайым адамшылықты да 

ұмытып кетіп жатамыз. Бәрінен де осынысы қиын. Алайда, 
дүниені таба білуімен қатар жомарттық танытып жататын  

қайырымды жандар да арамызда кезігіп жатады.

ЖАҢА БАҒЫТ, ЖАРҚЫН БАСТАМА

РУХАНИ ҚАЗЫНА

ҚАСИЕТТІ ОРЫНДАРДЫҢ
КАРТАСЫ МЕН ЖИНАҒЫ ШЫҒАДЫ

Жиынды «Қызылорда облыстық Азаматтық 
Альянсы» Қауым дастығының төрайымы 
А.Сунгур жүргізді. Кездесуде облыс әкімі 
алғы сөз сөйлеп, аймақта атқарылып жатқан 
жұмыстарға тоқталды.

– Біз мұнай саласында ғана оңды жағдайды 
еңсере алмай отырмыз. Бұл – өнеркәсіп 
өнімінің көлемі бойынша объективті салдары 
бар жағымсыз жалғыз көрсеткіш. Дегенмен, 
аймақта басқа да атқарылып жатқан жұмыстар 
баршылық. Экономиканы әртараптандыру 
жұмыстары өз нәтижесін беруде. Мәселен, 
өңдеу өнеркәсібі бойынша алдыңғы қатарлы 
өңірлердің қатарындамыз. Қызылордада 
құрылыс жұмыстарының қарқын алғаны 
белгілі. Ауыл  шаруашылығы саласында да оң 
нәтиже байқалып отыр. Биыл 500 мың тоннадан 
астам Сыр маржаны жиналды. Білім саласында 
да ауыз толтырып айтарлық жетістіктер бар. 
Мектеп бітірген түлектердің 97 пайызы жоғары 
және арнаулы орта оқу орындарына түскен. 

Бүгінде Ресейдің жетекші техникалық жоғары 
оқу орындарында біздің 452 түлегіміз сол елдің  
грант негізінде білім алуда. Қазір Сырдарияның 
сол жағалауында құрылыс жұмыстары жүріп 
жатқаны белгілі. Онда бұрынғы Қазақ Орталық 
Атқару комитеті ғимаратының нұсқасы 
бойынша облыстық музей салынуда. Оның бір 
жағы мұражай да, екінші жағы Рухани жаңғыру 
орталығы болатынын айтқан облыс басшысы 
бұл жетістіктерге үкіметтік емес ұйымдардың 
да қосқан үлесі бар екенін атап өтті.

Шарада бірқатар азаматтарға облыс әкімінің 
алғыс хаты берілді.

Жиын барысында «Арал теңізі» қоғамдық 
бірлестігінің төрайымы А.Баймаханова 
экологиялық бағыттағы жұмыстарға тоқталса, 
«Қызылорда облыстық Азаматтық Альянсы» 
Қауымдастығы Байқоңыр қаласындағы 
филиалының жетекшісі Б.Қалиянова жұлдызды 
қаладағы үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын 
баяндады. Сондай-ақ, «Ұмай» емдеу-тәрбиелеу 

балалар қайырымдылық үйінің директоры, 
БҰҰ жанындағы балаларға көмек беру 
төтенше қорының аймақтағы бағдарламалар 
үйлестірушісі, А.Ізден қоғамдық сананы 
жаңғырту, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
бағытындағы жұмыстарды әңгіме арқауына 
айналдырды. Ал, «Руханиятты қолдау» 
қоғамдық қорының төрағасы Ғ.Тұяқбаев рухани 
жаңғыру және латын қарпіне көшу мәселелерін 
сөз етті. «Жас ғалымдар альянсы» қоғамдық 
бірлестігінің мүшесі «Нобель» медалінің 
иегері, Қорқыт ата атындағы ҚМУ «Физика-
химиялық талдау әдістері» инженерлік 
бейіндегі зертханасының жетекшісі Н.Аппазов 
ғылыми жұмыстар туралы ойларымен бөлісті. 
Кездесуде басқа да үкіметтік емес ұйымдардың 
мүшелері өз ойларын ортаға салды. Белсенді 
азаматтық қоғам өңірдегі көптеген мәселелерді 
бірлесіп шешуде сенімді әріптестік құра алады. 
Бұл кездесуден ортақ мақсатта атқарылған 
жұмыстың нәтижесі болатыны айқын 
аңғарылды.

Азиз БАТЫРБЕКОВ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ
ЖӘНЕ СЕНІМДІ ӘРІПТЕСТІК

Кеше облыс орталығындағы «Достық» үйінде «Белсенді азаматтық қоғам – мықты 
Қазақстан» тақырыбында жиын өтті. Оған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, 
аймақтағы азаматтық қоғам өкілдерімен кездесті.

АГЕНТТІК ТӨРАҒАСЫН ҚАБЫЛДАДЫ
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат 
Қожамжаровты қабылдады.
Кездесуде Қ.Қожамжаров Мемлекет басшысына Агенттіктің биылғы 10 айда 

атқарған қызметінің нәтижелері жөнінде баяндады.
Нұрсұлтан Назарбаев қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті 

қалыптастырудың маңыздылығын атап өтті.
– Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды қабылдаған 

кезде кімде-кім сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаса, ешкімге де жеңілдік 
жасалмайтынын және жазадан құтылмайтынын ескерткен болатынмын. Соңғы 
жылдары бұл бағытта көп жұмыс атқарылды, – деді Қазақстан Президенті.

Қ.Қожамжаров сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүргізу барысында 
қабылданып жатқан шаралар жөнінде мәлімдеп, оның іске асырылуына 
халықаралық сарапшылар қауымдастығы тарапынан жоғары баға берілгеніне 
назар аударды.

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді.
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СЕМИНАР

БРИФИНГ

МАРАПАТ

Облыс орталығындағы №235 орта 
мектепке көр некті қоғам қайраткері, 
соғыс ардагері Көмекбай Қара көзовтің 
есімі беріліп, ескерткіш бюсті ашылды.
Ескерткіштің ашылу салтана тына облыс 

әкімі Қырымбек Көшербаев пен қайраткердің 
туған-туыстары, әріптестері қатысты. 

Аймақ басшысы ұлықтауға арналған 
шарада құттықтау сөз сөйлеп, қабырғалы 
қайраткердің өскелең ұрпаққа өнеге болуы 
керек екендігін, атақты жерлесіміздің есімін 
абыроймен алып жүруге тілектес екенін 
жеткізді. 

– Бар өмірін Сыр бойының өр кендеуіне 
арнап, адалдық пен қажырлықты ғұмырының 
туы ет кен үлкен өнеге иесі Көмекбай 
Қаракөзов – қабырғалы қайраткер. Бес 
жасында әке-шешеден бір дей айырылып, 
жетім қалған бала тағдырдың тауқыметін 

бір адамдай-ақ тартса да, ертеңге үмітпен 
қарап, тез жетілді. Азамат болып, ат 
арқасына ерте мінді. Ауылшаруашылық 
саласында басшылық қызмет атқарып жүріп, 
ел басына күн туған алмағайып сәтте Отан 
қорғауға аттанды. Әр жылдары облыстың 
Қазалы, Қармақшы, Сырдария, Шиелі 
және Жаңақорған аудандарын басқарған ол 
елдің өркендеуіне елеулі үлес қосты. Шиелі 
ауданын басқарған жылдары ауданда 30-дан 
астам диқан Социалистік Еңбек Ері атанса, 
130 еңбеккер түрлі орден, медальдармен 
марапатталды. Екі мәрте Социалистік Еңбек 
Ері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
даңғайыр диқан Ыбырай Жақаев «Дала 
академигі» атанды. 

Сыр топырағынан шыққан жарық 
жұлдыздарымызды ұлықтап, оларға лайықты 
құрмет көрсету – біздің перзенттік парызымыз. 

Бұл ескерткіш Қызылорданың көркіне көрік 
қосып, жастарымыздың бойына патриоттық 
сезім беретін рухани орынға айналатынына 
сенеміз, – деді облыс әкімі. 

Шарада қайраткермен қызметтес болған 
әріптестері облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухаманов және еңбек 
ардагері Сәмит Далдабаев белгілі азаматтың 
өнегелі өмірі, жарқын істері, өшпес іздері 
туралы естеліктер айтып берді. 

Көмекбай Қаракөзов «Еңбек Қызыл 
Ту», «Құрмет белгісі» ор дендерімен, 
бірнеше медаль дарымен, 5 рет Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамоталарымен 
марапатталған. 

Жұбайы Жамал Қаракөзова Қазақ КСР 
оқу-ағарту ісінің озаты, республикаға еңбегі 
сіңген дербес зейнеткер, бар өмірін ұстаздық 
етуге арнаған жан. Ұлағатты жанұядан өрбіген 
ұрпақтары бүгінде елдің дамуына үлес қосып 
келе жатқан азаматтар.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҒИБРАТ

Елбасы Жолдауында азық-түлік қауіп сіздігін қамтамасыз ету, 
мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетін арттыру 
және ветеринария жүйесін жетілдіру жөнінде атап айтқан болатын. 
Осыған орай облыстық ветеринария басқармасының басшысы 
Ерсұлтан Апетов ағымдағы жылдың 10 айында атқарған 
жұмыстары туралы баспасөз мәслихатын өткізді. 
– Қазіргі таңда облыс аумағында ветеринария саласында айтарлықтай 

қарқынды даму байқалады. Облысқа таза аймақ мәртебесі беріліп, 
буферлік аймақтан алынды. Бұл халықаралық сауда кеңістігін кеңейтуге 
зор мүмкіндік береді. Биыл облыстан Біріккен Араб Әмірлігі мен Иран 
мемлекетіне 1944 бас ұсақ мал карантинге қойылып, тиісті ветеринариялық 
құжаттары рәсімделіп, экспортталды, – деді.

Аймақта эпизоотиялық жағдай тұрақты. Аса қауіпті 14 түрлі жұқпалы 
ауруларға қарсы бөлінген вакциналармен алдын ала егу жұмыстары 
жүргізілуде. Сарып індетіне қарсы диагностикалық тексеру нәтижесінде 76 
бас МІҚ, 204 бас ауру уақ мал анықталып, санитарлық бақылауда сойылған. 

Айта кету қажет, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес келер жылдан 
бастап ауру малдарды бір жерден ветеринариялық-санитариялық сою 
мақсатында Қызылорда қаласындағы «Сұңқар К» ЖШС «Бизнестің жол 
картасы - 2020» бағдарламасы аясында «Етті қайта өңдеу» цехын ашатын 
болады. Бұл өз кезегінде ауру малдарды жыл бойы көрші Оңтүстік Қазақстан 
облысына тасымалдамай, өз жерімізде етті қайта өңдеу жұмыстарын 
жүргізуге мүмкіндік туады. Аталған нысан іске қосылған жағдайда 22 адам 
жұмыспен қамтылады.

Құтыру, эхинококкоз індеттерінің алдын алу және қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулау және жою үшін жергілікті бюджеттен 40,9 млн теңге 
бөлінді.

– Ел Үкіметінің «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламасы аясында ветери нария басқармасы тарапынан жүйелі 
жұ мыстар нәтижесінде ветеринария сала сындағы кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын 14 жаңа нысан іске қосылып, 47 адам жұмыспен қамтылды, – 
деді басқарма басшысы. 

Н.САҒАТҰЛЫ.

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР ӨРНЕГІ

Елімізде мемлекеттік тілді реформалау мәселесі 
қолға алынып отырғаны белгілі. Атап айтқанда, 2025 
жылға қарай қазақ әліпбиінің латын графикасына 
негізделген нұсқасы қолданысқа енгізілетін 
болады. Бүгінгі таңда барлық сала бойынша әзірлік 
шаралары қабылданды. Осы орайда облыстық 
ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен 
«Өрлеу» біліктілігін арттыру Ұлттық орталығының 
филиалында «Аударма және терминология мәселелері» 
тақырыбында семинар болып өтті.
Шараның мақсаты – мемлекеттік қызметшілердің іс 

қағаздарын жүргізудегі сауаттылығын арттыру, терминдердің 
дұрыс әрі орынды қолданылуын қамтамасыз ету, 
қызметкерлердің тілдік танымдық деңгейін көтеру, сонымен 
бірге, мемлекеттік қызметшілерді жаңа әліпбиге көшу 
бағытында атқары лып жатқан жұмыстармен таныстыру болып 
табылады.

Семинарды облыстық ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары Е.Рүстемов жүргізіп отырды.

 Жиынның күн тәртібіне сәйкес, «Терминологияны жүйелеу 
– тіл дамытудың басты шарттарының бірі», «Жаңа әліпби – 
лингвистикалық егемендігіміздің белгісі» тақырыптарында 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры А.Абасилов баяндама 
жасады. Ғалым аталған мәселелердің бүгінгі таңда өзекті 
болып отырғанын атап өтті.

 – Ең бастысы, тілдің таңбалануы, одан әрі қалыпқа түсуі 
және жаңарып, жетілуі. Әр кезеңнің талабына сай осы аталған 

өзгерістердің орын алуы заңдылық. Мәселен, алдағы уақытта 
әліпбиіміздегі әріптердің  таңбалануы латын графикасына 
көшкенімен, төл дыбыстарымыз сол күйінде сақталып қалады. 
Тіпті жаңа әліпбиді қабылдау барысында ана тіліміз кірме 
дыбыстардан арылып, ұлттық  деңгейге көтерілетін болады. 

Бүгінде аударма араласпайтын ғылыми техникалық 
прогресс кемде-кем. Бұл орайда  сөзбе-сөз шұбалаңқы 
аудармалардан арылып, есесіне терминологияны жүйе леудің 
маңызы зор, – деп ойын түйіндеген А.Абасилов осыған 
байланысты өз ұсыныстарын ортаға салды.

«Термин және аударма мәселелері» тақырыбында 
баяндаған ҚМУ-дың қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика 
кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты 
А.Әбілов  тақырыпты жан-жақты тарқатып, аталған 
мәселелердің бүгінге дейін өзекті болып отырғанын алға 
тартты. 

– Мемлекеттік тілді дамыту бағытында қыруар қаржы 
бөлініп, қаншама жұмыстар атқарылса да, ана тіліміздің 
өз дәрежесіне көтерілмеуі – әрбірімізге сын. Мәселен, 
мемлекеттік тілде іс қағаздарын рәсімдеу барысында әлі   
күнге қиындықтар туындап жататыны жасырын емес. Оның 
бір себебі – аудармалардың сапасыздығы. Өзге тілден сөзбе-
сөз аударылған, шұбалаңқы сөз, шұбыртпа тіркестер тіліміздің 
сынын кетіріп, түп тамырынан алшақтатып бара жатыр. 
Сондықтан аударма мәселесіне айрықша көңіл бөлуіміз 
қажет,– деді ғалым. 

Келесі кезекте қаладағы И.Әбдікәрімов атындағы жоғары 
аграрлық-техникалық колледжінің орыс тілі мен әдебиетінің 
жоғары санатты оқытушысы Ш.Жеңсікбаева «Аударманың 

тәжірибелік мәселелері» тақырыбында баяндама жасады. Онда 
тіл маманы аграрлық сала бойынша аударма мәтіндерінің тым 
күрделі екенін айтып, бірнеше мысалдар келтірді. Сол секілді 
бүгінгі таңда электротехника саласында да осындай олқы 
аудармалардың қолданылып жүргенін атап өтті. Аграрлық 
салаға байланысты арнайы сөздіктер болмағандықтан, көп 
жағдайда ғаламтор арқылы аудармалар іздеуге тура келетінін 
айтты.

«Аударма ісінің қазіргі жай-күйі және проблемалары» 
тақырыбында баяндама жасаған облыстық тілдерді оқыту 
орталығының оқытушысы Б.Байділдаева күнделікті жұмыс 
барысында көріп жүргендей, аудармалардың бір-бірімен 
сәйкессіздігі, сөзбе-сөз аудармалардың кей жағдайда 
үйлеспейтіндігі туралы ой-пікірін ортаға салды. Сондықтан 
қазіргі таңда сауатты аудармашылар қалыптастыру мәселесі 
күн тәртібінен түспейтінін айтты. 

Деректерге сүйенсек, дәл қазіргі таңда елімізде заңгер, 
қаржыгер мамандарының қоры 20 жылға жеткілікті екен. 
Сол себепті, алдағы уақытта аудар машы мамандар даярлауға 
арнайы көңіл бөлініп,  жүйелі жұмыстар жасалуы тиіс, – дейді 
сала маманы Б.Байділдаева.  

Семинарға облыс әкімі аппаратының, облыстық 
басқармалардың мамандары, қалалық, аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімдерінің жауапты мамандары, филолог-
ғалымдар, тілдерді оқыту орта лығының қызметкерлері 
қатысып, ой-пікір алмасты.

Ғазиза ӘБІЛДА.

Семинардың бірінші күні Алматы облысының әкімі А.Баталов 
қонақтарды Талдықорған қаласының көрікті орындарымен таныстырды. 
Аға ұрпақ өкілдері дөңгелек үстел басында сананы жаңғырту, туған жерді 
қастерлеу, жастарды патриотизмге тәрбиелеу туралы ойларын ортаға салып, 
тәжірибелерімен бөлісті. 

Осы шарада Қызылорда облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Сейілбек Шаухаманов «Алматы облысының құрметті азаматы» атағымен 
марапатталды. Мұндай шешімге кезінде Талдықорған, Қызылорда 
облыстарына басшылық жасаған ардагердің елдің әлеуметтік-экономикалық 
ахуалын жақсартуға қосқан елеулі үлесі негіз болған. 

М.МЕРЕЙ.

ҚҰРМЕТТІ АТАҚ БЕРІЛДІ

АУДАРМА ЖӘНЕ ТЕРМИНОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ

НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСТАР 
ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ

Сондай-ақ, облыс әкімі Мемлекет басшысының 
экономиканы цифрландыру туралы тапсырмасына сәйкес 
аймақта атқарылып жатқан жұмыстарды саралады.

Облыс әкімдігінің ситуациялық орталығында аймақтың 
дамуын сипаттайтын экономикалық көрсеткіштер 
қорытындысын болжау бойынша бағдарламалық-
математикалық үлгіні енгізу жұмыстары жүруде. Шілде 
айынан бастап «Microsoft» компаниясымен жұмыс жасай 
бастадық. Облыста онлайн-оқыту арқылы заманауи 
инженерлік-компьютерлік технологиямен жұмыс істейтін 
жоғары кәсіби мамандарды бірлесе дайындау жұмыстары 
басталды. Сонымен қатар, бірлескен ғылыми-зерттеу және 
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізу мақсатында 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
базасында «Microsoft» академиясының офисін құру туралы 
келісімге қол жеткізілді. ЭКСПО аумағын қолдана отырып, 
Мәскеу болат және қорытпалар институтымен Қызылордада 
машина құрастыру, 3-D принтерінің көмегімен түйіндер 
мен детальдар өндіруге бағытталған мәскеулік ғылыми-
зерттеу инжиниринг орталығының баламасын құру жөнінде 
келіссөздер жүргізіліп жатыр. 

Осы негізде хабарлама жасаған облыс басшысы ел ертеңі 
жастар екенін айтып, ойын түйіндеді.

Шара барысында облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы Е.Меңлібаев жастар саясатына 
қатысты атқарылып жатқан жұмыстарды баяндаса, белгілі 
саясаттанушы Айдос Сарым рухани жаңғырудан туындайтын 
ойларымен бөлісті. Ол Қазақ хандығының кезінде 50 қаланың 
болғанын айтып, оларда өркениеттің іздері көрініс беретінін 
жеткізді. Сондай-ақ, саясаттанушы өзендер өркениеті 
қолға алынса, Т.Ізтілеуов пен М.Байділдаевтың еңбектері 
жаңғыртылса деген ұсыныс білдірді. Облыс әкімі орынды 
ұсыныс екенін, бұлардың барлығы назарда тұрғанын тілге тиек 
етіп: «Лондон – Темзаның, Париж – Сенаның, Астана – Есілдің 
бойында орналасқан. Сол сияқты Қызылорда да Сырдария 
өзенінің бойында тұр. Бұл аймақтың  Алаштың анасы атануы 
жайдан-жай емес. Келер жылы қаламызға 200 жыл толады. 
Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасатын болады», – деп 
жауап берді.

Содан кейін «Инновациялық технологиялар паркі» 
автономды-кластерлік қорының басқарушы директоры 
Ә.Бірәлиев пен «АТОМ-Media» компаниясының атқарушы 

директоры Н.Матжани хабарлама жасап, цифрлы 
технологиялар мен олардың артықшылықтары жөнінде 
әңгіме қаузады.

Форумға қаладан бөлек аудандардан да делегаттар 
қатысты. Жалпы, жастардың азаматтық және патриоттық 
әлеуетін дамыту, тың идеяларға қолдау көрсету мақсатында 
өткізілген шара өз мақсатына жетті деуге болады. Екі күнге 
созылған шарада рухани жаңғыру мен жаңа технологиялар 
ортақ тақырыпқа айналды. Форум жастарға жаңа бағыт берген 
жарқын бастама бола білді.

***
“Qyzylorda: Білім. Болашақ. Жаңғыру” тақырыбында өткен 

облыс жастарының XIV форумы биыл талапты да талантты 
жастардың басын қосты. Форум барысында 2 бағыттан тұратын 
“XXI ғасырдың жаңа шақыртулары” мен “Рухани жаңғыру” 
тақырыптарында секциялық жұмыстар ұйымдастырылды. 
Еркін форматтағы пікір алмасуға ҚР Мәжіліс Парламентінің 
депутаты Геннадий Шиповских, саясаттанушы Айдос Сарым, 
“Қазақстан КВН одағы” республикалық жастар қоғамдық 
бірлестігінің Президенті Есен Елеукен, “AТОМ-Media” 
компаниясының атқарушы директоры Нұрбек Матжани, 
“Гранд мастер” ЖШС директоры Алмат Қуанышбаев пен 
“Инновациялық технологиялық паркі” автономдық-кластерлік 
қорының басқару директоры Әлжан Бірәлиев қатысып, 
маңызды мәселе, сан түрлі сала төңірегіндегі ойымен 
бөлісті. Жастардың қоғамдық істерге белсене араласуы көңіл 
қуантатынын айта келе, осы бағытпен алға ұмтылу қажеттігіне 
тоқталды. Елбасы жастар саясатына аса мән беретінін, биылғы 
Жолдауда да оның шет қалмағанын атап өтті. 

– Жастар үшін басты құжат өзгеріске толы. Мұнда 
жастардың білім алуына, өз кәсібін ашып, нәсібін табуына 
ерекше көңіл бөлінген. IT технологияны игеру, қаржылық 
сауаттылықты қалыптастырып, ұлтжандылықты дамыту 
мәселесі де күн тәртібіне қойылған. Алдағы уақытта осы 
мақсаттарды жүзеге асыру, оны айқын іспен көрсету – 
жастардың міндеті. Сол үдеден шығу жеке өзің үшін емес, 
мемлекет үшін маңызды екенін естен шығармауымыз керек. 
Ендеше, білім алып, еңбектенуге, сұранысқа сай маман 
атануға, ел өркендеуіне елеулі үлес қосуға атсалысайық, – деді 
Г.Шиповских. 

Айдос Сарым да салмақты мақаланың өткенді саралап, 
келешекті кемелдендіруге үндейтінін жеткізді. Ең көп талқыға 
түскен, латын қарпіне көшу жайын тарқатып айтты. Бұдан 
бөлек, жастарды тәулік сайын түрленген технологиялық дәуір 
қарқынына ілесуге, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға қауқарлы 
болуға шақырды. 

– Егер аталған мақалаға дұрыс талдау жасалып, татымды 
пікір алмасу орын алатын болса, қоғамды жаңғыртуға мүмкіндік 

беретін мемлекеттік бағдарламалар мен технологиялық 
қадамдар айқындалады. Қазіргі уақытта латын қарпіне көшу 
мәселесі де өзектене түсті. Ол, ең алдымен, өркениетке 
бетбұрыс үшін қажет дер едім. Біз өз болмысымызды жаңаша 
пайымдауға аяқ басып келеміз. Осыған қатысты қоғам 
ішінде жақсы бір полемика орнауы тиіс. Содан кейін барып, 
мемлекеттік бағдар ламалар жүруі керек деген ойдамын, – деді 
спикер.

Сондай-ақ, жиында па  триотизмнің пара сат   тылығын 
пайым дай  тын “Туған жер” бағ дарламасының қолға алын ғаны 
айтылды. Қас терлі ұғымның қадірін са ралаған бағдарлама бү-
гінде әрбір аймақтағы көне ғимараттар мен ескерткіштердің, 
мәдени нысандардың тарихын жастарға тарқатуда. “100 жаңа 
есім” жобасының да өскелең ұрпаққа берері мол. 

Расында, қазір елімізде жастарды жалпы қоғамдық 
үдерістерге қосу мақсатында ынталандыру шаралары іске 
асырылып, оларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік деңгейде 
жағдай жасалуда. Жастарды кәсіпке баулу мәселесі де шет 
қалмаған. Тек осы мүмкіндіктерді тиімді пайдалана білу қажет. 
Себебі, еліміздің басты капиталы – мұнайы, қазба байлығы 
емес, оның туын тіктеп, керегесін кеңейтетін дарынды да 
білімді жастары. Форумның мақсаты – жастарды осы үдеден 
шығуға шақыру еді. Ол өз мақсатына жетті де. Ауқымды 
шарада олар аймақтағы жастар саясатының оң өзгерістеріне 
куә болып, тәжірибе алмасты. Нақты мәселелерге тоқталып, 
ұсыныстарымен бөлісті. Ең бастысы, біз жаңа техника 
мен технологияны меңгерген жастардың ортамызда көп 
екенін, олардың өзгерістерден қорықпай, өміршең, серпінді 
жобаларын ұсынудан тартынбайтынын көріп, қуандық.

***
Жексенбі күні Н.Бекежанов атындағы музыкалық 

драма театрда «QYZYLORDA: Білім. Болашақ. Жаңғыру» 
тақырыбындағы облыстық жастар форумы аясында 
«Жайдарман» ойыны өтіп, облыс әкімінің кубогі сарапқа 
салынды. Жастардың жайдарлы сайысына облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысып, көңілді кешті тамашалады.

Әзілкештер мен тапқырлар жарысына еліміздің 7 өңірінен 
8 топ қатысып, өнерлерін ортаға салды. Қоғамдағы мәселелерді 
күлкі астарына жасырған жастар талай түйткілді түйреп өтті. 

Ойнай жүріп ой салған олар көрерменнің қошеметіне бөленді.
Сайыс қорытындысы бойынша қызылордалық команда 

3-орын иеленсе, 2-орын Ақтөбе қаласынан келген «Фемида» 
тобына бұйырды. Ал Оралдың «Грант» тобы жеңімпаз атанды. 
Командаларға ақшалай сыйлық табыс етіліп, үздік ойыншы 
марапатталды.  

Азиз БАТЫРБЕКОВ,
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ,
 Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ЖАҢА БАҒЫТ, ЖАРҚЫН БАСТАМА

Ортағасырлық тарихи орындар 
қатарындағы Сортөбе қалашығын 
қайткен күнде де сақтап қалу 
қажеттілігі туып тұр. Ол Қармақшы 
ауданының Жосалы кентінен 
батысқа қарай 12 шақырым 
қашықтықта орналасқан. Қазіргі 
күні ескерткіш апатты жағдайда. 
Себебі оның бір бөлігін Сырдария 
өзенінің суы шайып кеткен. Ескі 
шаһарға археологиялық зерттеу 
жүргізудегі басты мақсат – қала 
жөнінде толық мағлұмат алу. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің профессоры, 
кеңес төрағасының орынбасары 
Мадияр Елеуов мұнда Қорқыт 
ата туып-өскен болуы әбден 
мүмкін екенін айтты. Археологтар 
ол жерден табиғи дайындалған 
тас та тапқан, одан қобыздың 
үлгісі айқын көрінеді. Сондай-
ақ табылған жәдігерлердің 
арасында құмыра сынықтары, 
нан жабуға арналған тандыр 
пештер мен мыстан жасалған 
басқа да бұйымдар бар. Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ «Археология 
және этнография» ғылыми зерттеу 
орталығының жетекшісі Әзілхан 
Тәжекеев Қорқыт ата кешеніне 

жақын орналасуы себепті 
бұл екеуін бір-бірінен бөліп 
қарауға болмайтынын 

жеткізді. Сортөбеден табылған 
заттарды кешен жанындағы 
музейге қоюды ұсынды. 

Ғалымдар, сонымен 
қатар, археологиялық зерттеу 
нәтижелері, Жетіасар мәдениет 
ескерткіштерін ЮНЕСКО-
ның дүниежүзілік табиғи және 
мәдени мұралары тізіміне енгізу 
бағытындағы жұмыстар, аспанмен 
таласқан қазақ мұнаралары 
туралы кеңінен мағлұмат берді. 
Кеңес мүшелері Сырдария 
өзенінің бойында орналасқан, 
қазақ тарихында маңызды орын 
алатын Х-ХІХ ғасырларға тиесілі 
айрықша сәулеттік 20-дан астам 
ескерткіш-мұнараның тарихы мен 
қызметі жайында келер ұрпақтың 
санасына сіңіру мақсатында 
толыққанды зерттеу жүргізуді 
көздеп отырғанын тілге тиек етті.

Өлкеміздің руханият және 
мәдениет саласында қаралған 
өзекті мәселелер Елбасы мақа-
ласын жүзеге асыруда аса 
маңызды. Жиында көтерілген 
проб лемалық сұрақтар мен 
беріл ген ұсыныстарды жүзеге 
асыру үшін аймақ басшысы 
Қ.Көшербаев жауапты тұлғаларға 
бірқатар тапсырма жүктеді.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ҚАСИЕТТІ ОРЫНДАРДЫҢ
КАРТАСЫ МЕН ЖИНАҒЫ ШЫҒАДЫ

Талдықорған қаласында Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы тапсырмаларды 
іске асыру аясында ардагерлер кеңестерінің республикалық семинар 
кеңесі өтті. Оған барлық өңірлердің ардагерлер кеңестерінен өкілдер 
қатысты.



Қызылорда облысы әкімдігінің
 2017 жылғы «___» _________ №____ 

қаулысымен бекітілген 

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 
туралы шарттың есептік жазбасы туралы 

үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті

1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: 

сәулет және қала құрылысы саласында қызметін 
жүзеге асыратын аудандар, облыстық маңызы 
бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының 
құрылымдық бөлімшелері (бұдан әрі – 
көрсетілетін қызметті беруші).

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз 
түрінде.  

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі 
– «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Инвестициялар және даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы № 387 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 15398 нөмірімен тіркелген) 
бекітілген «Тұрғын үй құрылысына үлестік 
қатысу туралы шарттың есептік жазбасы ту-
ралы үзінді беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан әрі - стан-
дарт)  1-қосымшасына сәйкес нысан бойын-
ша тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу тура-
лы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді не-
месе стандарттың 10-тармағында көзделген 
жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көр сетуден бас тарту туралы дәлелді жа-
уап беру (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) (өзара) іс-қимыл 

тәртібінің сипаттамасы
5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойын-

ша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: 
көрсетілетін қызметті алушының не уәкілетті 
өкілінің: құзыретті растайтын құжаты бойынша 
заңды тұлғаның; нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша жеке тұлғаның (бұдан әрі – 
оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш 
пен стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар 
топтамасымен жүгінуі.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 
9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады. Рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін қызметті 
берушіге құжаттарды ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері құжаттарды тіркейді және көр-
се тілетін қызметті алушыға не оның өкіліне 
көр сетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
құжаттар топтамасының қабылдау күні мен 
уақыты көрсетіле отырып, тіркелгендігі туралы 
белгісімен өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініш 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиыр-
ма минуттан аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: 
құжаттарды қабылдау және тіркеу;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысын анықтайды 
(бір сағаттан аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысы ұсынылған құжаттардың толықтығын 

тексереді, көрсетілетін қызметті берушімен 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттардың 
толық емес топтамасы және (немесе) қолдану 
мерзімі өтіп кеткен құжаттар ұсынылған 
жағдайларда, өтінішті одан әрі қараудан дәлелді 
бас тартуды  (бұдан әрі – өтінішті қараудан бас 
тарту) жазбаша түрде дайындайды (екі жұмыс күні 
ішінде). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына өтінішті қараудан 
бас тартуды ұсыну;

5) құжаттардың толық топтамасы ұсынылған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті берушінің орын-
даушысы тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 
туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзіндіні 
(бұдан әрі – үзінді) не дәлелді бас тартуды дай-
ындайды (тоғыз күні ішінде). Рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі: көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына үзіндіні не дәлелді бас тартуды ұсыну;  

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сы үзіндіге не дәлелді бас тартуға не өтінішті 
қараудан бас тартуға қол қояды (бір сағаттан 
аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсе қызметкеріне үзіндіні 
не дәлелді бас тартуды не өтінішті қараудан бас 
тартуды жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін не өтінішті қараудан бас тартуды 
тіркейді (жиырма минуттан аспайды). Рәсім (іс-
қимыл) нәтижесі: көрсетілетін қызметті алушыға 
не оның өкіліне мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін не өтінішті қараудан бас тар-
туды беру.

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 бөлім шелерінің (қызметкерлерінің) 
тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындау-

шысы. 
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рәсімдері 
(іс-қимылдары), өзара іс-қимылдары реттілігінің 
толық сипаттамасы осы регламенттің 1-қосым-
шасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықта ма лығында көр-
сетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-
процес терінің анықтамалығы «Қызылорда облы-
сының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесінің, Қызылорда 
облысы әкімдігінің, Қызылорда қаласы және ау-
дан әкімдіктерінің ресми интернет-ресурстарында 
орналас тырылады.

Сб
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     «ҚазаҚстан-2050»

     семинар

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев елі
міздің көлік және транзит әлеуе тін толық ашу 
үшін көрші ел дер мен үйлесімді ісқимыл қа
жет тігін, жүктердің еркін тран зитін, көлік 
дәліздерін құру мен оларды жаңғырту ісін 
қамтамасыз ету керек тігін атап көрсеткен 
бола тын. Соңғы жолдауда көрініс тап қан бұл 
мәселелер Қазақстан ның перс пек ти вадағы 
күрделі мін дет терін шешуге негіз қалайтын 
болады.
Қазақстандық дәліз бен транзиттік қызметтің 

дамуы онда тасымалданатын жүк көлемімен 
бағаланады. Сондықтан, аталған сервистің одан 
әрі өркендеуі үшін әртүрлі деңгейде жүргізілген 
келіссөздер арқылы жүк ағынын арттыруға бағыт-
талған іс-шаралар іске асырылатын болады. Соңғы 
деректерге сүйенсек, биыл Қазақстан аумағы бой-
ынша транзиттік кон тейнерлік жүк ағымын 320 
мың контейнерге дейін, соның ішінде, Қытайдан 
Еуропаға 165 мың контейнер, Қытай-Кавказ/
Түркия – 5 мың контейнер, Қытай-Иран мен Пар-
сы шығанағы мемлекеттері – 5 мың контейнерге 
дейін жеткізу жоспарланып отыр. Сонымен бірге, 
теміржол өткізу пункттерінен жүктердің өткізілуін 
жеңілдету мақсатында Мемлекеттік кірістер комитеті 
мен «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы-
мен бірге тасымал даушы және кеден органдарының 
жүйелерін интеграциялау жұмыстарын жүргізген. 
Нәтижесінде, 2018 жылдың 1 қаңтардан бастап, осы 
мақсатта жұмыс істейтін «Астана-1» және «АСУ 
ДКР» ақпараттық жүйелері толыққанды іске кірісетін 
болады. Әкімшілік кедергілерді жоюға бағытталған 
бұл шара – алдын ала ақпарат ұсынылған жағдайда 
кеден рәсімдерін жеңілдетіп, жылдамдатуға мүм-
кіндік береді. Жолдауда айтылғандай, жүктердің 
еркін транзитін қамтамасыз ету үшін бұл – таптыр-
мас мүмкіндік. Бүгін де жүк тасымалы барысын-

да оның шекарадан кедергісіз өтуі қаншалықты 
маңызды болса, оның діттеген орнына жылдам 
жеткізілуі де бірінші кезекте назар аударарлық дүние. 
Бұл тұрғыда елі мізде транзиттік жүктерді қысқа 
мерзімде тасымалдауға мүмкіндік беретін теміржол 
магистралінің оңтайлы қаңқасы жасалған. Соңғы бес 
жыл ішінде теміржол желілерінің эксплуатациялық 
ұзындығы 14,4 мың километрді құрайтын оңтайлы 
торап желісі 1854 шақырымға ұзартылды.

Салынып жатқан Құрық портын теміржол 
магистралімен қосатын Бор жақты-Ерсай желісі 
арқылы теміржол инфра құрылымын дамыту бойын-
ша жұ мыс тар жүргізіліп келеді. Нәтижесінде өткен 
жылы Құрық портының паром өткелінің алғашқы 
кезеңі іске қосыл ған дықтан, теңіз порттарының жүк 
өткізу қабілеті 4 миллион тоннаға ұлғайды. Соны-
мен бірге, теміржол бойынша тран зиттік тасымал-
дауды сақтау мен ұлғайту мақ сатында 2017 жылы 
Орта Азия, Иран және Ресей бағыттары бойынша 
тиімді тарифтік шарттар ұсыну бойынша жұмыстар 
жалғасын табуда.

Одан бөлек, 2017 жылдың наурызынан бері ав-
томобиль жолдарында да транзиттік бағыт тура-
лы алдын ала хабарлайтын «Сәтті сапар» атты 
жүйе жұмыс істейді. Ол жолдағы тексерісті жою 
арқылы тран зиттік бағыттағы жүктердің жеткізілу 
жыл дам дығын арттыруға мүмкіндік береді. 
«Тар жолдарды» жою және өзге де жолдардың өткізу 
қабілетін арттыру мақ сатында тасымалдау мерзімін 
2 есеге қыс қар татын 112 шақырымдық Шу-Алматы 
учаскесінде екінші жол құрылысы жыл соңына дейін 
аяқталады.

Бүгінгі таңда контейнерлік тасымалдау 
түрі табыстылығы жағынан дәс түрлі транзитке 
қарағанда тиімді болып отыр. Атап айтқанда, өткен 
жылдың қоры тын дысы бойынша 245 мың кон-
тейнер тасымалданған. Қытай-Еуроодақ-Қытай 

бағы тындағы контейнерлік жүк көлемі 2015 жыл-
мен салыстырғанда 2 есе, яғни, 104,5 мың жиыр-
ма футтық эквивалентке  көбейді. Биыл жарты жыл 
ішінде бұл көрсеткіш өткен жылдың дәл осы мер зі-
мімен салыстырғанда 2 есеге артты.

Транзиттік тасымалдың жылдық кө лемін ұлғайту 
Қытай-Еуроодақ-Қытай, Қытай-Кавказ-Түркия, 
Қытай-Түр кі менстан-Иран, Ресей-Орта Азия-Қытай 
бағыт тарын дамыту есебінен жүзеге асырылатын бо-
лады. Осылайша, 2020 жылға қарай транзиттік та-
сымалдаудан түсетін табысты 255 млрд теңгеден 
1,3 трлн теңгеге дейін ұлғайту жоспарланып отыр. 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһан дық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Елба сы ның Жол дауын-
дағы транзиттік жолау  шыларды 2020 жылға дейін 
1,6 миллион жолаушыға дейін арттыруға қатысты 
тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында McKinsey 
and Company сарапшыларымен, мүдделі мемлекеттік 
органдармен және жеке сектордың өкілдерімен 
бірлесіп, «Транзиттік авиатасымалдар» жобалық 
тобы шеңберінде жұмыс жүргізілуде.

Теміржол тасымалына келсек, мұнда бәсе-
ке лестік жағдайындағы қызметтердің бағасын 
теміржол көлігіне қатысты тарифті мемлекеттік рет-
теу Қазақстан Респуб ли касының Кәсіпкерлік ко-
декс талаптарына сәйкес, табиғи монополиялар са-
ласына қатысты және әлеуметтік маңызы бар нарық 
субъектілер қызметтерінде жүзеге асырылады.

Атап көрсететін мәселе транзиттік тасымал-
дау тарифтері бақыланбайды, алайда уәкілетті ор-
ганмен келісіліп отырады. Бұл бағытта транзиттік 
тасымалдау көлемін арттыру үшін жыл сайын 
қолайлы тарифтік саясат жүргізіліп, төмендетілген 
мөлшерлемелер қарастырылып отырады.

Ал еліміздегі ең маңызды автомобиль жүк 
тасымалының құны болса, еркін тарифке негізделген. 

Ол негізінен «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

дәлізі арқылы қамтамасыз етіледі. Оның Қытайдан 
және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен Ресейдің ба-
тыс өңірлеріне және әрі қарай Еуропаға шығатын 
бағыты бар. Қазақстан Республикасының транзиттік 
мүмкіндіктерін тартымды ету әрі сенімді көлік бай-
ланысын қалыптастыру – бүгінде дәліздің бас ты 
мақсаты. Оған балама ретінде Транссібір теміржолы 
мен Суэцк каналын алуға болады. Бірақ жолға 
кететін уақыты жағынан «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» дәлізі едәуір тиімді. Мысалы, бұл дәліз 
бойынша Ляньюньгань айлағынан шыққан екі 
жүргізуші тәулігіне 10 сағат, 80 ша қырым сағат 
орташа жылдамдықпен жүріп отыр са, шамамен 10 
тәулікте Еуропа мем ле кеттерінің шекарасына жете 
алады. Теңіз арқылы бұл жолға 45 тәулік кетсе, 

Транссібір теміржолы арқылы жүрсеңіз, 14 тәулік 
уақыт жоғалтасыз.

Қарап отырсақ, Астанаға қатысты айтылып 
жүрген «Еуразияның жүрегінде» деген теңеу жай 
ғана метафора емес екендігін көреміз. Себебі, ашық 
мұхитқа шыға аламасақ та, ең алып екі нарықты, 
яғни, «кәрі құрлық» пен «аспан астын» байланысты-
ру бізге бұйырып тұр. 

Сайып келгенде, осының барлығы Қазақстанның 
болашағы үшін өте ма ңыз ды. Себебі, Елбасының 
әрдайым атап көрсетіп жүргеніндей, қазақстандық 
логис тика болашақта ел өркендеуінің негізі болып 
табылады. 

Дайындаған Ж.ӘЛМАХАН.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЛОГИСТИКА

Қазақстан Республикасының «Мем ле кеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заңына және Қазақстан Республикасы Ин-
вестициялар және даму министрінің  «Тұрғын үй 
құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура-
лы» 2017 жылғы 26 маусымдағы № 387 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 15398 нөмірімен тіркелген) сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған: 
1) «Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 

қаулының 1-қосымшасына сәйкес; 
2) «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу тура-

лы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

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

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

Қызылорда облысының
               әкімі                                                   Қ. Көшербаев

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «__» _________ №____қаулысымен 

бекітілген 

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

 1. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: сәулет 

және қала құрылысы саласында қызметін жүзеге асыра-
тын аудандар, об лыстық маңызы бар қаланың жергілікті 
атқарушы органдарының құрылымдық бө лім шелері 
(бұдан әрі – көрсетілетін қыз метті беруші).

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

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны - қағаз 
түрінде.  

3. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі – «Тұрғын 
үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қыз меттер стандарттарын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 
387 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 15398 нөмірімен 
тіркелген) бекітілген «Үлескерлердің ақшасын 
тартуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан әрі - стандарт)  1-қосымшасына 
сәйкес нысан бойынша үлескерлердің ақшасын тартуға 
рұқсат беру немесе стандарттың 10-тармағында 
көзделген жағдайларда және негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
дәлелді 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) (өзара) іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-
қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті 
алушының не уәкілетті өкілінің: құзыретті растайтын 
құжаты бойынша заңды тұлғаның; нотариалды куәлан-
дырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаның (бұдан әрі 
– оның өкілі) көрсетілетін қызметті берушіге өтініш пен 
стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттар топтамасы-
мен жүгінуі.

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

1) көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі 
көрсетілетін қызметті берушіге стан дарттың 9-тар-
мағына сәйкес құжаттарды ұсынады. Рәсім (іс-қимыл) 
нәтижесі: көр сетілетін қызметті берушіге құжаттарды 
ұсыну;

2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті 
алушыға не оның өкіліне көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде құжаттар топтамасының қабылдау 
күні мен уақыты көрсетіле отырып, тіркел гендігі ту-
ралы белгісімен өтініш көшірмесін (бұдан әрі – өтініш 
көшірмесі) береді және құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына ұсынады (жиырма ми-
нуттан аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: құжаттарды 
қабылдау және тіркеу;

3) көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сы құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушысын анықтайды 
(бір сағаттан аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің орындау-
шысына жолдау;

4) көрсетілетін қызметті берушінің орындаушы-
сы ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, 
көрсетілетін қызметті берушімен стандарттың 
9-тармағына сәйкес құжаттардың толық емес топтама-

сы және (немесе) қолдану мерзімі өтіп кеткен құжаттар 
ұсынылған жағдайларда, өтінішті одан әрі қараудан 
дәлелді бас тартуды  (бұдан әрі – өтінішті қараудан 
бас тарту) жазбаша түрде дайындайды (екі жұмыс 
күні ішінде). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына өтінішті қараудан бас 
тартуды ұсыну;

5) құжаттардың толық топтамасы ұсы нылған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беру шінің орындау-
шысы үлескерлердің ақша сын тартуға рұқсатты (бұдан 
әрі – рұқсат) не дәлелді бас тартуды дайындайды 
(тоғыз жұмыс күні ішінде). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысына рұқсатты 
не дәлелді бас тартуды ұсыну;  

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  
рұқсатқа не дәлелді бас тартуға не өтінішті қараудан 
бас тартуға қол қояды (бір сағаттан аспайды). Рәсім 
(іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкеріне рұқсатты не дәлелді бас тартуды не 
өтінішті қараудан бас тартуды жолдау;

7) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері 
мемлекеттік көрсетілетін қыз меттің нәтижесін не 
өтінішті қараудан бас тартуды тіркейді (жиырма минут-
тан аспайды). Рәсім (іс-қимыл) нәтижесі: көрсетілетін 
қызметті алушыға не оның өкіліне мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің нәтижесін не өтінішті қараудан 
бас тартуды беру.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл 
тәртібінің сипаттамасы

7. Мемлекеттік қызмет көрсету проце сіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті беру шінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қыз мет керлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің орындау шысы. 
8. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 

көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық  
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рә сім дері (іс-
қимылдары), өзара іс-қимыл дары реттілігінің толық си-
паттамасы осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес 
мем лекеттік қызмет көрсетудің бизнес-про цес терінің 
анықтамалығында көрсетілген.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процес терінің 
анық та малығы «Қызылорда облы сының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік 
меке месінің, Қызылорда облысы әкімдігінің, Қызылорда 
қаласы және аудан әкімдіктерінің ресми интернет-
ресурстарында орналас тырылады.

«Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
         Условные обозночения: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Шартты белгілемелер: 
 

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде 

құжаттар топтамасының 
қабылдау күні мен 
уақыты көрсетіле 

отырып, тіркелгендігі 
туралы белгісімен өтініш 
көшірмесін (бұдан əрі – 
өтініш көшірмесі) береді 

жəне құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады 

20 минуттан 
аспайды 

 құжаттарды қарайды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 

жауапты 
орындаушысын 
анықтайды 

1 сағаттан 
аспайды 

ұсынылған құжаттардың 
толықтығын тексереді, көрсетілетін 
қызметті берушімен стандарттың      
9-тармағына сəйкес құжаттардың 

толық емес топтамасы жəне (немесе) 
қолдану мерзімі өтіп кеткен 

құжаттар ұсынылған жағдайларда, 
өтінішті одан əрі қараудан дəлелді 
бас тартуды  (бұдан əрі – өтінішті 
қараудан бас тарту) жазбаша түрде 

дайындайды  

                                 
                            ЖОҚ          2 жұмыс      

күні ішінде 
                                                

                            немесе                
      

      ИƏ            9 жұмыс 
күні ішінде 

 
      

құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылған жағдайда, үлескерлердің 
ақшасын тартуға рұқсатты (бұдан əрі 

– рұқсат) не дəлелді бас тартуды 
дайындайды  

 
 
 

 рұқсатқа не дəлелді 
бас тартуға не 

өтінішті қараудан бас 
тартуға қол қояды  

1 сағаттан 
аспайды 

мемлекеттік 
көрсетілетін 

қызметтің нəтижесін 
не өтінішті қараудан 
бас тартуды тіркейді  

 

 
 

 
20 минуттан 
аспайды 

 
 

 

көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 

9-тармағына сəйкес 
құжаттарды ұсынады 

Шартты белгілемелер: 
 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы  
шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру»  
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 

1-қосымша 
 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
         Условные обозночения: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Көрсетілетін қызметті 
алушы не оның өкілі 

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері

 

 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті берушінің 
орындаушысы 

Көрсетілетін 
қызметті берушінің 

басшысы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 
қызметкері 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

құжаттарды тіркейді жəне 
көрсетілетін қызметті 

алушыға не оның өкіліне 
көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесінде 

құжаттар топтамасының 
қабылдау күні мен 
уақыты көрсетіле 

отырып, тіркелгендігі 
туралы белгісімен өтініш 
көшірмесін (бұдан əрі – 
өтініш көшірмесі) береді 

жəне құжаттарды 
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

ұсынады

20 минуттан 
аспайды 

 құжаттарды қарайды 
жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің 

жауапты 
орындаушысын 
анықтайды

1 сағаттан 
аспайды 

ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді, көрсетілетін қызметті 

берушімен стандарттың 9-тармағына 
сəйкес құжаттардың толық емес 
топтамасы жəне (немесе) қолдану 
мерзімі өтіп кеткен құжаттар 

ұсынылған жағдайларда, өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартуды  
(бұдан əрі – өтінішті қараудан бас 
тарту) жазбаша түрде дайындайды  

 
                                 

                            ЖОҚ          2 жұмыс      
күні ішінде 

 
немесе                                          

      
      ИƏ            9 жұмыс 

күні ішінде 
     

құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылған жағдайда, тұрғын үй 

құрылысына үлестік қатысу туралы 
шарттың есептік жазбасы туралы 

үзіндіні (бұдан əрі – үзінді) не дəлелді 
бас тартуды дайындайды 

 

 үзіндіге не дəлелді 
бас тартуға не 

өтінішті қараудан 
бас тартуға қол 

қояды  

1 сағаттан 
аспайды 

мемлекеттік 
көрсетілетін 

қызметтің нəтижесін 
не өтінішті қараудан 
бас тартуды тіркейді  

 

 
 

 
20 минуттан 
аспайды 

 
 

 

   

көрсетілетін қызметті 
берушіге стандарттың 

9-тармағына сəйкес 
құжаттарды ұсынады 

Шартты белгілемелер: 
 
            

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы; 

 
 

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

 
 
 
-       таңдау нұсқасы; 

 
-       келесі рəсімге (іс-қимылға) өту. 

 

 

 

Суицидтің салдары біз ойлағаннан да терең. Бұл бір адамның жарық дүниемен 
қоштасуы ғана емес. Қоғам үшін орны толмас әлеуметтік, экономикалық жоғалту. 

Біреу өз-өзіне қол жұмсаса, бала үшін мүмкін емес нәрсе мүмкін боп көрінеді. 
Ол өзін қайтыс болған адамның орнына қойып көруі мүмкін. Біреуге бұл ұнап 
қалуы мүмкін, ал өзгесі мұндай ойдан мәңгілікке арылуы мүмкін. Бірақ бұл жалғыз, 
өмірден түңілген, бәрінен бас тартқан жасөспірімді өзіне тартады. Қайғылы жағдай 
оған ұшыраған бала мен жасөспірімнің отбасы мүшелеріне айтарлықтай әсер етеді. 
Олар өзін кінәлі сезініп, күйзеліске тап болады. Ақыр соңында тағы бір адамнан ай-
ырылуымыз мүмкін. 

Ал ел экономикасында не жоғалтамыз? Ресми дерек бойынша Қазақстанда 
жыл сайын 200-ге жуық жасөспірім өз-өзіне қол жұмсайды. Бұл – тек ресми дерек. 
Орталық және Шығыс Еуропа, ТМД елдеріндегі әйелдер мен балалар жағдайының 
мониторингіне сай Қазақстан 15-19 жастағы жасөспірімдер, 20-24 жастағы жастар 
арасында суицид жиі кездесетін мемлекеттер қатарына жатады. Ал ДДСҰ жіктеуі 
бойынша суицид статистикасы жоғары елдер ішінде үшінші болып тұр. 

2012-2013 жылдары БҰҰ Балалар қоры өкілдігі (ЮНИСЕФ) мен ҚР ДСМ суи-
цид себептері, тәуекелділік факторлары, одан қорғау жолдарын анықтау мақсатында 
ауқымды зерттеу жүргізді. Зерттеу 2010-2011 жылдары суицид өлімі бойынша 
жоғары коэффициентке ие бес облыста жүргізілді. Олар – Ақмола, Батыс Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстары. Зерттеу нәтижесі суицидтік 
мінез-құлық Қазақстан жастары үшін өзекті мәселе екенін көрсетті. Жоғары сынып 
оқушылары арасында суицидтік талпыныс жоғары болып шықты. 

Көптеген зерттеу нәтижесі отбасындағы жағдайдың суицидтік мінез-құлыққа 
әсер ететінін көрсетті. Бұл – адамдардың өз-өзіне қол жұмсауы генетикалық, 
әлеуметтік жағынан берілетінінің айқын көрінісі. Суицид құрбандарының 30 пай-
ызы бала күнінде отбасында қатал қарым-қатынас, зорлық көрген. Бір жағынан бұл 
психикалық денсаулықпен де байланысты.

Біздегі суицид себептерінің басқа мемлекеттердегіден айтарлықтай айыр ма-
шылығы жоқ. Алайда, бұл індет көп адамды жалмайды. Бір уақытта бірнеше фак-
тор қатар кездеседі. Демек, бірді-екілі фактормен ғана күресіп қоймай, жан-жақты 
қамтылған, ұзақ мерзімді ұлттық жоспар жасалуы тиіс. Сонда ғана белгілі бір 
нәтижеге қол жеткізуіміз мүмкін. Арнайы медициналық-психикалық саулықты 
сақтау қызметі елдің барлық аумағында көрсетілуі тиіс. 

Халықаралық сарапшы, профессор Марко Саркьяпоне мен сарапшылар тобы 
дайындаған есепте суицидті болдырмау мақсатында шаралар кешені ұсынылды. 
Соның бастысы – республикалық үйлестіру орталығын құру. Орталық құрамына 
суицид саласы бойынша жоғары білікті мамандар кіруі тиіс. Олар суицидті 
болдырмаудың ұлттық жоспарын дайындауға қатысады. Орталықта мамандар 
оқытылуы керек. Осылайша республикалық, аймақтық деңгейді қосатын, әртүрлі 
секторлар арасында қарым-қатынас орнататын құрылым жасалады. Екіншіден, ем-
деу мен қолдау түрінде уақытылы көмек көрсетуге мүмкіндік беретін суицидті 
болдырмаудың ұлттық жоспары қабылдануы керек. 

Мойындағымыз келмегенмен,  психикалық жағдай – адам саулығының көр сет-
кіші. Психикалық денсаулықты жақсарту арқылы суицид деңгейін төмендетуге бо-
лады. Суицидтің алдын алу мен ол туралы ескертудегі тиімді стратегиялық құрал 
ретінде ДДСҰ ұсынысы бойынша халықтың қатерлі факторлар туралы білімін 
жетілдіретін ақпараттық кампаниялар жүргізу аталады. Мұндай кампаниялар 
қоғамның суицид мәселесін терең түсініп, ой қорытуына көмектеседі. Онымен 
күресуге атсалысуына көмектеседі.

Өзін-өзі өлтіруге бел байлағандар бұл туралы көпшілікке жарияламайды. 
Айтқан күнде де жұрт «олар өздеріне назар аудартуды қалайды» деп ойлайды. 
Біздің қоғамда көмек сұраған мұндай үндер көбіне жауапсыз қалады. Себебі, суицид 
айналасындағы аңыз, тыйымдар туыстары мен достарына көмек жасауына кедергі 
келтіреді. Сондықтан ақпараттық кампаниялар қоғамның күйзеліс жағдайындағы 
адамдарға қарым-қатынасын түзеп, көмекке мұқтаж адамдарды тани білуге үйретеді. 

Суицидтің алдын алуға бағытталған шаралар жасөспірімдердің өмірлік 
дағдыларын арттыруға бағытталуы тиіс. Өмірлік дағды – олардың түрлі 
қиындықтарды еңсеріп, қабылдай білу қабілеті. Өмірлік дағдылары дамыған балалар 
өздерін жеке тәуелсіз сезінеді. Олар белсенді, бастамашыл, жауапты, өзіне сенімді, 
ішкі бақылауы жоғары. Сондықтан суицидке бейім болмайды. Жасөспірімдердің 
бойында төзімділік қалыптастыру үлкен күшті, көп жұмысты талап етеді. Олардың 
қызығушылығын арттырып, талантын шыңдайтын шаралардың маңызы зор. Сонда 
ғана өскелең ұрпақ прагматик, өмір сүруге барынша бейім, жаңа білімге құштар бо-
лып өседі. 

Айсұлу МОЛДАБЕКОВА,
әлеуметтанушы,

«Bilim Foundation» қоғамдық қоры.

СУИЦИД: СЕБЕБІ МЕН САЛДАРЫ

КАДР МӘСЕЛЕСІ 
МАҢЫЗДЫ

Облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті 
мемлекеттік органдардағы кадр қыз меті нің қызмет-
керлері үшін мемлекеттік қызмет өт керу мәселелері 
бойынша семинар ұйым дас тырды. 

Департамент басқармасының басшысы Еркебұлан 
Сарымбетов қатысушыларды жұмыс бары сында 
кездесетін түйткілдерді талқылауға белсенді қатысуға 
шақырды. Кадр қызметінің негізгі мәселелері, салалық 
заңнамалар жөнінде бас қар масының қызметкерлері ба-
яндады.

Басқарманың бас маманы Аида Жаңабергенова 
сынақ мерзімінен өту, тәлімгерлерді бекіту жай-
ын түсіндіріп, сынақ мерзімінен өтуші мемлекеттік 
қызметшілер үшін бейімделу жоспарын дұрыс әзірлеу 
жолын айтып берді. Бас маман Мақпал Абтикеро-
ва тоқсандық есепті толтыру кезінде қателікке жол 
бермеу бойынша шараларды ұсынды. Ал бас ма-
ман Мөлдір Қазбекова «Е-қызмет» жүйесінің жұмыс 
істеуі, мемлекеттік қызметшілерді бағалау бойынша 
түсіндірме берді.

ХАБАрЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 

2007 ж. 28.06 №204-ө бұйрығымен бекітілген 
«Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық 
және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 
53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ «Құмкөл Оңтүстік кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №№5016, 5017 және 
№5020  ұңғымалардан аралық құбырлар тар-
ту», «Қызылқия кенішіндегі №3164 ұңғымаға 
БКР-75 су резервуарын орнату» және «Арысқұм 
кенішінде су айдамалау жүйесі. №№107, 
113, 172, 187 ұңғымаларына су айдамалау 
құбыр ларын тарту» жұмыс жобалары бой-
ынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 мекенжайын-
да және Azhimurat.Orazbayev@petrokazakhstan.
com электронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 29-92-11.

ХАБАрЛАНДЫрУ
«Қазақавтожол» ЖШС Қызылорда облыстық 

филиалы мемлекеттік экологиялық  сараптама 
қарауына «Шиелі кентіндегі №50 жол пайдала-
ну бөлімшесінің №1 жол пайдалану пунктінің 
өндірістік базасын газбен қамсыздандыру» жұмыс-
тарына жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу» 
және «Жаңақорған кентіндегі №50 жол пайда-
лану бөлімшесінің №2 жол пайдалану пунктінің 
өндірістік базасын газбен қамсыздандыру» жұмыс-
тарына жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу» 
жобасын ұсынады. Аталған жоба бойынша барлық 
мүдделі азаматтар мен қоғамдық ұйымдар мем-
ле кеттік экологиялық сараптама өткізу барысын-
да ақпарат алу және өз ой-пікірлерін білдіру үшін 
8(7242) 26-15-35 байланыс телефонына хабарласа 
алады.

Өткізілетін күні, орны және уақыты: 2017 
жылғы 8 желтоқсан, сағат 10:00, Қызылорда 
қаласы, Желтоқсан көшесі, №18 мекен-жайында 
орналасқан «Қазақавтожол» ЖШС Қызылорда 
облыс тық филиалының ғимаратында.

«Қазақавтожол» ЖШС 
Қызылорда облыстық филиалы.

Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы ҚР Экологиялық 
кодексінің 20-бабының 3-тармағына сәйкес жобалардың 
экологиялық сараптамасын ұйымдастыруды және 
жүргізуді қоспағанда, өз құзыретi шегiнде шаруашылық 
қызмет объектiлерiнiң мемлекеттiк экологиялық сарапта-
масын ұйымдастырады және жүргiзедi. 

Мемлекеттік экологиялық сараптама – көзделіп отыр-
ған шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған орта 
сапа сының нормативтері мен экологиялық  талап тарға 
сәйкестігін белгілеу, сондай-ақ осы қызметтің қоршаған 
ортаға тигізуі мүмкін қолайсыз әсерлерінің және со-
лармен байланысты әлеуметтік зардаптардың алдын 
алу мақсатында сараптама объектісін іске қосуға жол 
берілуін айқындау.  ҚР Экологиялық кодексінің 50-ба-
бына сәйкес мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу 
мерзімі II санаттағы объек тілер үшін бір айдан, III және IV 
санаттардағы объектілер үшін он жұмыс күнінен аспауға 
тиіс. 

Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы қайтадан 
жүргізу мерзімі тіркелген күнінен бастап II санаттағы 
объектілер үшін он жұмыс күнінен, III және IV санаттардағы 
объектілер үшін бес жұмыс күнінен аспауға тиіс. Тіркелген 
күнінен бастап II, ІІІ және IV санаттардағы объектілер 
үшін үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мемлекеттік 
экологиялық сараптама қорытындысын беретін орган 
құжаттарды олардың толықтығы тұрғысынан қарайды. 
Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайда, 
құжаттар ұсынған тұлғаға қайтарылуға жатады.

ҚР Энергетика министрінің 2015 жылғы 16 ақпандағы 

№100 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік экологиялық 
сараптама жүргізу қағидаларының 9 тармағына сәйкес 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға келесі материалдар 
ұсынылады:

1)  мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөнінде 
өтінім.

2) әзірлеу деңгейі жобалау сатыларына сәйкес келетін 
ҚОӘБ материалдарымен бірге қоршаған ортаға әсер етуші 
межеленіп отырған қызметтің жобалау алдындағы және 
жобалау құжаттамасы болған жағдайда, келесі құрамда:

қоғамдық пікірді есепке алу нәтижелері;
өтінімді бұқаралық ақпарат құралдарында (бұдан әрі 

БАҚ) жарияланғанын растайтын материалдар;
жобаның электрондық нұсқасы;
3) эмиссиялар нормативтерiнiң жобалары болған жағ-

дайда, жобаның электрондық нұсқасымен қоса.
Қазіргі таңда, табиғат пайдаланушыларға мемлекеттік 

қызметті алуға бірқатар жеңілдіктер жасалған, яғни 
еgov.kz электронды үкімет порталы арқылы өтінімдер 
қабылданып, мемлекеттік қызмет көрсетіледі.

Сонымен қоса, мемлекеттік экологиялық сараптама 
қорытындысын беру мемлекеттік қызметі бойынша сұрақ-
тары ңызға Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі 
№1 ғимарат, Қызылорда облысы әкімдігінің мемлекеттік 
мекемелер үйі, 2 қабатында жауап алуға болады. Байланыс 
телефонымыз: 8(7242)60-53-69, электронды пошта: prd@
korda.gov.kz.

Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы.

ТАбиғАТ пАйДАЛАнушЫЛАР нАЗАРЫнА!
(Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру жөнінде)

Жоба
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рухани қазына

Менің алдымда жатқан қос томдық 
кітапты апталап оқып бітірген бетім осы. 
Бұл өзі – бітімі бөлек: көлемі көлдей 
(1500 бет), жазылуы жаңаша, мақсаты 
мәнді, айтары айқын, тәмсілі тәлімді, ай-
тулы ақынның өмірі мен өлеңі хақындағы 
ғажайып хикая. Авторы – Бибі ие (Дариға 
Қадыр-Қожақызы), кейіпкері – қазақтың 
аса көрнекті шайыры Иран-Ғайып (Иран-
бек Оразбаев). Осынау «Бұ дүние ғайыбы» 
аталатын кітап бәріміздің де бала кезімізде 
құмарта оқып, қиялымызды  тербеген әй-
гілі «Мың бір түннің» тәсілімен жазыл-
ған. Дариғаның мың бір сауал қойып,                   
Иран-Ғайыптың сырт көзге құпия сыр 
сандығын ашып, жұртшылыққа жария-
лауының өнегесі өзгеше. Маңдайына жа-
зылған қуаныш-қайғыны жүрегінен өткізе 
жүріп, тағдырдың тайқы жолынан адас-
пай, өмірін тұтастай өлеңге айналдырған 
шайырдың шығармашылығы қалың елі 
– қазағының мақсат-мұратын, арман-
аңсарын, Алашының азаттығын, елінің 
егеменділігін егіле-төгіле, елжіреп-емірене 
жырлауға арналғаны ақиқат. Сұхбаттаса 
отырып сырласу ерлі-зайыпты: ақын мен 
жан жарының әңгімесін әрлендіріп, бей-
не Шаһрабаз патша мен Шаһаризаданы 
тыңдап отырғандай әсерге бөленесің. 
Айырмашылығы – ертек емес, суыртпақтап 
шертілген шындық, өмір мен өлеңнің шы-
найы шежіресі.

Соғыстан соң туған – жеңістің жемісі 
саналатын ұрпақ, қазақ әдебиетіне өткен 
ғасырдың екінші жартысында қосылған 
жаңа толқын тегеурінді талантымен та-
нылды. Сол кездері қазақ жырының 
өрісін кеңейтіп, өресін биіктетіп, абы-
ройын асқақтатуға атсалысқан Кеңшілік, 
Жарасқан, Жұматай, Дәуітәлі, Сейсен, 
Серік Ақсұңқарұлы, Серік Тұрғынбекұлы 
сынды саңлақ ақындардың ортасында орақ 
тілді, жайсаң ділді, жезтаңдай жыр жам-
позы Иран-Ғайып та оқшау көзге түсіп 
жүрді. Кешегі кен инженері бүгінгі өлең 
кенішінің майталман, марғасқа өнер-
пазына айналды. Әлбетте, тәңірі  бер ген 
талантының арқасында сырласа, мұң-
даса отырып, өз өмірі мен өлеңі  туралы, 
толғанысты ойлары оның жырларын-
да қалай өрнектелгені аталған кітаптарда 
байыпты баяндалған. Әңгіме әуелі ақын-
ның өзінің үрім-бұтағын таныстыру-
дан басталған. Арғы аталары Сыр бойы-
на Көкше жақтан қоныс аударыпты. Әкесі 
Әбілтай екі әйел алған екен. Бәйбішесі 
Айткүл құрсақ көтермеген соң, сол кісінің 
келісімімен Иран-Ғайыптың шешесі 
Базар күлге үйленіпті. Әкесі – ел-жұртына 
сый лы, басшылық қызмет атқарған, 
абырой-беделі көпке танылған кісі. Абай 
атындағы колхозды өзі ұйымдастырып, 
басқарма болған, Иранбектің екі іні, бір 
қарындасы бүгінде қайтыс болып кет-
кен. Әкесі мен әжесі, анасы, жалғыз ұлы 
Мұнарбегі өмірден озып, қайғы-қасірет 
шеккен кездегі қырық жамау көңіл күйі 
көптеген өлеңдеріне өзек болғаны белгілі. 
Жалпы, ақынның әке, әже, шешесіне, ұл-
қыздарына, әйелдері мен ғашықтарына 
арнал ған асыл сөз – алқалы жырларының 
қай-қайсысы да жүрекпен жазылғанын 
аңғару қиын емес. Бір ғана мысқалдай мы-
салды «Менің әкем» өлеңінен келтіре кет-
сем, Иран-Ғайып ақынның кейіпкерінің 
мінез-құлқын, кескін-келбетін, сөз сапта-
сын, адами болмысын сөзбен суреттеудегі 
шын шеберлігін жазбай танытар еді.

…Бұлшық еті бетінің бөлек-бөлек,
Астыңғы ерні түсіңкі көп өкпелеп.
Орақ тілді, жезтаңдай, от-ауызға –
Қоңқақ мұрны қонып тұр көмекке кеп.
Жабы мойын, бедеу бел, қозы құрсақ,
Қыран тоят, секемшіл, сезімі сақ.
Жұмған аузын аштырмай желімдейді,
Небір айтқыш заржақты сөзі құрсап.
Міне, ұзақ өлеңнен үзіп алып келтірген 

келте мысалдан-ақ ақынның сөзге ше-
бер, ойға бай, санасы сара екенін біле 
қоя сың. Осы жерде Иран-Ғайыптың 
өлең өрнектеудегі керемет қолтаңбасын 
айғақ  тайтын мың сан мысал келтіруге 
 болар еді, әттең шағын мақаланың ша-
масы жетпей тұр. Әйтпесе, қыран бүркіт 
пен бүркітшінің сыр-сипатын  Абайша 
су реттеген «Көмпең» балладасын, 
 Мұ қа  ға лиға арнаған «Ақында» нағыз 
тума таланттың жаратылысын, қадір-
қасиетін мінсіз мүсіндеген өлең сөзін, 
одан басқа да өлеңдерін талдап жатуға 
жер тар. Сондықтан да Иран-Ғайыптың 
ақындық шеберлігінің шеңберінен шы-
ғып, пікірімізді шола айтып, шорт кес-
пей, кемелдігін кеңінен көсіліп жазуға 
қолым байлаулы. Әйтпесе, кезінде 13 том 
таңдамалысы жарыққа шыққан шайыр 
поэзиясының көлемі көл-көсір, тақырыбы 
алуан түрлі, көркемдігі көздің жауын ала-
тын, мазмұн-мақсаты, бөлісер ойы, ел 
мен жердің, қайран қазағының бүгіні мен 
болашағының толғақты мәселелеріне ар-
нал ған арналы да арынды тың туындылар 
екендігін білмей, көрмей отырған жоқпын. 

Иран-Ғайып ақынның қабырғасын 
қайыстырған қайғы-қасіреті қапияда 
жал  ғыз ұлы Мұнарбегінен  айырылып, 
аза тұтып, егіле жылап, есінен  танып, 
күңірене-күйзеле кешкен қаралы күндері 
кейіннен мұңды жырларға айналды. 
Өзегін өртеген өкініші жоқтау жырлары-
на ұласып, «Мұнар, Мұнар, Мұнарым» 
атты кітап жарыққа шықты. Ол өлеңдерді 
оқыған адамдардың көздеріне жас алма-
ғаны жоқ шығар. Өйткені, ол ақынның 
қара қан басының қайғы-шері  болса да, 
бұл жарық жалғанда жалғызынан айы-
рылғандар аз ба?! Ендеше оны бірдің 
емес, мыңның басына түскен,  жандарын 
жаралаған қасіреттің де жыры деп қабыл-
даймыз. Абай абыздың ержетіп, ел көзіне 
түскен арыстай екі бірдей азамат ұлы ке-
неттен қайтыс болып, көкірегі қарс ай-
ырылып, жүрегінен жыр төгіліп, шерін 
тарқатқанын білеміз. Міне, ақындық жо-
лына Абайдың мұрагерлігін қалаған Иран-
Ғайыптың жоқтау жырларын жазуына да 
сол үлгі себеп болғаны анық. Қайғыдан 
қаны қарайған ақын тәңірге тіл қатады:

…Зауал – Індетіңді молайттың –
Қара Жер емеспін ғой,
Құдай!
Шер-Шеменімді зорайттың –
Қатқан Көн емеспін ғой,
Құдай!
Жүрек – қанымды қарайттың –
Қалауыңнан кем емеспін ғой,
Құдай!

Соқа басымды сорайттың –
Мен – Сен емеспін ғой,
Құдай!..»
Ішқұсалықтан, жан-жүрегін күйдірген 

шемен-шерден жаратылған терең тебі-
реністі жырлар жалғыз қазақ емес, жалпы 
адамзат баласына ортақ, адами қасиет пен 
қасіреттің мұңды музасы.

Иә, Иран-Ғайыптың жақұттай жарқыл-
даған жырлары, жүрегін жарып шыққан 
өмірлік өлеңдері, поэмалары, аударма-
лары қазақ поэзиясының алтын қорына 
қосылған ұлттық рухани құндылықтар са-
натында. Олар өлең сөздің үздік үлгісі, 
қазақ поэзиясының інжу-маржаны ретінде 
риясыз бағалануға тиіс. Әттең, әлі күнге 
ақын шығармашылығы әдебиетшілердің 
арнайы ғылыми-зерттеу еңбектерінен 
еншісін ала алмай жүргені өкінішті-ақ!

Дәуіріміздің дауылпаз ақыны атауға 
әбден лайық десек, ол, әрине, Иран-
Ғайыптың парасатты поэзиясының жемісті 
жалғасы драмалық шығармаларының 
желісіне байланысты бағалау деп білгейсіз. 
Бүгінгі күнге дейін оның елуге тарта туын-
дылары жазылса, сахнаға қойылғандары 
отызға тақау екен. Ақынның атын асқақ-
татып, есімінің ел-жұртқа кеңінен таны-
луына өзімізде, өзге елдерде де көпші-
лік көрермендерге көрсетіліп, жылы 
қабылданып, жақсы бағасын алғандары: 
«Мен ішпеген у бар ма?..», «Батқан кеменің 
бейбақтары», «Хайуандық комедия», 
«Шыңғыс хан», «Күшігінен таланған», 
«Хан Абылай», «Қорқыттың көрі», т.б.

Осы орайда есте болатын нәрсе Иран-
Ғайыптың бірсыпыра пьесаларының ер-
терек заманның оқиғалары бола тұра, 
бүгінгі күннің, қазіргі қоғамның тіршілік-
тынысымен үндесіп жататындығы. Айта-
лық «Күшігінен таланған» атағы жер 
жарған әмірші, әлемді жаулаушы сайып-
қыран Ақсақ Темірдің неліктен қатыгез 
болғандығының баяны. Сөйтсе, анасының 
ішінде жатқанда Жұқай хан көріпкелдің 
«ажалың сол баладан болады» дегеніне 
сеніп, шешесін тепкілеп өлтіріп, ішін жа-
рып, баласын суға ағызып жібереді. Міне, 
сол бала – Ақсақ Темірдің жан аямас 
қаталдығының себебі, күшігінде таланып, 
тумай жатып көрген қорлығының өтеуі. 
Шығармада өзі туралы ел-жұртының ой-
пікірін өз ауыздарынан естімек ниетпен 
дәруіш-диуананың киімін киіп, ел ара-
лап, өзінің шексіз қатыгездігіне, бетіне 
келсе кім болса да жанын жаһаннамға 
жіберетін әскерінің жауыздығына да көзі 
жетіп қайтады. Қатыгездігі өзінен де асып 
түсетін, қулығына найза бойламайтын, ата 
жауы болса да, адал досқа бергісіз қасиеті 
есіне түсіп, қуғыншылар қашып кеткен 
Хұсейін әмірдің басын кесіп әкелгенде 
Ақсақ Темірдің еңіреп жылауы қимастық 
па, жоқ басқа ма?! Ақынның сол сауалға 
қайырған жауабы мынау.

…Беу, Хұсейін – ақберен!
Жеті мәрте жауласып,
Жат шықсаң да жақыннан.

Сенің жолың бөлек еді мен үшін,
Сенің орның бөлек еді мен үшін…
Жазықсыз кісіге жасаған қиянаттың 

арты жақсылыққа жеткізбейтінін де меңзеп 
тұр. Пьесадағы пенделік пікірден арыл-
тып, зұлымдық соңы ұдайы қатыгездікке 
жол бермейтінін, ақыл-парасат есін жи-
дырып, ізгілікке бастайтынының дәлелі 
Ақсақ Темірдің Қожа Ахмет Яссауи сәу-
летті кесенесін салдырғаны.

Әуел бастан айтыс-тартысқа жалау 
болған – Иран-Ғайыптың тұңғыш пье-
сасы «Мен ішпеген у бар ма?..». Басты 
кейіпкерлері Құнанбай мен Абай, яки әкелі-
балалы екеуінің арасындағы араздықтың 
себебі – өмірлік көзқарастарының үйлес-
пеуі. Пьесадағы ағайынгершілік пен 
рушылдықтың жолын кесуге, әділеттілік 
жолында әкесіне де қарсы шыққан 
Абайдың іс-әрекеті жөн сияқты. Алай-
да қалып тасқан ата дәстүрінен айнымау-
ды, ауызбіршілікті сақтауды мұрат тұтқан 
тұлға – ел билеген аға сұлтан Құнанбайдың 
Абайға айтқан сөздерінің мәнісі тереңде 
жатқанын бертін келе аңғарасың. Оның 
«түп-тамырыңды шірітіп алма» дегені 
– қазақы қасиетіңді жоғалтып алмау 
қажеттігін ескерткені. М.Әуезов «Абай 
жолында» Құнанбай бейнесін қазағының 
тағдырын өз төңірегіндегі ағайындарынан 
кем ойламаған, жалпы жұрттың жанашы-
ры ретінде көсемдік кейіпте көрсетуді 
білмеді емес. Кеңестік саясат ырық бер-
мей, тарихи шындықты бұрмалауға 
мәжбүр болған. Абайдың әлденеше әйелге 
үйленгені де рас. Иран-Ғайыпты осындай 
тасада қалған шындықтың шымылдығын 
түріп, Құнанбайды жаңа қырынан таны-
туға тырысқаны үшін жазғыруға бола 
ма? Ақынды мінеп, сынап, дастанды жор-
налда жариялатпай, пьесасын сахнаға 
шығартпай әуре-сарсаңға салған осы 
біржақты түсініктің кесірі. Әйтпесе, Иран-
Ғайып нағыз Абай жолын таңдаған талант. 
Пьесаның негізгі арқауы – кемеңгер ақын 
қазағының өзге озық елдердің қатарына 
қосылуын ойлап армандауы. Еліміз еге-
мен дік алып, тәуелсіз туын тігіп Абай 
армандаған күнге жетті.

Шыңғыс хан туралы пьесаның аты 
неліктен «Хайуандық комедия» аталғанын 
айтайық. Әлемнің тең жартысын жау-
лап алып, шексіз билігін жүргізіп, ақыр 
соңында баяғы алғыр ақылдың, жаужүрек 
ерліктің иесі зорлық пен зұлымдықтың, 
қатыгездік пен қанішерліктің  жолына 
түсіп, бетіне тік қарап, ақиқатты айтқан-
дарды шетінен құрбандыққа шала берді. 
Ақыры, өз басын өзі жұтты. Тарихи 
оқиға, төтен тағдырдың тәлімін жеткізуге 
асық қан ақынның бүгінгі күннің ел бас-
шыларына сабақ болатын тәмсілі бұл. 
Шығарманы қазіргі уақытпен үндестіріп 
тұрғаны үшін де ерекше бағалаймыз. Иә, 
мансапқа табынудың мақсатқа жеткіз-
бесіне сендірген ақынға рақмет.

Жалпы, бұл шығарманың шынайы 
бағасын берген атақты жазушы, саңлақ 
сыншы Әбіш аға Кекілбаев болатын. 

Әңгімені сол кісінің пікірімен аяқтайын: 
«Драмалық поэманың биік гуманистік па-
фосы мен терең философиялық  ас тары 
да – оның адамзат жойылып кетпей 
тұрып, адамгершіліктің жойылмағы қан-
дай мүмкін болса, ең үлкен хайуандық 
– озбырлық пен зұлымдықтың ақыры 
бір әшкере болмауы сондай мүмкін 
емес  тігін егжей-тегжейлі көрсетіп бере 
алғандығында». Бұдан асырып айта алмас-
пын…

Бастан-аяқ философиялық терең ой, 
тебіреністен тұратын, баяғы заманның 
зары болса да, бүгінгі күннің сөзін айтатын 
пьеса – «Қорқыттың көрі». Бұл құдайын 
ұмытқан пенденің астамшыл пиғылының 
қазақы түсінікке кереғар екендігін еске 
салатын өлім мен өмір туралы терең 
толғанысқа құрылған туынды. Өлімнен 
қашып құтылам деу – құдайға қарсылық 
екені бесенеден белгілі. Бүгіндері билігі 
мен байлығына мастанып, өздерін жер ба-
сып жүрген пенде емес, көктегі құдайдай 
көретін көркөкіректер әлі де ортамызда 
ордаңдап жүр. Бұл шығарма ең алдымен 
соларды тәубесіне келтіруге арналған…

Сонымен, өлеңнің өрен жүйрігі, 
жырдың тайпалмас жорғасы Иран-Ғайып 
ақынның тоты құстай түрлентіп, сөз мар-
жанын төгілтіп жазылған поэзиялық ту-
ындылары – ой тереңдігімен, сезім мөл -
дір лігімен жан-жүрегіңді баурап  алатын 
сиқыры бар дүр шығармалар. Қайсы-
біреулер Иран-Ғайыпты уайымшыл, сын-
шыл деп сынайды. Шындығында әрбір та-
лантты ақын өзі өмір сүріп жатқан орта 
– қоғамның сұңғыла сыншысы болуға 
тиіс. Халқын сүйген шайыр шындықты 
айтпаса, көре-біле тұра жасырып-жапса 
ұлтының жанашыры бола ала ма? Сурет-
керлік түсінік-түйсігі, азаматтық параса-
ты сабақтаса өрілген өлең-жырлары мен 
поэзия тілімен жазылған драмалық шы-
ғар малары көпшілік көңіліне қона кетуі 
– ақынның алымды да жалынды сара сөз-
дерінің, уытты да ұлағатты ойларының 
жемісі.

Қысқасы, қазақтың жаны, жүрегі, 
рухы барда Иран-Ғайып шығармаларының 
шын дықтың шырағына айналып, өмір-
тір шілігімізге шуақ шашып тұратыны 
күмәнсіз.

Жарық дүниенің ащы-тұщы дәм-тұзын 
тата жүріп, мерейлі жас – жетпіске толған 
аса көрнекті ақынның жарық көрген қос 
томдығын: өмірі мен өлеңінің сырын 
ашқан сұхбаттарын оқып шыққандағы 
көңілге түйген азды-кем ойларымды ортаға 
салып сөзімді аяқтаймын. Мақаланы ар-
қа лы ақынның шыңдалып, шарықтау 
биікке көтерілген қазақ поэзиясындағы 
жет кен жетістіктерін жүйелеп, тұтас қам-
тып айтылған толымды сыни пікір са-
на тына жатқыза алмаймын. Мерейтой 
тұсындағы жай ғана көңіл білдіру деп 
қабылдағайсыздар…

Тіпті әшейінде тізіп шығатын ақынның 
Мемлекеттік сыйлықтан бастап алған 
сый-сияпаттарын да жазбадым. Сыйлы 
жасқа жеткенде қазақ өлеңінің көсегесін 
көгертуге қандай үлес қосқанын айту 
арқылы бағасын берсек болғаны да…

Қуанышбай ҚҰРМАНҒАЛИ, 
Халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты.

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Кемел шақ, 
кемеңгерлік 

келбет

Қазақ руханиятының тарихына шырағдан 

шығар  маларымен енген арқалы ақын, дарабоз 

драма  тург, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Иран-

Ғайып 70 жасқа толып отыр.

Сыр-ананың саңлақ перзенті өзінің өлмес туын-

дылары арқылы туралықтың, ақиқаттың, поэзияға 

деген адалдықтың символы ретінде бағасын алған, 

аты Мұқағалимен, Кеңшілікпен, Жұматаймен, 

Жарасқанмен қатар аталатын  туымы ерекше 

тұлға.
Бүгінгі күні туған жері – Сыр елі ерен 

 ақын  ның мерейтойын атап өтуде. Осы өлең 

мерекесі үстін де біз ақын туралы жазылған 

белгілі ақын, аудармашы Қуанышбай Құр ман  -

ғалидың мақаласын жариялап отырмыз.

ШЫҢДАҒЫ ШЫНАРДАЙЫН 
ШЫН БЕЙНЕСІ

ИРАНБЕК 
ТУРАЛЫ ЖЫР

Сен туған күн дүние дүркіреген, 
Көк дүлей көк аспанда күркіреген...
Жамырап жаратылыс жыр тілеген,
Жөргекте шырылдаған шіркін өлең.

Қазекем қадірлеген қияқтысын,
Төлінің тұспалдаған қуат күшін.
Інім-ай,
Шырақпысың,
Пырақпысың?!
Өзіңе сеніп келген сияқтысың.

Дүниеге келген солай асау ақын,
Асау жыр жүрегінде жасалатын.
Арындап асулардан аса алатын,
Көкірегін көкігеннің баса алатын.

Өлең деп өршеленген мінезбенен,
Қара үзіп кеткен талай құр езбеден.
Талант бұл тартұғын сыр өзгеден,
Жыршы бұл жүректерден жыр іздеген.

Сырдағы сүлейлердің сырын ұқсақ,
Бақ құсы қырсыққанда қырын ұшпақ.
Қалғанда құлыным деп құрық ұстап,
Жаныңды жайландырдың жырыңды ұштап.

Күлгенің,
Күрсінгенің,
Жылағаның,
Пьесаға айналдырды жыр алаңын.
Көгерттің көсегесін драманың,
Алладан сол емес пе сұрағаның?!

Тұлпары түлей түсер туымдының,
Ұлыңның ұлы дала ұғын мұңын...
Шартарап айқара ашты шымылдығын,
Иранбек Шекспирі бүгінгінің.

Жетем деп жүргеніңде арманыңа,
Інім-ай,
Жетпіске кеп қалғаның ба?!
Нұр жаусын талантыңа,
Талғамыңа!
Қаһарман халқың куә қалғанына...

Кезіне келіп қалдық екіндінің,
Өмір ғой өтіп жатқан,
Өкінбе, інім...
Сен болсаң асау тұлпар секілдісің,
Мен болсам жуас жүйрік секілдімін.

Бұлдырап бұл күндердің тұрмасы анық,
Жағалап сұлу Сырды сырласалық.
Жетпісте жүрегіміз жүр жасарып,
Жүрек тулап тұрғанда жыр жасалық.

Қай жыршы қадірлемес қолдағысын,
Төрінде театрдың толғанысың...
...Орманнан күтіп жүрген олжалысын,
Аман бол, Сырдың соңғы жолбарысы...

Әскербек РАХЫМБЕКҰЛЫ.

АЛАшТЫң 
АҚЫНЫсЫң

Тентексің, 
Ешкімге қол көтермедің.
Кішіні інім, үлкенді,
Көкем дедің.
Әділдіктің батпанын ауырсынбай,
Жылпостардың жеңілін
көтермедің.
Дауылсың,
Борандатпай басылмайсың.
Жарқ етіп жайдан түскен
жасындайсың.
Жырлайсың «жының» қозса 

Махамбетше,
Әндеткен Ақсауле деп
Қасымдайсың.
Асаусың,
Кейде басың ала қашып,

Кетесің жалғандықпен 
жағаласып.
Келгенде жеме-жемге бәсің жеңіп,
Төрге шығып келесің
бағаң асып.
Биіксің,
Аспантаумен таласасың.
Кішіксің – ұлықтардан
аласасың.
Көсеуін көлгірлердің шарт сындырып,
Шындықтың жайлауына жарасасың.
Ақынсың,
Ел-халқыңа берерің – көп,
аласың – мың.
Жырлай бер арман мұңын
Алашыңның.
Тарихта қалсын, інім, ат-есімің,
Ұлы боп ер Әбітай нағашымның!

Өтеген ЖАППАРХАН.

Иран-Ғайып – 70 жас

КЕЛІСІЛДІ

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт 
министрі
______________ А. Мұхамедиұлы

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «____»_______________

№____қаулысына қосымша

  
2018-2019 жылдарға арналған Қызылорда облысындағы спорттың басым түрлерінің өңірлік тізбесі

Спорт түрлерінің атауы
Топтар
атауы

№ Олимпиадалық емес спорт 
түрлерінің атауы

Жазғы олимпиадалық спорт 
түрлерінің атауы

Қысқы олимпиадалық спорт 
түрлерінің атауы

Ұлттық спорт 
түрлерінің атауы

«А» тобы 1. Әмбебап жекпе-жек Ауыр атлетика Мәнерлеп сырғанау Жекпе-жек
2. Белбеу күресі Бокс Қазақ күресі
3. Кикбоксинг Байдарка мен каноэде есу Тоғызқұмалақ 
4. Пауэрлифтинг Волейбол
5. Самбо Гандбол
6. Шахмат Грек-рим күресі
7. Дзюдо
8. Еркін күрес (ерлер, әйелдер)
9. Жеңіл атлетика
10. Каратэ-до
11. Стенд ату
12. Таеквондо

«В» тобы 1. Гір спорты Баскетбол Шайбалы хоккей Аударыспақ
2. Киокушинкай-кан каратэ Велосипед спорты Көкпар
3. Тай бокс Жүзу Теңге ілу
4. Ушу саньшау Көгалдағы хоккей
5. Қазіргі бессайыс
6. Футбол 

«С» тобы 1. Әскери самбо Көркем гимнастика Шорт-трек Асық ату
2. Грэпплинг Теннис Бәйге
3. Джиу-джитсу Жамбы ату
4. Қоян-қолтық күрес
5. ММА
6. Панкратион
7. Президенттік көпсайыс
8. Спорттық туризм
9. Сурдо баскетбол 

10. Сурдо волейбол
11. Сурдо дойбы

12. Сурдо үстел теннисі
13. Сурдо шахмат

«Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Респуб лика-
сының 2014 жылғы 3 шiлдедегi Заңына сәйкес Қызылорда облысының 
әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 2018-2019 жылдарға 
арнал ған Қызылорда облысындағы спорттың басым түрлерінің 
өңірлік тізбесі бекітілсін. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының
                әкімі                                                              Қ. Көшербаев

ЖОБА

2018-2019 жылдарға арналған Қызылорда облысындағы 
спорттың басым түрлерінің өңірлік тізбесін бекіту туралы МӘДЕНИЕТ МАЙТАЛМАНЫ

Қармақшы ауданы әкімдігі 
мен облыстық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасының 
қолдауымен, облыстық халық 
шы ғармашылығын  дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталы ғы  -
ның ұйым дастыруымен Қар мақ-
шы ауданы, Дүр Оңғар ауыл-
дық ок ругі нің мәдениет үйінде 
Елбасы ның «Болашаққа бағдар: 
 рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақала сын жүзеге асыру мақ са-
тында және Қармақшы ау даны-
ның өсіп-өркен деуіне, оның 
ішінде мәдениеті мен өнерінің 
дамуына сүбелі үлесін қосып, 
ел құрметіне бөленген азамат, 
Сұлтан Сармолдиннің өнегелі 
өмір жолын өскелең ұрпақ жадын-
да сақтау мақсатында «Сырдың 
сырбаз Сұлтаны» атты мәдени 
шара өтті.    

Журналист Қаршыға Есім -
сейітованың Сұлтан Сармол дин-
нің өмір жолы жайлы түсірген 
деректі фильмімен ашылған ша-
рада аудан әкімінің орынбасары 
Мәжит Сәмитов мәдениет сала-
сы бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстарды саралап, мәдениет 
саласы майтал манының өнегелі 
өмір мен еңбек жолы жайлы 
әңгімеледі.

Сондай-ақ, аудандық мәслихат 
хатшысы Марат Наятұлы, «Жаңа-
жол» ЖШС-ның бас  агрономы, ау-
дан дық мәслихат депутаты Төлеу 
Ерәлиев, мәдениет сала сының 
арда  гері Шекер Орынбаева және 
Сұлтан Сармолдиннің жары Күміс 
Тасболатова сөз сөйлеп, ардақты 
азамат жайлы естеліктер айтты. 

Шара барысында ауыл тұр-
ғын  дары мен қонақтар С.Сар-
молдиннің өмір және еңбек жолы 
 туралы жазылған «Сырдың  сыр баз 
Сұл таны» атты кітаптың тұсауке-
серіне куә болды.

Шара одан әрі тақырып бойын-
ша жас жазба ақындар арасында 
мүшәйраға ұласып, оған қатысқан 
14 жас ақын өздерінің жеке шы-
ғармашылықтарынан өлеңдер 
оқып, көрермендерге көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлады. 

Қазылар алқасының шешімі-
мен Қармақшы ауылынан келген 
жас ақын Орынбек Құндыбеков 
бас жүлдені жеңіп алса, І  орынды 
дүр оңғарлық ақын Перизат 
Мақсат, ІІ орынды Көмекбаев 
 ауылынан келген жас талап-
кер ақын Нұрай Өркенбекқызы, 
ал жүлделі ІІІ орынды ақтөбелік 
Нұржауһар Өмір серікова  ием-
денді. 

Мүшәйраға қатысқан басқа да 
жас ақындар Алғыс хаттармен ма-
рапатталып, сый-құрметке ие бол-
ды. 

Мұнан соң шара аймағымыз-
дың барлық аудандарынан кел-
ген мә дениет үйлері мен ауылдық 
клуб үйлері арасында екінші рет 

өткі зіліп отырған Сұлтан Сармол-
дин атындағы облыстық «Үздік 
клуб-2017» байқауына жалғасты. 
Клуб үйлерінің жыл бойғы ат-
қар  ған жұ мыстарын саралау 
мақ  сатында ұйым дастырылған 
бай   қаудың қоры тындысымен 
бас жүлдені Жалағаш ауданы, 
Аққұм ауылдық клуб үйі жеңіп 
алса, І орын Шиелі кенттік «Ар-
ман» мәдениет үйіне берілді. Со-
нымен бірге, жүлделі ІІ орынға 
Қармақшы ауданы, Ақай ауылдық 
клуб үйі, ІІІ орынға Сырдария 
ауданындағы Шіркейлі ауылдық 
мәдениет үйі мен Шиелі ауданына 
қарасты Бәйгеқұм ауылдық клуб 
үйі көтерілді.

Қатысушылар Елбасының 
«Бола  шаққа бағдар:  рухани жаң-
ғыру» мақаласы аясында Шәмшат 
Төлепова атындағы аудандық 
мәде ниет үйі ұйымдастырған көр-
мені тамашалады.

М.МЕРЕЙ.


