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КӨРМЕ

МЕРЕКЕЛІК ТАРТУ

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

Осы жылдың қыркүйек  айынан бас тап, 2018 жылдың бірінші жарты  жылдығына 
«Сыр медиа»  ЖШС-на қарасты  газет терге жазылу  басталды.

ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАНДАР!

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық өзгерістер дәуірінде 
 «Рухани жаңғыру» бағдарламасының өзектілігін атап өтіп, 
оны іске асырудың аралық нәтижелеріне тоқталды.

Қазақстан Президенті мемлекеттік тілді латын қарпіне 
көшіру жөніндегі жоба туралы айтып, бұл үрдістің басты 
мақсатын атап өтті.

– Бүгінде ғылым және мәдениет туралы ақпараттың 70 
пайызға жуығы ағылшын тілінде таралады. Біз үш тілде білім 
беруге көшетінімізді жарияладық. Жастарымыз қазірдің 
өзінде ағылшын тілін меңгерген. Латын қарпіне көшу да-
мып келе жатқан ортақ ақпарат әлеміне енуімізге мүмкіндік 
береді, – деді Елбасы.

Сонымен бірге, Мемлекет басшысы «Жаңа гуманитарлық 
білім» және «Туған жер» жобаларының іске асырылу бары-
сына тоқталды.

– Біз егер қазақ тілінің дамуы туралы айтар болсақ, 
әлемнің үздік білімін ана тілімізде алуымыз керек. «Жаңа 
гуманитарлық білім» жобасы аясында үздік 100 оқулықты 
қазақ тіліне аудару мәселесі қарастырылған. «Туған жер» 
жобасы бойынша мынаны айтуға болады. Патриотизм туған 
үй мен туып-өскен өңірден басталады. Біз кіші Отанымыз 
арқылы бүкіл Қазақстанды сүйеміз. Қазір елімізде меценат-
тар туған жеріне барып, балабақша, мектептер мен аурухана-
лар салып жатыр. Жалпы алғанда, бүгінде осы бағытта 720-
дан астам жоба іске асты, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы «Қазақстанның киелі жерлерінің география-
сы» жобасының халқымыз үшін мәні зор екенін айтып, 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» бағдар-
ламасының міндеттерін атап өтті.

– Біз әлемдегі киелі жерлер мен олардың тарихы туралы 
жақсы білеміз. Ал Қазақстанда ондай жерлер жоқ па? Қазіргі 
кезде осындай киелі 100 орынды анықтау жөнінде міндет 
қойылды. Олар туристік орынға айналатын болады. Біздің 
мәдениетіміз бүкіл әлемге танылуға тиіс. Ал «Жаһандағы 
заманауи қазақстандық мәдениет» жобасы біздің мәдени 
байлығымызды дүние жүзіне танытуы керек, – деді Қазақстан 
Президенті.

Мемлекет басшысы «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жоба-
сын іске асырудың маңыздылығына назар аударып, кездесуге 
қатысушыларға қоғам тарапынан артылған жауапкершіліктің 
мол екенін ескертті.

– Сіздер байқаудың іріктеу турынан өттіңіздер. 
 Дауыс беру интернет арқылы жүргізілді. Сіздер – бірегей 
тұлғасыздар. Тәуелсіздігіміз сіздерге таланттарыңызды шың-
дап, болашаққа жол салуға мүмкіндік берді. Сіздер өскелең 
ұрпаққа үлгі боласыздар, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Кездесуде «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасына 
қатысушылар рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыры-

лу барысы жөнінде ой бөлісіп, өздерінің жетістіктері туралы 
айтты.

Елбасы жобаның бірнеше қатысушысының  жеткен жетіс-
тігімен танысып, қазақстандықтардың тұлғалық тұрғы дан 
дамуының маңыздылығын атап өтті.

– Сөз сөйлегендердің барлығы туралы фильм түсіріп, кітап 

жазуға болады. Адамдар одан шабыт алады. Шын жүректен 
құттықтаймын. Жастарымыз мақсатқа қарай талпынуға тиіс, 
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы халықтардың дамып, жаһандық 
үрдіс терге бейімделуінің әлемдік тәжірибелері жөнінде ой 
бөлісті.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев жобаның барлық қаты-
сушысына табыс тілеп, оларды бұл жетістіктермен шектел-
меуге шақырды.

Елбасы кездесу аяқталған соң «Қазақстандағы 100 жаңа 
есім» жобасына қатысушыларға арналған арнайы фото-
көрмені аралап көрді.

Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ 
музы калық драма театрында Тұңғыш  Президент 
күніне орай «Елін сүйген Елбасы» атты мере
келік шара өтті. Оған облыс әкімінің  орынбасары 
 Руслан Рүстемов қатысты. 
«Тарихты тұлғалар жасайды» дейді халық дана-

лығы. 1991 жылғы 1 желтоқсанда мемлекет тізгінін 
Нұрсұлтан Назарбаев сынды дана перзентіне сеніп 
тапсырған ел үміті ақталды. Тұңғыш Президентіміздің 
халықтың болашағына, мемлекеттің тұтастығына, 
Конституцияның мызғымастығына кепіл болған кемел 
ісінің арқасында еліміз әлемдік даму сатысына көтерілді. 
Осы жылдар ішінде Қазақстанның қол жеткізген барлық 
табысы мен жетістігінің басы-қасында Елбасының 
тұрғаны ертеңіміз үшін – тарих, болашақ ұрпақ үшін – 
ұмытылмас шежіре.

– Әр ұлттың тарихын қалыптастырған тұлғалар бо-
лады. Олар қаншама уақыт өтсе де сол ұлттың мұрасы 
ретінде санаға бекіп, адамзаттың ортақ құндылығына 

айналады. Бұл ретте егемен Қазақстанның негізін 
салу дың және нығайтудың тарихи миссиясы Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа тиесілі, – деген облыс 
әкімінің орынбасары көпшілікті мерекемен құттықтады. 

Сондай-ақ, ол Мемлекет басшысының жуырдағы 
Сыр еліне сапарын аймақ тарихындағы елеулі оқиға 
ретінде атап өтті. Сапар барысында Елбасы «Байқоңыр» 
ғарыш айлағын дамыту жобаларымен, «Қорқыт ата» ме-
мориалды кешенінің, сондай-ақ, өңірдегі бірқатар әлеу-
меттік нысанның, өндірістік кәсіпорынның жұмысы мен 
танысып, облыстың даму қарқынын оң бағалады. 

Салтанатты жиын концерттік бағдарламаға жал-
ғасты. Онда С.Байсейітова, Ж.Оразғұлов, А.Мұха-
мед  жанова сынды жергілікті өнерпаздар, «Сыр санду-
ғаштары» балалар вокалды тобы Елбасы өмірімен 
са бақ тас әндерді орындады. Сондай-ақ, мемлекеттік 
«Сал  танат» би ансамблі өнер көрсетті. 

Назерке САНИЯЗОВА,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

ТАБЫСТЫ АДАМДАР – ТАБЫСТЫ ЕЛ

ТАРИХТЫ ЖАСАҒАН ТҰЛҒА

Тұңғыш Президент күніне орай Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық әмбе бап ғылыми 
кітапханасында «Ел тірегі – Елбасы» атты кітап 
көр месінің ашылу салтанаты өтті. Оған зиялы 
қауым өкілдері, белгілі спортшылар, ҚР Ұлттық  
Ұландар  «Оңтүстік» 5547 бөлімшесінің сарбаз
дары, об лыстық қорғаныс істер жө ніндегі де
партамент мамандары, жастар мен БАҚ өкілдері 
қатысты. 
Көрме «Ұшқан ұя ұлағаты», «Темір тау – алтын 

бесік», «Тәуел сіздік табалды рығында», «Конститу-
ция – елдігіміздің еңсесі», «Нұрлы  жол», «Астана – 
Тәуел сіздік жемісі» және «Астана – елдік ерлігі» атты 
бөлімнен тұрды. Сонымен бірге көр меде Елбасының 

балалық шағы, оқушы және  студенттік кезі, алғаш-
қы еңбек жолы мен атқарған түрлі қызметтері кезең-
кезеңімен қамтылды. Жалпы, шараға 750-ден астам 
әдебиет, мерзімді басылымдар бетінде жарық көрген 
мақалалар мен суреттер де қойылды. 

Жиында Қорқыт ата атындағы ҚМУ про фессоры  
Қазыбай  Құдайбергенов, ҚР Ұлттық Ұландар «Оңтүс-
тік» 5547 әскери бөлімі рота командирінің орынба-
сары Захиддин Бабанов, Әлем чемпионатының күміс 
жүлдегері, ҚР халықаралық деңгей дегі спорт шебері 
Әйгерім Жалғасова, «Сыр дидары» газетінің бас ре-
дакторы Сәкен Алдашбаев өз ойларымен бөлісті.  
Облыстық филармония  әншілері өнер көрсетті.

Сара АДАЙБАЕВА.

ШЕЖІРЕЛІ БЕЛЕС

Тұңғыш Президент күнінде Шиелі ау
данында бірнеше әлеуметтік нысанның 
лентасы қиылып, пайдалануға берілді. 
Аудан әкімі Әшім Оразбекұлы, мәслихат 
хатшысы Болат Сыздықов және  аудан 
ардагерлері, мекеме басшылары мен 
ауыл әкімдері қатысқан шараларда әуелі 
елдің ынтымағы, бірлігі мен даму бары
сы сөз етіліп, Елбасы бағдарламаларының 
жергілікті жерлерде тиянақты орындалу
ына қанағаттанғандық сезім білдірілді. 
Тартоғай ауылы – Шиелі ауданындағы  іргелі 

елді мекеннің бірі. Мұнда соңғы жылдардың 
өзінде бірнеше әлеуметтік нысан іске қосылып, 
халықтың игілігіне жарап келеді. Ал айтулы 
мереке қарсаңында мұнда жаңадан салынған 
медициналық пункт ашылып, салтанатты шара 
өткізілді. Онда аудан әкімі ел Тәуелсіздігін 
алған жылдардан бері ауылдың көркейіп, кел-
беттене түскенін алға тартты. – Міне, бүгінгі 
шара сол жетістігіміздің бір белгісі, – деді. Ол 
орта және шағын кәсіпкерлікті өрістету мәселесі 
туралы әңгіме өрбітумен бірге, өнеркәсіп пен 
ауыл шаруашылығы қатар дамыған ауданның 
келешегі мұнан да жарқын боларын тілге тиек 
етті. Осы шара барысында аудан ардагерлері аты-
нан Пердәлі Архабаев, ауыл ардагерлер кеңесі-
нің төрағасы Алтынбай Әлсейтовтер атқарылған 
жұмыстарға сүйсіністерін білдіріп, тұрғындар 
атынан ризашылықтарын жеткізді. 

Тартоғай ауылында соңғы жылдары орта 
және шағын кәсіпкерлікке ден қойып, белгілі 
дәрежеде жетістіктерге жетіп жүрген тұрғындар 
қатары да баршылық. Соның бірі жеке кәсіпкер 
Нағашыбай Серікбаев «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау» қорынан 2,3 млн теңге қаржы 
алып, наубайхана ашып отыр. Күніне 205-300 
бөлке нанынан бөлек тапсырысқа сай тоқаш, 
самса, шелпек пісіріледі. Кәсіпкер «Өңірлік ин-
вестиция орталығынан» тағы да 3 млн теңге не-
сие алып, өзінің өндіріс орнын кеңейту барысын-
да еңбектеніп отыр. 

Осыдан соң Ортақшыл ауылында ауылдық 
округі әкімдігінің ғимаратын ашу салтанаты-
на куә болған қонақтар жаңа ғимараттың өте 
ыңғайлы жұмыс орны екендігіне сүйсінді. 
Жобалық құны 36950 мың теңге болатын кеңсе 
4 ай мерзім ішінде салынып, пайдалануға бері ліп 
отыр. Оның бас мердігері «Real Stoy Invest» ЖШС, 
Мердігер компания басшысы Жандос Ақжігітов 
бастаған құрлысшылардың ғимаратты неғұрлым 
сапалы әрі көрікті етіп салуға талаптанғандары 
көрініп тұрды. Салтанатты ашылу шарасынан соң 
қонақтар аталған ауылдағы жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту  жұмыстарының барысымен танысты. 
Осы күні дарияның арғы бетіндегі Қызылқайың 
ауылында да қуанышты жағдай – медициналық 
пунктің ашылуы өткізілді. Аудандық емхананың 
бас дәрігері Я.Шорабаев денсаулық саласындағы 

жұмыстар туралы баяндап, елдің емделуіне 
толық жағдай жасалатындығына сендірді. 

Жуантөбе ауылдық округінің орталығы 
Алға бас ауылында 600-ге  тарта отбасы, 3200 
халық тұрады. Бұл ауылда түрлі әлеуметтік ны-
сандар салынуымен көркейген елді мекен. Осы 
күні мұнда да ауыл әкімдігінің ғимараты ашыл-
ды. Оған 30 млн теңгеден астам жергілікті бюд-
жеттен қаржы жұмсалған. Аудан әкімінің сөзінен 
соң ауылдың ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Әріпхан Жақипов өз алғысын білдірді. 

– Аудан халқын түрлі көкөністермен қамта-
масыз ететін жылыжайларды молайтуды қолға 
алғанбыз. Мұнда жаңа жұмыс орындары ашы-
лумен қатар  жыл бойы тұрғындардың таза 
көкөніс өнімдерін тұтынуына мүмкіндік ашы-
лады. Кәсіпкерлікті қолдау шаралары үздіксіз 
жүргізіліп отырылады. Осы мүмкіндікті 
әрбір ауыл әкімі жете сезініп, жақсы жұмыс 
ұйымдастыруы керек. Ендігі жылы Шиелі 
ауданының құрылғанына 90 жыл толады. Соған 
орай 90 шара өткізу жоспарымызда бар. Ел-
басы бағдарламаларын өз дәрежесінде жүзеге 
асырумен қатар әрбір елді мекеннің көркейіп 
сәулеттене түсуі үшін де жанды басшылық ке-

рек, – деген аудан басшысы осы орайдағы алдағы 
жоспарларымен де бөлісті. Бұл жеке кәсіпкер 
Жеңсікбаевтың жылыжайы басында болған 
әңгіме. 0.17 гектар жерге  сарымсақ өсіруді қолға 
алған кәсіпкер бұл дақылды өндіруге аз шығын 
жұмсалып, мол табыс алуға болатындығын айт-
ты. Қазан айында сарымсақты отырғызып, небәрі 
екі рет қана суардық, ал наурыз айында жинай-
мыз, деген кәсіпкер өз тәжірибесімен бөлісті. 
Шара соңында бүгінгі жиынның тәлімі мол 
болғандығын ардагер Е.Шәдібеков, кент әкімі 
Ғ.Аманжоловтар сөз етісіп, ой бөлісті. 

Ақмая ауылында «Аймира» атты жаңа 
балабақша ғимаратының ашылу салтанаты 
өткізілді. Онда аудан әкімі сөз сөйлеп, ауыл 
тұрғындарын мерекемен құттықтады. Ол өз 
лебізінде әлеуметтік саладағы жетістіктер 
тізбесінің молдығын тілге тиек етті. Өз кезегінде 
ауылдың ардагерлер кеңесінің төрағасы 
К.Палмағанбетов, әйелдер кеңесінің төрайымы 
Р.Нұрымбетқожаева балабақша иесі Жәмила 
Әділбекованың жұмысына сәттілік тіледі. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы. 

АУЫЛ КЕЛБЕТІНДЕГІ АЖАР

     БАСПАСӨЗ-2018

Баспасөз тарату бөлімі – 40-05-81.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
 Назарбаев «Қазақстандағы 

100 жаңа есім» жобасына 
 қаты су шылармен кездесті.

Президент жобаға 
қатысушыларға әлемде болып 

жатқан өзгерістер жөнінде айтып, 
қазіргі жағдайларға бейімделу 

қажеттігіне назар аударды.



Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласындағы ХХІ ғасырдағы 
ұлттық сана туралы толғамдары халық тың ел болып 
заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірге қадам 
басуға жетелейді. Қазіргі дамып келе жатқан қоғамның 
өмір сүру қағидасының жағымды жақтарын бойға 
сіңіруіміз керек. Елбасымыз бұл ретте тұтас қоғамның 
және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың 
бірнеше бағытын атап өткен: бәсекеге қабілеттік, 
прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің сал-
танат құруы, Қазақстанның эволюциялық дамуы, 
сананың ашықтығы. Сонымен қатар таяу  жылдардағы 
міндеттерімізге де тоқталған. Біз бұл  мәселелерге 
неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, орын-
далуын міндетті санап, бір жеңнен қол шығарып білек 
сыбана іске кірісуге тиіспіз.

Ел Президенті аталған тұғырна масында білім, 
ғылымға ерекше басымдық беріп отыр. «Терең білім 
– тәуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н.Назарбаев 
«Мәңгілік ел» болуға қадам басқан тәуелсіз Қазақ
станның ендігі жаһандану алдында ұлт ретінде жой-
ылып кетпеуі үшін ұлттық кодын сақтаған, терең 
білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын 
бойына сіңірген ақылойы кемел тұлға болуына маңыз 
береді. Осы бағдарда ол бабалар ұлағатымен астасып 
жатқан зерделі ойы мен парасатты пайымын білдіреді: 
«Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – 
біздің қанымызда бар қасиет. Тәуелсіздік жылдарында 
қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің 
маңдайалды университеттерінде оқы тып, дайындадық. 
Бұл жұмыс өткен ғасыр дың тоқсаныншы жылдарының 
басында қолға алынған «Болашақ» бағ дарламасынан 

басталды. Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар 
университеттер ашылды, зияткерлік мектептер жүйесі 
қалыптасты. Басқа да көптеген іс тындырылды. Деген-
мен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға тиіс. 
Оның айқын да бұлтартпас себептері бар». Осылай-
ша мақалада айтылған әрбір ойдың астарында терең 
мазмұн мен зерделі пікір жатыр.

Бұған дейін еліміз жаңа тәуелсіз мемлекетті құру 
арқылы Бірінші жаң ғыруды жүзеге асырды. Содан 
кейін «Қазақстан2030» Стратегиясын қабыл дады және 
Астананы салды. Нәти жесінде еліміз әлемнің дамыған 
50 елінің қатарына кірді. Бұл – Екінші жаңғырудың 
нәтижелері.

Еліміздегі рухани жаңғырудың тұжырымдамалық 
бағдары министрден бастап, қатардағы қарапайым 
азамат түсінетін, баршаға ұғынықты, бай әрі ықшам 
тілмен жеткізілген. Биылғы жылдан бастап Қазақстан 
жаһандық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізуге 
бағытталған еліміздің Үшінші жаңғыруын іске асыруға 
кіріскені баршаға белгілі. Оның басты мақсаты – Ұлт 
жоспарын орындау аясында әлемнің ең озық 30 елінің 
қатарына кіру болып табылады.

Бүгінгі таңда Қазақстанның Үшінші жаңғыруын 
іске асыру аясында саяси реформа, экономикалық 
өсімнің жаңа моделін құру және рухани жаңғыру 
сияқты үш жаңғыру үдерісі жүзеге асырылатын бола-
ды.

Аталған үдерістердің қатарында рухани сала-
ны жаңғырту негізгі бағыт болып табылады. Мұндай 
аксиомалық байлам жасауға берік негіз бар деп ойлай-
мын. Әлбетте, саяси және экономикалық жаңғырудың 
жетістігі, бірінші кезекте, рухани қатынастар басымдық 

алатын қоғамдық сананың деңгейіне байланысты 
болмақ. Сондықтан, бүгінгі таңда рухани жаңғыру ең 
өзекті міндеттердің алдыңғы қатарына шығып отыр.

Жаһандану мен  неолиберализм үрдістері, өрке
ниеттер тайталасы шарық таған заманда халықтың  
халық болып қалуы, мемлекет іргесінің беріктігі осын-
дай кешенді қадамға байланысты болмақ.  Мақалада 
көтерілген латын әліпбиі туралы кесек ой да елді жаңа 
өзгерістер белесіне бастары анық. Дүйім жұрт жаңа 
әліпби арқылы әлемдік өзгерістер көшіне еркін ара-
ласа алады. Бұл бағытта арнайы бағдарлама, әдістеме, 
әліпбидің өзіндік стандарты әзірленетін болады.  
Қазақстанды өркениет көшінің алдына бастайтын жаңа 
бастамалар қашанда көпшіліктің қолдауына ие.

Бұл – мақала ғана емес, мазмұны терең, ауқымы 
өте кең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін 
рухани жаңғыру бағдарламасы деуге болады. Елбасы 
ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын 
ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасын халық назары-
на ұсынып отыр.

Сондайақ, Елбасы өз мақаласында қазіргі жаһан
дану заманында ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, 
өркениеттің жақсысын алып, жаманынан жирену 
жөнінде өте құнды пікірлер айтты. Ендігі міндет – осы 
айтылғандарды іске асыру жолында аянбай еңбек ету.

Айжан ӘЛЖАНОВА,
ҚМУ-дың «Шетел тілдері және аударма» 

кафедрасының  оқытушысы, 
педагогика ғылымдарының магистрі.
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«ҚАЗАҚСТАН-2050»«АТАМЕКЕН»: РУХАНИ ҚАЗЫНА

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

Жуырда «Қарамұрын» кенішінде Қызылорда об-
лысы Шиелі ауданының Шиелі кенті, Бидайкөл, Ақмая 
ауылдарының су, жер және өсімдік үлгілерінің сарап-
тамасы нәтижелеріне арналған қоғамдық тыңдаулар 
өтті. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін тыңдауға 
және талқылауға шамамен 70 адам келді. Оған «РУ
6» компаниясының жұмысшылары, Бидайкөл және 
Ақмая ауылдарының әкімдері мен жергілікті тұрғындар 
қатысты. Жиналғандардың барлығын мазалаған жалғыз 
сұрақ – Бидайкөл және Ақмая ауылдарына «Қарамұрын» 
уран өндіруші кенішінің мүмкін әсері, себебі кеніш 
ауылдарға «тиіп тұр». Дегенмен, мазалану орынсыз 
екен. «Республикалық радиологиялық орталық» ЖШС 
қызметкерлері осы жылдың 21 қыркүйегінде зертханалық 
зерттеулер үшін материалдардың 40тан астам сынама-
сын алды. Сынамаларды алу барысында ауылдардың 
әкімшілік өкілдері, «РУ6» ЖШС қоршаған ортаны қорғау 
бөлімінің мамандарымен қатар жергілікті тұрғындар мен 

Қазақстан ядролық қоғамының өкілдері де қатысты. Сы-
намаларды алу түске дейін Бидайкөл ауылында, Шиелі 
кентінде, түстен кейін Көкшоқы мөлтек ауданында, Шиелі 
кентінде және Ақмая ауылында жүргізілді. Жергілікті 
тұрғындар мен әкімшілік қызметкерлері жүргізілген 
зерттеуге белсенді түрде қатысқандықтарын айта кеткен 
жөн. Олар сынамаларды қай жерлерден алу қажеттігін 
көрсетті. Осы жерлерде сынамаларды алудан басқа 
радиациялық фонды өлшеу жүргізілді. Табиғи материал-
дар мен қоршаған ортаға жүргізілген сараптамалардың 
нәтижесінде көрсеткіштер радиациялық қауіпсіздік нор-
малары мәндерінен төмен екендігі анықталды. 

Осы аймақтардағы радиациялық фонды өлшеу нәти
жесі оның жергілікті табиғи деңгейден аспайтындығын 
көрсетті. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
қойылатын санитарлықэпидемиологиялық қағидаларға» 
сәйкес гаммарадиация мөлшері сағатына 33 микрорент-
геннен (0,33 мЗв/сағ) аспайтын жерлерде жаңа құрылыс 

салуға болады, ал ескі ғимараттар мен құрылыстар үшін 
бұл көрсеткіш сағатына 60 микрорентгеннен (0,6 мЗв/сағ) 
аспауы қажет.

Су, топырақ және өсімдік сынамаларының хатта-
малары дайын болғаннан кейін, алынған сараптамалар 
зерттелді, салыстырмалы диаграммалар мен графиктер жа-
салды, оның нәтижелерімен «Қазақстан ядролық қоғамы» 
Ассоциациясының менеджері Аусенов Кумар таныстыр-
ды. Зерттеулер қорытындысы бойынша судан табылған 
мыс, мырыш және басқа да компоненттердің мөлшері 
нормаға сәйкес келеді және шекті көрсеткіштерден төмен. 
Топырақтағы және өсімдіктердегі нитраттар, фосфаттар 
және сульфаттардың мөлшері жеміскөкөніс өнімдерін 
тұрғындардың жеке аулаларында өсіруге мүмкіндік 
береді. Ауыз суды қолдану мәселесі де тыс қалған жоқ. 
Оған Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау мамандары 
оң жауап берді. Соңында тұрғындар да, ауыл әкімдері де 
мамандарға атқарған жұмыстары үшін алғыстарын ай-
тып, келесі жоспарлық зерттеу барысында да әртүрлі жер-
лерден үлгілерді алуға және сараптау жүргізуге ұсыныс 
білдірді. 

Мария НИКИТИНА.

ҚАРАМҰРЫННЫҢ ТАЗА ЖЕРЛЕРІ

Өңірлік коммуникациялар қыз-
метінде Шиелі ауданының әкімі Әшім 
Ораз бекұлы журналистерге баспасөз жи-
ынын өткізді. 
Шиелі ауданы – ауыл шаруашылығы дамы

ған, кәсіпкерлігі қанат жайған, өндірісі өркен
деп келе жатқан облыстағы ірі өңірдің бірі.

Бұл ауданда шағын және орта кәсіпті 
экономиканың негізгі қозғаушы күші ретін
де одан әрі дамыту бағытында жұмыс тар 
атқарылуда. Есепті мерзімде Шиеліде 4625 
кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бүгінгі таңда 
өнеркәсіп өнімінің көлемін арттыру бағы
тында индустриялықиннова циялық даму бағ
дарламасымен ауданда 3 жоба жүзеге асыры-
луда.

Біріншісі, жобалық құны 64 млрд теңгені 
құрайтын «Гежуба Шиелі Цемент» ЖШС
ның жылына 1 млн тонна тампонажды цемент 
шығару зауыты. Зауыттың құрылысы кезеңінде 
1200 адам жұмыспен қамтылып, толық іске 
қосылған кезде 260 жаңа жұмыс орны ашыла-
ды деп күтілуде. Құрылымның іске қосылуы 
елімізде цемент құнын, сырттан тасымалдана-
тын цемент көлемін едәуір төмендетуге ықпал 
жасайды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде, онда 380 адам жұмыспен 
қамтылған. Екіншісі, «Фирма Балауса» ЖШС
ның «Бала Сауысқандық» кен орнындағы 
кварцитті ванадий өңдеу және өндіру зауыты. 
Қазіргі таңда кәсіпорында 150 адам жұмыс жа-
сайды. Аталған кен орнын «Қара тақтатасты 
автоклавты қайта өңдеу» жобасына сәйкес жыл 
соңына дейін 4,5 млрд теңгеге қаржыландыру 
жоспарланып, қосымша 50 адамға жаңа жұмыс 
орны ашылады деп күтілуде. Ал, үшіншісі, «Таң 
ЛТД» ЖШСның жобалық құны 397 млн теңгені 
құрайтын «Күріш және құрама жем өндірісі» 
жобасы. Жобаның қуаттылығы жылына 9 мың 
тонна күріш ақтау және 3 мың тонна құрама 
жем өндіру. Жоба толықтай іске қосылғанда 60 
адам жұмыспен қамтылатын болады. Сонымен 
қатар, маусым айында «KazChinNur» ЖШС
ның жобалық құны 150 млн теңгенің шағылтас 
және құрылыс бұйымдарын өндіру зауыты іске 
қосылып, 30 адам жұмыспен қамтылды.

Осындай мәліметтерді алға тартқан аудан 
басшысы соңғы жылдары алма ағашын егетіндер 
және жылыжаймен айналысатындардың қатары 
артқанын атап өтті. Қазір ауданда 13 жылыжай 
жұмыс жасап тұр. Сонымен қатар, Шиеліде 
балық және құс шаруашылығы қолға алынған. 
Өткен жылы ашылған шұбат өңдеу цехының 
жұмысы жанданып келеді.

Аудан орталығында, «Мөлдір және К» 
толық серіктестігінің жанынан құрылған 
«Шиелі құс» фермасының құрылысына 165 
млн теңге инвестиция салынып, бүгінгі күнге 
11 мың бас тауықтан, тәулігіне 10 мың дана 
жұмыртқа өндірілуде. Сондайақ, өткен жылы 
жеке кәсіпкер Сабыр Ермаханов жобалық 
құны 60 млн теңгені құрайтын тәулігіне 400 
литр түйе сүтін өңдейтін «Ару АНА» шұбат 
цехын іске қосып, шығарған өнімдері облыс, 
аудан көлемінде сұранысқа ие болуына бай-
ланысты биылғы жылы 61 млн теңге несие 
қаржы алып, цехтың құралжабдықтарын қайта 

құрылымдап, тәулігіне 1 тонна шұбат және 
сиыр сүтін өңдеп қаймақ, йогурт, сүт, айран, 
сүзбе, құрт өнімдерін нарыққа шығаруда.

Ағымдағы жылы «Әшірбеков» шаруа 
қожалығы құны 72 млн теңге болатын күріш 
ақтау цехын және құны 37 млн теңге болатын 
құрама жем цехын іске қосуды жоспарлауда. 
Цехтар іске қосылғанда тәулігіне 60 тн күріш 
өңдеп, 28 тонна құрама жем шығарады, 30 
адам тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. 
Биыл «Асылхан» шаруа қожалығы сүт және 
сүт өнімдерін өндіретін жаңа цехты іске қосты. 
Мемлекеттікжекеменшік әріптестік аясын-
да да жұмыстар жүруде. Бұл бағытта Ақмая, 
Жуантөбе, Жөлек, Бестам елді мекендерінде 
спорттық сауықтыру кешенінің құрылыстары 
жүргізілуде. 

Өз кезегінде аудан әкімі ауыл шаруа
шылығы саласында атқарылған жұмыстарға 
тоқталды. Биыл 29663 гектарға егін егілген. 
Нәтижесінде 79 мың тонна күріш, 38 мың тон-
на көкөніс, 26 мың тонна картоп, 59 мың тон-
на бақша, 49 мың тонна жоңышқа жиналды. 
Мұндағы жұрт «Сыбаға», «Алтын асық» секілді 
мемлекеттік бағдарламалардың да игілігін 
көруде. Мәселен, «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша 540 сиыр, 29 бұқа алынса, «Алтын 
асықпен» 288 қой, 64 қошқар сатып алынған. 

Осы негізде хабарлама жасаған аудан әкімі 
Шиелінің күнненкүнге жаңарып, жасарып келе 
жатқанын тілге тиек етті. Расымен де көшелер 
жөнделіп, жарықтандыру мәселесі де шешімін 
тапқан. Білім мен мәдениетте де, спортта 
да ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктер 
жеткілікті. Мектептер мен мәдениет үйлері 
қайта соғылып, бірқатары күрделі жөндеуден 
өткізілді. Бизнестің тізгінін ұстап, өз ісін 
ашып, кәсіппен айналысатындардың да қатары 
көбейіп келеді. 

Жиын барысында БАҚ өкілдері сұрақ 
қойып, көңілге қонымды жауаптарын алды. 
Сонымен бірге, «Мөлдір және К» толық серік
тестігінің басшысы Н.Мырзабеков, «Ақмая» 
шаруа қожалығының төр ағасы  Д.Жұм беков, 
«DANAKE» корпора циясының өкілі А.Айт
қожаұлы, «Ару АНА» шұбат цехының техноло-
гы Б.Дүйсебекова сөз сөйлеп, атқарып жатқан 
жұмыстарын тілге тиек етті.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

     БРИФИНГ

ТОЛЫМДЫ ТІРЛІК – 
ТАБЫС ТЕТІГІ
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«Қызылорда облысының 
әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің әдеп жөніндегі уәкілі
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«Қызылорда облысының әкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің әдеп жөніндегі уәкілінің

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Әдеп жөніндегі уәкіл – қызметтік әдеп 
нормаларының сақталуын және мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл туралы заңнама мен Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексін (бұдан әрі – Әдеп кодексі) 
бұзушылықтардың профилактикасын қамта
масыз ету қызметін жүзеге асыратын, сондай

ақ өз функциялары шегінде мемлекеттік 
қызметшілер мен азаматтарға консультация 
беретін мемлекеттік қызметші.

Мекен жайы: 120003, Қызылорда қа
ласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, құрылыс 1, 
6 қабат, каб. № 608

Телефондары: жұмыс  401191 (7065)
                           мобильдік: 87073344375

Н.Бекежанов атындағы музыкалық
драма  театрында «Корейлердің Қазақ
станда тұрғанына 80 жыл» тақы
рыбында кеш өтті. Облыстық Қазақстан 
халқы ассамблеясының қолдауымен 
«Қызылорда корей лер қауымдастығы» 
облыстық филиалынның ұйым дас
тыруымен өткен шараға облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов, Алматы 

қаласындағы Корея республикасының 
Бас консулы Чжон Сын Мин, консул Ли 
Менг Дже қатысты. 

Салтанатты кеш аясында Кореяның 
белгілі фотографы Ким Джин Соктың 
фотокөрмесі ұйымдастырылды. 

Айта кету керек, Қазақстанға көшіп 
келген  корейлер еліміздің ауыл шаруа
шылығы саласының көте  рілуіне елеулі 
үлес қосты. Тың  деректерге сүйенсек, 
Қазақстанға 30856 адамы бар 104 жер 
шаруашылығымен айналысқан колхоз 
көшірілген. Сонымен бірге 13 балық 
шаруашылығы колхозы келген. 1937 
жылдың 21тамызында корей этносының 

өкілдері елімізге жер аударыла бастады. 
Шалғай Шығыстан 90 эшелонмен 20789 
отбасы, яғни, 98454 корей этносының 
өкілі көшірілген. Солардың ішінде ко-
рей халқының батырлары – Хом Бом До 
мен Ге Бон У бар. Олар еңбекке білек 
сыбана араласты. Әсіресе, күріш өсіруде 
айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді. 
Осы еңбектерін елеген үкімет облыс 
бойынша корей этносының 28 азама-
тына Еңбек Ері атағын берді.  Бір ғана 
Шиелі ауданына қарасты Ақмая ауылы-
нан 16 Еңбек Ерінің шығуы таңғаларлық 
еді. 

Алматы қаласындағы Корея респуб

ликасының Бас консулы Чжон Сын 
Миннің айтуынша, осыдан 80 жыл бұрын 
Сыр еліне Қиыр Шығыстан жер ауда-
рылып, тағдыр теперішіне ұшыраған 
сәтте құшағын ашып, бауырына бас
қан, қонақжайлылық танытқан қазақ 
халқының жайсаңдығын, жақсылығын 
корей этнос өкілдері ұмытпайды.

Шара барысында бірқатар  этнос 
өкілдері облыс әкімінің Алғыс хаты 
мен Қазақстандағы Корей Ассоциа
циясының медалімен марапатталды.

Салтанатты кеш соңы концертке 
ұласты.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ТІЛІ БАСҚА, ТІЛЕГІ БІР...

Қаладағы «Достық үйінде» С.Имандосовтың 
төрағалығымен қоғамдық кеңестің мәжілісі 
өтті. 
Отырыста қоғамдық кеңестердің республикалық 

жиынында көтерілген мәселелер талқыланды. Сонан 
соң күн тәртібіне сәйкес облыстық білім басқармасының 
басшысы Б.Сайлыбаев хабарлама жасап, оқу процесіне 
енгізілген өзгерістер және колледждердегі білім беру 
жүйесі мен сапасы туралы айтып өтті.

Қазір білім саласы жаңғырып келе жатқаны белгілі. 
Бүгінгі күн – білім берудің мазмұнына, оқушы мен пе-
дагог тұлғасына және қызметіне деген көзқарастардың 
түбегейлі өзгеріске бет бұрып отырған кезеңі. Білім 
және ғылым министрлігі тарапынан жаңартылған білім 
беру мазмұны аясында оқушылар мен мұғалімдердің 
оқу жүктемесін төмендету қарастырылуда. Бес күн
дік оқу жүйесі де енгізілді. «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасын жүзеге асыруда мектеп оқушылары 
арасында ІТ білімді дамыту мен оның сапасын арттыру 
маңыздылығы арта түсуде. Мектептерді кең жолақты 
интернетпен қамтамасыз ету кезеңкезеңімен жүзеге 
асырылуда. Осы және басқа да мәселелерге тоқталған 
басқарма басшысы облыстағы колледждердің ахуалын 
сөз етті.

Мұнан кейін ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі об-
лыс бойынша департаментінің басқарма басшылары 
Т.Нұртаев пен Б.Ізкенов хабарлама жасады. Өз кезегінде 
қалалық, аудандық білім және ауыл шаруашылығы 
бөлімдерімен көрсетілетін кейбір мемлекеттік қыз
мет тер талқыланды. Аймақтық квазимемлекеттік 
құры лымдардың жұмысындағы есептілік ашықтық 
мәселелері көтерілді.

Күн тәртібінде қаралған мәселелерге орай қоғам
дық кеңес мүшелері бірқатар ұсыныстар айтты. 
Солардың қатарында қала мектептеріндегі әлеуметтік 
педагог жайы, колледждер мен басқа аймақтардағы ар-
наулы орта оқу орындары арасында әріптестік байла-
ныс орнату, «Дипломмен – ауылға!» бағдарламасының 
қаржыландыру жүйесін қарау, мемлекеттік қызмет 
көрсету барысындағы кейбір артық құжаттарды алып 
тастау сынды ұсыныстар да бар. Сондайақ, білім 
ошақтарына барып, ондағы жағдайды өз көзімізбен 
көрсек деген ниеттерін де білдірді. 

Бұдан біз қоғамдық кеңестің келелі мәселелерді 
талқылайтын, олардың шешімін табуға тырысатын, 
елдің атынан сөйлейтін құрылымға айналып келе 
жатқанын аңғардық.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕГІ КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕ

ЖАҢҒЫРУДЫҢ ЖАРҚЫН ЖОЛЫ

Мемлекет басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақала
сында «Болашақта ұлттың табысты 
болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік қабілетімен 
айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақ
стандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ 
ғасырға лайықты қасиеттерге ие бо-
луы керек. Мысалы,  компьютерлік 
сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени 
ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға 
басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың 
санатында» деп айтылған. Сол се
бепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш 
тілде білім беру», «Мәдени және 
конфессияаралық келісім» сияқты бағ
дарламалар – ұлтымызды, яғни бар-
ша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың 
талаптарына даярлаудың қамы екені 
негізіне алынады.

Елбасы айтқандай, білімнің салта-
наты жалпыға ортақ болуы тиіс. Оның 
айқын да бұлтартпас себептері бар. 
Технологиялық революцияның беталы-
сына қарасақ, таяу онжылдық уақытта 
қазіргі кәсіптердің жартысы жойылып 
кетеді. Экономиканың кәсіптік сипаты 
бұрынсоңды ешбір дәуірде мұншама 
жедел өзгермеген. Біз бүгінгі жаңа 
атаулы ертеңақ ескіге айналатын, 
жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл 
жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, 
жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар 
адамдар ғана табысқа жетеді.

Тәрбие мен білімді ұштастырған 
жұмыстар біздің облыста да қарқын 
алған. Бүгінгі таңда Қызылорда облы-
сы жастар саясатына ең көп қаржы бөліп 
отырған аймақтардың бірі. Бұл ретте, 
олардың білім алуына, бос уақыттарын 
тиімді өткізулеріне жасалған қолайлы 
жағдайды айрықша атап өткен аб-
зал. Биыл мектеп бітірген түлектердің 
97 пайызы жоғары және арнаулы орта 
оқу орындарына түсті. Бұл өте жақсы 
көрсеткіш. Мамандар 97 пайыз  тек білім 
сапасының көрсеткіші ғана емес, оған 
қоса бұл балалар бейтарап маргиналды 
жастардың қатарын толықтырмайды де-
ген де сенім бар екенін алға тартады.

Тағы бір айта кетерлігі, 2013 жылы 
аз қамтамасыз етілген және көпбалалы 
отбасынан шыққан, әсіресе, талап-
ты ауылдық жерлердің  балаларына 
аймаққа қажетті мамандықтар бойынша 
жоғары оқу орындарында оқу үшін әкім 
гранты тағайындалды. Бүгінде 600ден 
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 жүргізілуде. Тарихқа көз 
жүгіртсек, Қызылордада дәл осы Қазақ 
Орталық Атқару комитетінде 1925 жылы 
бұрын «қырғызқайсақ» атанып келген 
ұлтымыз «Қазақ» деген түпкі атын рес-
ми иеленіп, тарихи шешім қабылданған 

болатын. Оның бір жағы мұражай 
да, екінші жағы Рухани жаңғыру 
орталығы болады. Қазақ халқының 
өсіпөркендеуіндегі арадағы бір ғасыр
лық уақыт осылайша бірбірімен 
сабақтасып, рухани жалғасын таппақ. 
Сондайақ, сол жағалаудан  Жастар 
ресурстық орталығының жаңа ғимараты 
бой көтереді.  Онда  жастарға жан
жақты даму  мәселелерімен айналысуға 
мүмкіндік туады. Қызылордада екі 
бірдей жастар орталығы болады. Со-
нымен қатар, өңіріміз жыл сайын 
«Серпiн» бағдарламасы бойынша грант 
алу конкурстарында ең үздік нәтижелер 
көрсетуде. Бұл бағдарлама аясында 
бүгінде 4 мың жас оқып жатыр. Келе-
шекте олар тәуелсіз еліміздің нығаюына 
өз үлестерін қосатынына сенім мол.

Болашаққа бағдар боларлық мақа
лада «Табысты болудың ең іргелі, бас
ты факторы білім екенін әркім терең 
түсінуі керек. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім 
әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 
Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді» деп атап өтеді.  Сыр елінде бұл 
бағыттағы жұмыстар да қолға алынған.

Бүгінде Ресейдің жетекші техни
калық жоғары оқу  орындарында 
облы сымыздың 452 түлегі грант негі
зінде білім алуда. Олар техникалық 
мамандықтар бойынша, әсіресе, IT, ме-
таллургия, технолог, химия  салалары 

бойынша білім алуда. Оған қоса, 
М.В.Ломо носов атындағы Мәскеу 
мем ле кеттік университетінің ректо-
ры Виктор Садовничий облыс жаста-
ры 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 оларға қажетті жұмыс 
орындары дайындалды.

Тәуелсіз елдің ертеңі жастар екені 
белгілі. Болашақтың бүгіннен баста-
латынын ескерсек, ертеңіміз деп сенім 
артқан жастарымызды рухани жаңғыру 
жолында біріктіруіміз қажет. «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» деп тегін айтылма-
са керекті. Қашанда «бірлік бар жерде 
тірлік бар» екенін ұлы халқымыз жақсы 
білген. Біз бүгінгі жетістіктерімізге, 
мекен етіп жатқан ұланғайыр байтақ 
жерімізге, әдетғұрыптары мен салт
дәстүрлерін берік сақтаған елімізге, 
тіпті, сан ғасырлар бойы арман болып 
келген егемендігімізге осы бірліктің 
арқасында қол жеткіздік. Сол себепті, 
мақсатмұраттарымызға жету үшін, эко-
номикасы дамыған, саяси әлеуеті бұдан 
да артқан әлемнің дамыған отыз елінің 
қатарына енгіміз келсе, жастарды берік 
бірлік пен мызғымас тірлікке бастаған 
жөн. Қалай болғанда да, жастар жайы 
елдің ертеңімен тығыз байланысты. 
Кемел келешектің кілті де жастардың 
қолында.

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК КІЛТІ

Мемлекет басшысының Жолдауы Қазақ
станның болашақ дамуында маңызды рөлге ие. 
Ел Үкіметі Президент Жолдауын басшылыққа 
алып, экономиканы одан әрі жаңғыртуда 
және жаңа технологиялық талаптарға орай 
қоғамды дамытуда жаңа табыстарға қол 
жеткізуі тиіс. Бүгінде көмірсутегі шикізатына 
жоғары сұраныс әлсіреңкіреп, жасыл техно
логиялардың дамуы басталды. Әлем үлкен 
технологиялық өзгерістер қарсаңында тұр, 
алдағы уақытта ол қоғамның барлық қатпарын 
қамтып, өміріміздің барлық салаларына ық
пал етеді. Сарапшылардың көпшілігі бұл 
өзгерістер технологиялар интеграциясымен 
және физикалық, цифрлық, биологиялық 
салалардың бірігуімен ерекшеленетін Төртінші 
өнеркәсіптік революцияға алып келеді деген 
пікірде. Мұндай жағдайда біз Қазақстанды 
жаңа әлемдік шынайылыққа бейімдеуіміз ке-
рек. Бүгінде отандық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру, бәсекеге қабілетті 
салаларды одан әрі жетілдіру, сөйтіп, өсім 
драйверлерін қалыптастыра отырып, елдің 
үшінші экономикалық жаңғыруы басты 
назарға ие. Жолдауда көрсетілген барлық бес 
басымдық алдағы жылдарда еліміздің басты 
даму векторы болады деп ойлаймын. Бірінші 
басымдық – экономиканың жедел техно ло
гиялық жаңғыртылуына тоқталар болсақ, 
жүйелі әрі терең өзгерістер пайда болған 
соңғы онжылдықта әлемдік экономикада жаңа 
технологиялардың дамуы басты рөлге ие бол-

ды. Төртінші өнеркәсіптік революцияның 
«қозғаушы күші» болған Интернет техноло-
гияларын дамыту жаһандық деңгейге шықты. 
Жаңа технологиялар адам еңбегін жеңілдетіп, 
еңбек өнімділігін арттыруға, шығындарды 
азайтуға әсер етеді. Қоршаған ортаның ласта-
нуын, экономиканың энергия сыйымдылығын 
азайтады, ресурстардың тиімділігін арттыра-
ды. Дамыған елдерде жаңа дәстүрлі энергия 
көздеріне иек артқан өндірістердің азаюы, 
«жасыл» технологияларға сұраныстың өсуі 
сынды құбылыстар байқалады. Сондықтан 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын әзір леу 
және қабылдау жаһандық талаптарға берген жа-
уабымыз деп қабылдаған жөн. Екінші басымдық 
бизнесортаның түбегейлі жақсаруы және 
кеңеюіне қатысты. Жалпы, әлемдегі 30 дамыған 
елдің өнеркәсіп өндірісінің негізгі үлесі шағын 
және орта бизнеске тиесілі екен. Әлемдік 
қоғамдастықтың бір бөлігі ретінде бұл секторға 
көңіл бөлінуі, сөз жоқ, көкейге қонымды. Үшінші 
басымдық – макроэкономикалық тұрақтылық. 
Ел эко номикасын қайта жүктеу  экономиканы 
қар жыландыру үшін шет ел капиталын тар-
ту үрдісін сақтауға және көбейтуге мүм кіндік 
береді. Бұл алдынғы қатарлы технологиялардың 
қосымша трансфертін қамтамасыз етеді. 
Төртінші – адами капитал сапасын жақсартуды 
негізгі басымдық деп қабылдап, оның дамуын 
жіті назарда ұстау қажет. Дамыған елдердің 
барлығы адами капиталдың сапасын арттыруға 
басымдық береді. Қазақстан да «Сапалы білім 
– экономиканың қозғаушы күші» деген қағида 
бойынша, білімге инвестиция салуы керек. 
Бесінші басымдыққа келер болсақ, бұл орайда 
қолға алынатын реформалар экономикадағы 
тұрақсыздықты жоюға мүмкіндік береді. Со-
нымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
экономикалық өсімге оң ықпал ететін басты 
факторлардың бірі саналады. Қорыта айтқанда, 
Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы 
мемлекеттің әлеуметтік және эконо микалық 
мін деттерінің одан әрі табысты шешілуін қам
тамасыз етеді. 

Сержан МӘДИЕВ, 
«Экономикалық зерттеулер 

институты» АҚ төрағасы.
«Егемен Қазақстан». 

ЕЛІМІЗДІҢ ЕҢ НЕГІЗГІ ДАМУ 
ВЕКТОРЛАРЫН АЙҚЫНДАҒАН



– Санира Нұрқожақызы, нақты кезеңде 
қоғамның бас ты назарында  жүрген  ла-
тын  әліпбиіне  көшу, «100 оқулық» пен үш 
тілділікті дамыту жұмыстары Арал ауданын-
да қаншалықты деңгейде жүргізілуде? 

– Дұрыс айтасыз. Қызыл орда облысының 
әкімдігімен қазақ әліпбиін латын жазуына 
көшіруді қолдау бағытында облыстық желілік 
кесте әзір ленген болатын. Осы желілік кесте 
бойынша Арал ауданында ағымдағы жылдың 
қыр күйек-қараша айларында түрлі іс-шара 
жүргізілді. Атап айтсақ, №13 орта мектебінде 
«Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру» 
тақырыбында семинар, №62 мектеп-лицейдің 
шағын орталығында дөңгелек үстел, №220 орта 
мектебінде,  №262 мектеп-гимназияда, №64 орта 
мектепте, Өнер мектебінде, Оқушылар үйінде, 
өзге де білім ордаларында,  «Гүлдер»,  «Сар-
тай» балабақшаларында латын жазуына көшуді 
қолдау бағытында еңбек ұжымымен кездесу 
өткізілді.  

Осы тақырыпта облыстық ақпараттық-
насихаттық топ  аудандық мәдениет үйінде 
жұртшылықпен жүздескен еді. Кездесуге білім 
беру ұйымдарының басшылары, қазақ тілінің 
мұғалімдері қатысып, дәріс тыңдап, қажетті 
мәліметтерді алды. Қазіргі таңда Елбасының 
қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графи-
касына көшіру туралы Жарлығын басшылыққа 
алып, жұмыс жасаудамыз. Енді үш тілде 
білім беруді дамытуға қатысты шараларға 
тоқтала кетсем. Облыстық оқу орталығы 
және аудандық білім бөлімінің әдістемелік 
кабинетінің ұйымдастыруымен №262 мектеп-
гимназия базасында «Үштілділікке батыл қадам: 
жаратылыстану-математика пән деріне тілдік 
дағдыларды ендіру және тілдің үштұғырлылығын 
қолдау мәселелері» тақырыбында облыстық се-
минар өткізілген болатын. Семинарға облыстық 
оқу орталығы жалпы орта білім беру бөлімінің 
меңгерушісі Г.Смағұлова, облыстық оқу 
орталығының әдіскері А.Ахметова, әрбір ау-
даннан химия, биология, физика, информати-
ка, ағылшын тілі, қазақ тілі, тарих пәндері бой-
ынша екі мұғалімнен қатысты. Семинар бары-
сында шығармашылық көрме көпшілік наза-
рына ұсынылды. Желілік кесте бойынша ау-
дан мектептері мен кітапханаларында үш 
тілде білім беруді дамыту мақсатында түрлі 
іс-шаралар жүргізілді. Оған қоса физика, ин-
форматика, химия, биология пәндерінің 19 
мұғалімі облыс орталығында ұзақ мерзімді білім 
жетілдіру курсында оқып жатыр. Назарбаев 
зияткерлік мектебінде, педагогикалық шеберлік 
орталығында дәріс алып жатқан ұстаздарымыз 
да бар. Тілдік деңгейлерін көтеру мақсатында 
25 ағылшын тілі пәні мұғалімі педагогикалық 
шеберлік орталығында білім жетілдіру курсын-
да оқуда. 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында алдағы бірнеше 
жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыт-
тары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты 
әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға 
дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде 

білім алуға мүмкіндік жасау қажеттігін айтқан 
болатын. Бүгінгі күні Ұлттық аударма бюро-
сы құрылып, жоғары оқу орындарына арналған 
гуманитарлық бағыттағы жаңа оқулықтар жо-
басын әзірлеуге кірісіп кеткені әмбеге аян. 
Біздің елімізде оқулыққа қойылатын талап 
жүгі ауыр. Жаңартылған білім мазмұны бойын-
ша әзірленетін жаңа буын оқулықтары пәннің 
мазмұны мен мәнін ашатын, сол ғылымның идея-
лары мен тұжырымдамаларын дәл сипаттай-
тын өзекті оқулық болғанын қалаймыз. Биылғы 
жылдың қараша айында ҚРБҒМ бастамасы-
мен республика көлемінде 2018-2019 оқу жы-
лында қолданысқа енетін 3-6-8-сыныптардың 
оқулықтарын әзірлейтін баспалар және оқулық 
авторларымен озат тәжірибелі ұстаздардың 
кездесуі болып, сындарлы пікірлер талқыға са-
лынды. 

–  «Қайырымдылық – имандылық бастауы» 
дейді халық даналығы. Өзіңіз басшылық жа-
сайтын білім саласында бұл тақырыпта атқа
рылған қандай тірліктер бар?

–  «Туған елге тағзым ету парызым, туған 
жерге қызмет ету қарызым» дейтін жомарт 
жандар үшін игі бастама болғалы тұр. «Туған 
жерге тағзым. Мектебіме тағзым» акциясы ая-
сында аудандағы барлық білім ордаларында 
«Мен оқыған мектеп» шарасы белгіленген еді.
Солардың кейбірін атап кетсем. №14 мектеп-
лицейдің түлегі Нұрлан Балымбетов пен 
мектепті 1998 жылы бітірген 11 «в» сыныбының 
оқушылары (сынып жетекшісі: Ш.Бекеева) 
мектептің кіреберіс бөлігін бұзып, пластикалық 
материалдан қайта салу үшін қаржыдан 
көмектесіп, Шыңжанов Қуаныш есімді түлегіміз 
экранымен бірге проектор сыйлады. Ал №19 
орта мектептің түлегі, танымал азамат Талғат 
Базарбаев білім ордасының ІІ қабатынан арнайы 
орын дайындатып, мұражай бөлмесін ашуға 
зор көмек жасады. Осы мектептің 1968 жылғы 
түлектері мектеп ауласына демалыс аллеясын 
жасап беруге уәде етсе, №59 орта мектептің 
түлегі, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданындағы 
коммуналдық мекеменің басшысы Әбілбай 
Жұқашев музыкалық аппаратура сыйға тартып, 
ұстаздары мен оқушылардың ыстық ықыласына 
бөленді. Дәл осындай игі істер басқа да білім 
беру мекемелерінде қолға алынып отыр.  

– Пән мұғалімдері арасындағы олимпиа-
да жеңімпаздарына бас жүлдеге автокөлік, 
жүлдегерлерге қомақты қаржылай жүлде 
тағайындау аралдық ағайындардың  басты 
ерекшелігі десек артық емес. Өзгелерге үлгі бо-
латындай іс екен. Байыптап айтып өтсеңіз?

–  «Алты Алаштың басы қосылса, төрдегі 
орын  мұғалімдікі» деген ұлағат бар. Өзіңіз 
айтып отырған пән мұғалімдері арасындағы 
олимпиада  жеңімпаздарына ерекше құрмет 
жасау тұрақты үрдіске айналған. 2014 
жылы математика пәні мұғалімдері арасын-
да өткізілген олимпиада нәтижесінде №62 
мектеп-лицейдің математика пәнінің мұғалімі 
Ақберген Мыңғышпанов жеңімпаз боп та-
нылып, жеңіл көлік иеленді. 2015 жылы та-
рих пәні бойынша ұйымдастырылған бәсекеде  

№57 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
Іңкәр Әбішева топ жарып, машина мінді. Өткен 
жылы биология пәнінен өткен сынақта  №74 
орта мектебінің мұғалімі Темірбек Сүйеубаев 
темір тұлпарды еншіледі. Ағымдағы жылы хи-
мия пәні мұғалімдерінің аудандық олимпиада-
сына  38 мұғалім қатысып, ІІ кезеңге 16 мұғалім 
өтті. Жүлдегерлерге қомақты ақшалай сыйлық 
тапсырылды. Ал жеңімпаз деп танылған №83 
орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Назгүл 
Махамбетжанова  жеңіл автокөлікке ие бол-
ды. Еңбегінің жемісін татқанға не жетсін?! 
Бір қуаныштысы, олимпиадаға қатысуға талап 
білдіргендер саны жылдан-жылға  ұлғая түсуде.

– Сіздің ізденімпаз әрі шығармашылықтың 
адамы екеніңіз көпшілікке жақсы мәлім. Соған 
орай аудандағы білім саласында қолға алынған 
мәдени шараларды қамтып өтсеңіз? 

– Жуырда «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы аясында білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен жас педагог мамандардың 
аудандық педагогикалық слеті өткізілген бола-
тын. Слетке Қызылорда облысы бойынша кадр-
лар біліктілігін арттыру институты «Мұғалімнің 
кәсіби дамуын психо-педагогикалық қамтамасыз 
ету» кафедрасының аға оқытушысы С.Құсейінов, 
«Педагогикалық шеберлік орталығы» Қы зыл -
орда қаласы бойынша филиалының жат тық-
тырушысы Г.Жақсылықова, облыстық оқу 
орталығы жалпы орта білім беру бөлімінің 
меңгерушісі Г.Смағұлова, ауданның білім беру 
ұйымдарындағы жас педагог мамандар, мектеп 
тренерлері қатысты. Білім саласындағы озат, 
алдыңғы қатарлы ұстаздар мен жас мамандардың 
арасында ізгілікті қарым-қатынас орнату, кәсіби 
сұхбат жүргізу, жас мамандарға педагогикалық 
қызметінде кездесетін өзекті мәселелерден қалай 
шығуды нұсқауды көздеген слеттің  іс-шарасы 
№ 262 мектеп-гимназия базасында өткізіліп, 
аудандық білім бөлімі әдіскерлері және тре-
нер мұғалімдердің ұйымдастыруымен дәрістер, 
тренингтер мен топтық жұмыстар, жас маман-
дар көрмесі, поэзия кеші және эстафеталық 
жарыстар ұйымдастырылды. Сонымен қатар, 
егемендік алғаннан бергі уақытта жастардың 
патриоттық рухын көтеруге орасан үлесін қосқан 
композиторлардың шығармасын насихаттау, та-
рихи белестерін сахналау әрі өскелең ұрпаққа 
мұрағат ретінде әндерді жаңа бағытта жеткізе 
білу мақсатында «Мақтанышы елімнің...» атты 
жас педагог мамандар арасындағы  ән фестивалі  
жоғары дәрежеде өтті. Фестиваль  жеңімпаздары  
білім бөлімінің марапатына ие болды.  Аудандық 
педагогикалық слеттің өтуіне белсене қатысқаны 
үшін әдістемелік кабинеттің меңгерушісі мен 
әдіскерлері «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы» АҚ филиалы Қызылорда облы-
сы бойынша педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру институтының Алғыс ха-
тымен марапатталды. Жағымды  жаңалықтар  
алдағы уақытта жалғасын табатын болады.

– Сүбелі әңгімеңізге көп рахмет.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал ауданы.
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латын әліпбиіне көшу – заман талабытәрбие және білім

рухани қазына

ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың бас
тамасымен 2013 жылдың 30 
тамызында Қызылорда қа ла  
сында химиябиология бағы
тындағы  Назарбаев Зият кер
лік мектебі ашылған бола
тын. Бүгінгі таңда бұл мек
теп еліміздегі  жетекші білім 
беру ұйымдарының санаты
на еніп отыр. Атап айтқанда, 
Назарбаев Зият кер лік мектебі 
таңдаулы қазақ стандық және 
халықаралық педа гогикалық 
тәжі рибені зерттеу мен ендіру 
алаңы болып табылады.
Қала орталығындағы заман та-

лабына сай салынған сәнді де 
сәулетті мектеп ғимараты 720 
орынға есептелген. Жалпы мұнда 
120 орындық жатақхана және  
жоғары талғам деңгейіне сай спорт 
блоктары орналасқан. Спорттық 
корпуста үлкен және кіші залдар, 
тренажер залы қарастырылған. Ал  
оқу блоктарында барлығы 63 ка-
бинет, оның ішінде 10, 20 оқушыға 
арналған  кабинеттер,  кең ауқымды 
жабдықталған әмбебап кабинет 
және  жеке сабақтар кабинеті оқу-
шы лардың қалауына сай қызмет 
көрсетеді. Сонымен бірге, лабора-
ториялар, медициналық блок, оран-
жерея мен телестудия кабинеті, 360 
адамға лайықталған мәжіліс залы, 
сондай-ақ, 360 адамға арналған ас-
хана жұмыс жасайды.

Бүгінде іргелі білім ошағында 
200-ге жуық педагогикалық қыз-
мет кер жұмыс жасайды. Олардың 
қатарында шетелдік мамандар да 
бар. Негізгі бағыты бойынша мектеп-
те химия-биология пәні тереңдетіліп 
оқытылады. Білім беру жүйесі 
соңғы био және нанотехнологиялық 

кұрылғылармен қамтамасыз етіл-
ген. Соның нәтижесінде, әрбір 
өткен сабақ зертханалық жұ мыс -
тармен жалғасын тауып, оқу-
шы лардың теория жүзінде алған 
білімін тәжірибемен ұштастыруына 
мүмкіндік мол. Сондай-ақ, үш 
тілде білім беру бастамасы қолға 
алынған. Қазіргі таңда жаратылыс-
тану бағытындағы пәндер ағыл-
шын тілінде оқытылып жатыр. Бұл 
бағытта оннан астам шетелдік ма-
мандар қызмет етеді. Олардың 
қатысуымен мектепте оқыту курс-
тары жүргізіліп, болашақта қажетті 
мамандар даярлау мәселесіне мән 
беріліп отыр. Жалпы айтқанда, 
бүгінге дейін 60 мұғалім IELTS сер-
тификатын иеленген. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, 
Назарбаев мектебінің басты қағи-
дасы – жаратылыстану-мате ма-
тика бағытындағы пәндер бой-
ынша оқуға қабілетті балалар-
ды қабылдап, болашақта олардың 
белгілі қазақстандық және шетелдік 
технология университеттеріне оқуға 
түсуіне бағыт-бағдар беріп, қажетті 
біліммен қамтамасыз ету, қабілетті 
жастардың әлемдік деңгейде та-
нылуына қолдау көрсету. Сол 
себепті мұндағы оқу бағдарламасы 

әдеттегіден күрделі. Бұл мектепті 
бітірушілер ҰБТ сынағын тапсыр-
майды. Олар негізгі алты пән бой-
ынша емтихан тапсырып, білім 
деңгейлерін айқындайды. Оның 
ішінде тестілеу түрі, тәжірибелік 
зертхана жұмыстары және тағы 
басқа талаптар қарастырылған. Ал 
ағылшын тілі пәнінен Кембридж 
стандарты бойынша емтихан тапсы-
ратын болады. 

Жаңартылған білім мазмұны 
бойынша мұнда  сабақ барысын-
да  "критериалды бағалау" деп ата-
латын бағалау жүйесі қолданылады. 
Оқушылардың танымын кеңейтіп, 
талғамын арттыру бағытында 40-қа 
тарта қосымша үйірмелер жұмыс 
жасайды.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
қолдауымен мектепте аймақтық 
экономика кабинеті ашылған, 
мұнда білім алушылар облыс эко-
номикасын дамытуға арналған жо-
балармен айналысуға мүмкіндік 
алады. Жергілікті жердің флора-
сы мен фаунасының экологиялық 
ахуалын игеру үшін мектепте эко-
логия кабинеті жасақталған, ка-
бинетте Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда Мемлекеттік уни-
верситетінің оқытушылары мен 

ғылыми қызметкерлері құрастырған 
оқу материалдары жинақталған. 
Мектеп тек қана білім алу үшін  
емес, сонымен қатар оқу үдерісін 
басқаруға қабілетті соңғы үлгідегі 
жаңа компьютерлік жүйелермен, 
мультимедиялық кабинеттер-
мен, жоғарғы өндірісті элек-
тронды есептегіш машина-
лар мен, интерактивті элек-
тронды тақталармен, жоғары 
жыл    дамдықтағы интернетпен, ин-
но ва циялық бағдарламалық құрал-
дармен жабдықталған. Бір сөзбен 
айтқанда,  Назарбаев мек те біне да-
рынды, талантты, жаңаша техноло-
гиялар мен әдіс те ме лерді игере ала-
тын қабілетті балалар қабылданады. 

Айталық, осы күнге дейін 
мектепті 250 жас түлек бітірген бол-
са, олар бүгінде Оңтүстік Корея, 
Түркия, Венгрия, Ресей елдерінде 
білім алып жатыр. Ал биылғы жылы 
мектеп қабырғасынан 138 түлек ар-
ман жолына аттанады. Олардың 
қатарында 50 жас түлек Назарбаев 
университетіне таңдау жасап отыр. 
Жалпы айтқанда, әлемдік талаптар 
деңгейінде білім алып жатқан жас 
өркеннің бағыты айқын, болашағы 
жарқын. 

Ғазиза ӘБІЛДА.

БАҒЫТЫ АЙҚЫН, БОЛАШАҒЫ ЖАРҚЫН

ТӘРБИЕ МЕН БІЛІМДІ
ТЕЛ МЕҢГЕРГЕН

Президенттің  «Білекке  емес, білімге сенетін заман. Әлемде елдің қуаты, ең алдымен, білім мен 
ғылымда болатын уақытқа келдік» деген сөзі нақты кезеңдегі білім саласының қаншалықты маңызды 
екенін айшықтай түскендей. Соған орай қазақстандық білім беру жүйесі де әлемдік деңгейден табы
луды мақсат тұтуда. Бұл тұрғыда теңіз төскейіндегі ұстаздар қауымының  да қосар үлесі бар. Газет 
тілшісінің Арал аудандық білім бөлімінің басшысы, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері Санира 
Жанназаровамен әңгімесі осы бағытты қамтыған еді.

Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында 
«Қазақ тілін бір тін деп латын 

әліпбиіне көшіру жұмыс тарын ба
стауымыз керек. Біз бұл мәселеге 

неғұрлым дәйектілік қажеттігін 
терең түсініп, байыппен қарап 

келеміз және оған кірісуге 
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият 

дайындалдық» деп айтылады. 
Бұл – тарихи маңызы жоғары, ел

жұрт болып мән беретін оқиға. 

Латын қарпіне көшу жайы кеше 
басталған жоқ. Ол тәуелсіздік алған 
жылдардан бері күн тәртібіндегі 
мәселеге айналып келеді. 2006 
жылы Елбасы Қазақстан халықтары 

Ассамблеясының ХІІ сессиясын-
да: «Қазақ әліпбиін латынға көшіру 
жөніндегі мәселеге қайта оралу ке-
рек. Бір кездері біз оны кейінге 
қалдырған едік. Әйтсе де, латын 
қарпі коммуникациялық кеңістікте 
басымдыққа ие және көптеген ел-
дер, соның ішінде посткеңестік 
елдердің латын қарпіне көшуі 
кездейсоқтық емес» – деген еді. Ал, 
«Қазақстан-2050» стратегиясында 
латын әліпбиіне 2025 жылы толық 
көшетініміз жайлы кесімді сөз ай-
тылды. 

«Біз алдағы уақытта да мем ле-
кеттік тілді дамыту бағы тын дағы 
кешенді жобаларды жүзеге асы-
руды табандылықпен жал ғас тыра 
береміз. Қазақ алфа витін 2025 жылға 
қарай латын графикасына көші-
руге дайындық жұмысын осы ба-
стан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін 
жаңғыртып қана қоймай, оны осы 
заманғы ақпараттың тіліне айналды-
рады», – деді Мемлекет басшысы.

«Мемлекеттік тілдің  латын 
графикасындағы әліпбиінің бірың-
ғай стандартын енгізу мәсе ле лері 
туралы» Парламентте де тал қы-
ланды. Алқалы жиында  Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының дирек торы Ерден 
Қажыбек әліпби ауыс тыру таза 
тілдік жайттарға қатысты туындап 
отырғанын жет кізсе, Ш.Шаяхметов 
атындағы рес публикалық орта-
лықтың директоры Ербол Тілешов 
төл дыбыстарымызды диграфтар 
(ә-ае, ө-ое) арқылы сақтауға болаты-
нын мәлімдеді. Дегенмен, диграф-
тар мәселесі көпшіліктің қолдауына 
ие бола алмады. Сол себептен, Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарба-
ев мемлекеттік тілді латын әліпбиіне 
көшіру жобасы бойынша жұмыс 
атқарып жатқан жұмыс тобының 
мүшелерін қабылдады. 

Отырыс барысында Президент-
ке латын әріптері түріндегі қазақ 
әліпбиінің қоғамдық талқылау 
кезіндегі ұсыныстарды ескере оты-
рып әзірленген бірыңғай стандарт-
ты жобасы таныстырылды. Ла-
тын әліпбиіне көшу тек бүгінмен 
өлшенетін дүние емес. Қазір қазақ 
тілінің жаңа алфавитіне қатысты 
сауал көптің талқысына түсуде. 
Халық латын алфавитін қолдап 
отыр. Тіпті, Президент Әкімшілігіне 
300-ден астам ұсыныс келіп түскен. 
Осы ретте ғылыми орта да, жастар 
да, қоғамдық ұйымдар да әліпбиді 

талқылауға белсене қатысқанын 
атап өткен жөн. Әлеуметтік желіде 
де басты тақырыпқа айналды. 

Көпшіліктің пікірі ескеріле 
оты рып жасалған қазақ әліпбиінің 
бірың ғай стандартты жобасында 
тілдік ерекшелігімізге мән берілгені 
көрініп тұр. Орыс тілділер үшін ки-
риллица бұрынғысынша қалатын бо-
лады. Бұған дейінгі ұсынылған ал-
фавитте 26 әріп болса, жаңа нұсқада 
олардың қатары 32-ге жеткен. Де-
мек, жетілдірілген деген сөз. 

Елбасы «2025 жылға қарай іс-
қағаздарын, мерзімді баспасөзді, 
оқулықтарды, бәрін де латын әліп-
биімен басып шығара бастауға 
тиіспіз. Ол кезең де таяп қалды, 
сондықтан, біз уақыт ұттырмай, бұл 

жұмысты осы бастан қолға алуымыз 
керек» – деп атап көрсетті.

Ол кезең де таяп қалды, сон-
дықтан, біз уақыт ұттырмай, бұл 
жұмысты осы бастан қолға алу-
ымыз керек. Біз осынау ауқымды 
жұмысты бастауға қажетті дайын-
дық жұмыстарына қазірден кірі-
семіз. Елбасы мақаласында Үкі-
мет қазақ тілін латын әліпбиіне 
кө ші ру дің нақты кестесін жасауы 
керек деп көрсетіледі. Сондай-ақ, 
латыншаға көшудің терең логикасы 
бар екені баса айтылады. Бұл қазіргі 
заманғы технологиялық ортаның, 
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 
ғасырдағы ғылыми және білім беру 
процесінің ерекшеліктеріне байла-
нысты. Мектеп қабырғасында ба-
лаларымыз ағылшын тілін оқып, 
латын әріптерін онсыз да үйреніп 
жатыр. Сондықтан, жас буын 
үшін ешқандай қиындық, кедергі 
болмақ емес. 2018 жылдан бас-
тап жаңа әліпбиді үйрететін ма-
мандарды және орта мектептерге 
арналған оқулықтарды дайындауға 
кірісуіміз қажет. Алдағы 2 жыл-
да ұйымдастыру және әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуге тиіс дейді.

Осы ретте еліміздегі көптеген га-
зет Ұлы Отан соғысына дейін латын 
әліпбиімен басылғанын айта кеткен 
дұрыс болар. Осы өлкенің ата басы-
лымы саналатын «Сыр бойы» газеті 
де, 1940-шы жылға дейін жарық 
көрген аудандық, аймақтық газеттер 
де латынша шығарылған. Мерзімді 
басылымдарда аймақ халқының 
тыныс-тіршілігін, еңбеккерлер мен 

шопандардың жетістігін, сұрапыл 
соғыс пен тылдағы жанкешті еңбек-
тің көрінісін, тәуелсіздік жылда-
ры еліміз бен облысымыздың өсу, 
өркендеу жолдары кеңінен насихат-
талды. 

Сөзіміз дәйекті бола түсу үшін 
нақты деректерге тоқталайық. 
«Еге мен Қазақстан» (Социалистік 
Қазақстан) газетінің  1942 жылғы 
нөмірлерінің бірінде: «Қызылорда 
облысының Шиелі ауданындағы 
«Ленин» атындағы колхоздың кол-
хозшылары жаңа алфавитке «Стаха-
новшы» әдісімен екі күннің ішінде 
көшті» деген деректер кездеседі. 
Бұл сол кездегі технологиямен 
жасалған мүмкіндік. Оның үстіне 
Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан 

кез. Ал, бүгінгідей жаһанданған 
заманда жаңа әліпбиге көшу аса 
қиындық тудыра қоймасы анық. 
Облыстық «Сыр бойы» газеті де 
еліміздегі байырғы басылымдардың 
қатарына жатады. Әріптесіміз 
Гүлжазира Жалғасованың  архив 
деректеріне үңіліп, «Сыр бойының» 
ескі тігінділерін парақтап жазған 
мақаласында латын әрпінен кирил-
лицаға көшер кезде екеуін қатар 
қолданғаны айтылады. 1939 жылы 
газеттің сол кездегі «Ленин жолы» 
деген атауы латиницамен де, ки-
риллицамен де берілген. 1941 
жыл дың басындағы нөмірлерде 
«Жаңа әліппені оқып үйренейік», 
«Жаңа алфавитке көшу жолын-
да», «Жаңа алфавитті үйренуде» де-
ген мақалалар басылған. Бұл біздің 
қаламгерлердің мұндай жауапты 
жұмыста тәжірибелері бар екенін 
айқындайды. Оның үстіне қазіргі 
журналистер үшін латын жазуы аса 
қиындық тудырмайды деген ой-
дамыз. Өйткені, бүгінгідей ғылым 
мен техника дамыған заманда өмір 
ағысына ілесу үшін жан-жақты 
болу керек. Қазірдің өзінде аймақ 
қаламгерлері ғаламтор арқылы ла-
тын қаріптерін қолданып жүр. 
Интернеттің алдында отырған бала-
дан қарияға дейін латын әріптерін 
меңгерген десек артық айтқандық 
болмас.  Бұл – бүгінгі шындық. Ал, 
шындыққа тура қарау, тура қарап 
қана қоймай, замана ағысына ілесу 
әрбір қазақстандықтың парызы деп 
санау қажет. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

ТАРИХИ МАҢЫЗЫ 
ЖОҒАРЫ ШЕШІМ

Ә.Тәжібаев атындағы облыс-
тық ғылыми-әмбебап кітап ханада 
облыстық ішкі саясат бас қар-
масының ұйымдастыруымен «Тіл 
–  халық жанын танудың кілті» 
атты тақырыпта әдеби кеш  өтті. 
Оған белгілі ақын-жазушылар, 
Қорқыт ата атындағы  ҚМУ мен 
М.Мәметова атындағы Қызылорда 
гуманитарлық колледжінің 
сту денттері, тілдерді оқыту 
орталығының қызметкерлері мен 

орта мектептің бірлестік жетек-
шілері қатысты. 

Шараны облыстық ішкі саясат 
бас қар масы басшысының орынба-
сары Е.Рүстемов ашып, жиынның 
маңыздылығына тоқталды. Кешті 
«Қауырсын»  жас ақындар үйір-
месінің жетекшісі, ақын Мамыр 
Байдәулетов жүргізді. Сонымен 
бірге жазушы Айжарық Сәдібекұлы, 
ақын Сәнімкүл Желдербаева, 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 

қазақ тілі мен әдебиеті және журна-
листика кафедрасының профессо-
ры Шанжархан Бекмағамбетов пен 
журналист Сәкен Алдашбаев  өз ой-
ларымен бөлісті. 

Кеш барысында жастар ақын-
жазушылардың шығармашылығы, 
ана тіліміздің қоғамдағы рөлі тура-
лы көкейлеріндегі сұрағын қойып, 
оған тұшымды жауап алды. 

Сара АДАЙБАЕВА.

ТІЛ – ХАЛЫҚ ЖАНЫН ТАНУДЫҢ КӨЗІ

Елбасы Н.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында «Білімді, 
көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда 
бар қасиет» деп атап көрсеткен. Ата-бабаларымыз со-
нау көшіп-қонып жүрген заманында әр ауылда молдалар 
ұстап, балаларын оқытып сауатын ашып отырған.

Таяу күндерде халқымыздың мәңгілік арманы 
болған, сол жолда талай боздақтар құрбан болған ел 
Тәуелсіздігінің 26 жылдығын үлкен жетістіктермен 
атап өткелі отырмыз. Биылғы жылдың есте қалар 
ерекшелігі – Елордамыз Астана қаласында Халықаралық 
мамандандырылған ЭКСПО-2017 «Болашақ энерги-
ясы» көрмесі өз жұмысын табыспен өткізді. Оның 
жұмысына Әлемдегі 100-ден аса мемлекет пен 10 шақты 
халықаралық ұйым қатысты. ЭКСПО-2017 көрмесі 
қойылған міндетті мүлтіксіз орындап, жасыл техноло-
гиялар және жаңартылатын энергия көздері бойынша 
үздік инновациялық жобаларды қызығушы компаниялар 
мен жеке тұлғаларға көрсетіп, еліміздің абыройын одан 
әрі асқақтатты. Көрмені ұйымдастыруда және өткізуде 
білімді ғалымдар мен білікті мамандардың еңбегі ерек-
ше. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап 
білімге құштар жастарды әлемнің жетекші жоғары оқу 
орындарында оқытуға мүмкіндік беретін «Болашақ» 
бағдарламасы жүзеге асырылып, күні бүгінге дейін 
жалғасып келеді. Шет елдерде ғылымның сан сала-
сы, бағыттары бойынша білім алып келген  ондаған 
мың жас тар ел экономикасы мен мәдениетін арттырып, 
әлемдік деңгейге жеткізуге, елімізді дамыған 30 елдің 
қатарына қосуға атсалысып жүр.

Елімізде өте жоғары деңгейдегі бірқатар универси-
теттер ашылуда, аймақтарда өзіндік орны бар универси-
теттер жаңа заман талабына сай өздерінің стратегиялық 
даму жоспарларына үлкен жауапкершілікпен қарап 
тың өзгерістер жасауда. Сондай білім ордаларының 
бірі, жуырда құрылғанына 80 жыл толған Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. Сыр 
бойындағы білім мен ғылымның ордасы ретінде уни-
верситет аймаққа қажетті бәсекеге қабілетті мамандар 
даярлау ісіне ерекше көңіл бөліп келеді.

Университетте үздіксіз білім беру жүйесі бойын-
ша көпсатылы оқыту жүргізіледі. Бакалавриат, магис-
тратура және докторантура бағдарламалары бойын-
ша білім беру қызметі 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық даму жоспарының алты бағыты бойынша 
жүзеге асырылуда.

Қазіргі таңда университеттің 7 факультетінде 
аймаққа қажетті білім, өнер, экономика, мұнай-
газ ісі, құрылыс, қоршаған ортаны қорғау, ауыл 
шаруашылығы бағыттары бойынша бакалавриаттың 
– 60, магистратураның –30, докторантураның 9 
мамандығында 4 мыңнан аса білім алушы оқиды. Білім 
алушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру, 
оларды ғылымға баулу ісімен 30 ғылым докторы, 240 
ғылым кандидаты, 15 философия докторы және 195 ма-
гистр айналысады.

И.ТАУТЕНОВ,
ҚМУдың ғылыми жұмыстар және 

халықаралық байланыстар
жөніндегі проректоры.

ҒЫЛЫМНЫҢ ЖАҢА дәуІРІ



Қайран Зекең әдебиет теориясының тол
ғақты тұстарын тілге тиек етер алдында әулие 
Аристотельден бастап, оның еңбектеріне 
жасаған әлФарабидің түсіндірмелерін бір 
көш әңгімелегеннен кейін, әлФарабидің 
әдебиет теориясына арналған еңбектеріне 
кеңірек тоқталатын. Зекең бұл тұстарда 
Шығыс халықтары әдебиетінің түптамырын, 
тарихи дәстүрлерін терең білетіндігімен 
таңғалдыратын. Ол тіпті әлФарабимен 
ой таластыра отырып, Шығыс халықтары 
әдебиетінен қазақ әдебиетінің тарихи, тео
риялық мәселе лерінің бәрібір бөлек, ерекше 
екенін айтып, қазақ әдебиетінің түп негізінің 

түрік тұқымдас халықтар әдебиетімен тамыр
лас екеніне ерекше мән беретін, осы бағытта 
теориялық тұрғыдан бұл тамырластық, 
туыстықтың сырсипатына қатысты орамды 
ойларын көсіліп айтатын. 

Аристотель мен Фарабиден кейін ұлы 
ұстаз Гегель философиясына, оның әдебиетке 
қатысты еңбектеріне талдау жасайтын. 
Әсіресе, «Эстетикасына» тереңірек тоқталып, 
оны әдебиет теориясының тарихындағы 
ұлы еңбек деп ерекше бағалайтын. Акаде
мик З.Қабдолов орыстың ұлы сыншысы 
В.Г.Белинский еңбектеріне тоқталғанда, 
құдды құрдасымен әңгімелесіп отырғандай, 
«осы орысың көп нәрсе біледі, әй» деп 
қойып, әдебиеттің тегі мен түрі туралы 
толғақты ойларын ағыза жөнелетін. Әдебиет 
теориясы мен эстетиканың тарихындағы 
ұлы аруақтарды осылай түгендеп алған 
ұлы ұстаз лекция тақырыбына байланы
сты өз толғамдарын айтуға ауысқан тұста 
ауыздығымен алысқан арғымақтай ой 
ағындарын бірінен соң бірін төгіптөгіп 
жіберіп, кең көсілетін. Тыңдаушыларды 
байлапматап  тастайтын бұндай терең ой
лар әдебиет туралы ұғымтүсініктерімізді 
байытып, тереңдетіп жібе ретін. Өзінің бай
салды, әсем қоңыр даусымен, андасанда бір 
жөткірініп алып оқитын Зекеңнің лекция
ларын тыңдап отырып Тәттімбеттің шертпе 
күйлерін тыңдап отырғандай тәптәтті күй 
кешетін едік. 

Біздіңше, Зекең айтқан әдебиет пен өнер 
һақындағы ойпікірлер теориялық тұрғыдағы 
толғаулылығымен қатар практикалық жағы
нан өте тұрлаулы болды, өзі айтқандай, 
нақты әрі затты еді. Зекең қазақ әдебиетін, 
оның эпос, лирика, драма секілді жанрла
рын жанжақты меңгерген нағыз әдебиетші  
ғалым болғандықтан, айтқан ойпікірлерінде 
өзінің оқумен, ізденумен келген білімін көп 
жылғы тәжірибемен шебер ұштастырып, өзі 
жатқа білетін поэзияның жарқын үлгілерімен, 
прозалық, драмалық шығармалардағы нақты 
мысалдармен әдемі әдіптеп отыратын. 
Айтылған теориялық ойлардың практикалық 
тұрғыдан нық, нақты әрі затты түрде 
бекітіліп отыруы Зекеңді әдебиет теориясы
нан оқулық, ғылыми еңбектер жазған басқа 
ғалымдардан ерекшелеп тұратыны шындық. 
Әдебиет теориясының кез келген мәселесі 
туралы Зекең ереже айтудан гөрі, көбінесе 
ізденушінің, оқырманның өз пайымына, 
тұжырымдауына мүмкіншілік тудыратын, 
жүк артатын.

Орыстың ұлы сыншысы В.Г.Белинский 
лирикалық поэзияның классикалық анықта
масын жасады, оның таза субъективтілік 
сипатына баса назар аударды. Оның 
анықтауынша, қысқа көлемді лирикалық ту
ындыда  сюжет болмайды. Әрине,  негізінен 
дұрыс айтылған бұл анықтамаға уақыттың 
озуымен, әдебиеттің дамуымен байланы
сты қосымша ойлар мен тұжырымдардың 
қосылып, айтылып отыруы заңдылық. 
Мәсе лен, қазақ әдебиеттануында оқиғалы 
өлең термині ХХ ғасырдың бас кезінен ба
стап қолданыла бастаса, орыс әдебиетіндегі 
«сюжетті» өлеңдердің жазылу тарихы 
бұдан да ертерек. Сондықтан болар акаде
мик З.Қабдолов лирикалық поэзияда сюжет 
жоқ демейді, «лириканың сюжетке көп бара 
бермейтінін» ғана айтады.

«Қазақ Кеңес дәуіріндегі лирикалық поэ
зия ның жанрлық спецификасы» деп  аталатын 

кандидаттық диссертациямызды  (Алматы, 
1988) академик З.Қабдоловтың ғылыми 
жетекшілігімен қорғағанда, міне, біз осы оқи
ғалы өлеңдердің қазіргі қазақ әдебиетіндегі 
жағдайына, жанрлық сипатына, оның тарихи 
жолы мен теориялық ерекшеліктеріне әдеби
эстетикалық, ғылыми тұрғыдан біршама 
талдаулар жасадық, зерттеу жүргіздік. 
«Оқиғалы» өлеңдердің тарихын жазба кәсіби 
әдебиет тұрғысынан алып қарастырсақ, ол 
өзінің бастауын ұлы Абайдың екі өлеңінен 
алады. Олар: «Бір сұлу қыз тұрыпты хан 
қолында» мен «Асқа, тойға баратұғын» 
өлеңдері. «Оқиғалы» өлеңдердің бұдан 
кейінгі тарихы ХХ ғ. бас кезіндегі әдебиет, 
Кеңес дәуіріндегі әдебиет, қазіргі әдебиет бо
лып жалғаса береді.

Оқиғалы өлеңдерге тән жанрлық сипат 
жөнінде айтар болсақ, біріншіден бұндай 
өлеңдердегі оқиға – оқиғаның өзі емес, ізі, 
сілемі, ойға от тастау үшін алынғандай 
оқиғаның элементі. Мысалға, қазіргі қазақ 
поэзиясынан М.Шахановтың «Ғайша», 
«Құз басындағы оқиғасы» сияқты өлеңдерін 
алуға болады және бұндай шығармалар әде
биетімізде аз емес. Бұларда оқиғаның ізі, 
сілемі болатындықтан оған араласатын объек

тивті, ақыннан тыс, өмірде бар не болған 
кейіпкерлер болады. Бұндай кейіпкерлердің 
бітімболмысында субъективтілік сипатпен 
бірге объективтілік сипаттың да болатыны 
түсінікті. «Оқиғалы» өлеңдердің айталық, 
шағын көлемді поэмалардан ерекшелігі 
бұндай өлеңдердің жанрлық сипатын өлең 
ішіндегі оқиға не оның нәтижесі емес, 
оқиға элементтерінен туындайтын сезім, 
лирикалық түйсік белгілейді. Қазіргі по
эзиямызда саны жағынан өте көп, сапа
сы, идеялық мазмұны, көркемдігі жағынан 
да қамшы салдырмайтындай үлгілері бар 
бұндай өлеңдер арқылы лирикалық поэзияда 
сюжет болмайды деген ұғымның уақыттың 
ілгерілеуімен бірге өзіне жаңа, қосымша, 
үстеме ойлар қажетсінетіні біздің диссерта
циямызда біршама дәлелденген еді.

Жоғарыдағы айтылған тақырыппен дис
сертация жазуды бастағанымызда академик 
З.Қабдолов Г.Н.Поспеловтің «Лирикасын» 
басшылыққа алып отыр деген болатын. 
Өткен ғасырдың 70жылдарының аяғына та
ман әдебиеттану мен өнертануда нәтижелі 
қолданыла бастаған салыстырмалы  тарихи 
типологиялық әдістің негізінде, бүкіл әлемдік 
әдебиеттанудың озық тәжірибелеріне сүйене 
отырып, профессор Г.Н.Поспелов өзінің «Ли
рикасында» қазіргі орыс лирикалық поэзия
сын бес түрге бөліп қарастырады.

Олар: 1) описательная
2) описательноизобразительная
3) медитативная
4) персонажная
5) повествовательная
Көріп отырғанымыздай, Г.Н.Пос пелов те 

повествовательная деп, қазіргі поэзиядағы 
оқиғалы өлең дерді атап отыр.  

Біздің де осы ізбен қазақ лирикалық по
эзиясын арнау, толғау, баяндау деп үш топқа 
бөліп қарастырған талабымызға ұлы ұстаз 
азкем өз пікірлерін айтып қосқанымен, 
негізінен қарсы болмаған еді, қазақ өлеңінің 
жанрлық сипатын салыстырмалытарихи 
типологиялық әдістің негізінде профессор 
Г.Н.Поспеловтің ізімен қорғамақ ниетімізге  
оң қабақ танытқан. Жалпы Зекең ғылыми
зерттеушілік, жетекшілік жұмыста да өзінің 
даладай дархан табиғатынан алыстамай, 
тәптіштемейтін,  шұқыла майтын, ұсақ та май
тын, керісінше ізденушіні қанаттан дырып, 
дәл осы тақырыпты өзіңнен артық кім біледі 
дейсің, қамшыны баса бер дегендей, көңіліңді 
көтеріп тастайтын, зерттеуге ынталандыра 
түсетін, шабыттандыратын.

Бұдан шығатын қорытынды әде биеттің ең 
бір нәзік тұсын, құпиясын Зекеңдей білетін 
адамның сирек екені және оның емеурінмен, 
елеусіз ғана айтқан әдебиет туралы аз сөзінің 
астарында үлкен ғылыми зерттеу еңбектер жа
затындай сыр мен сипаттың болатыны. Бұған 
дәлел – менің зерттеулерім. Ұлы ұстазбен 
реті келіп тақырып төңірегінде әңгімелесе 
қалғанда ойланыптолғанып жүрген тұсың
ды дөп басып, сол бір мәселені былай бағыт
таған дұрыс болар деп, сенің қай шамада 
жүргеніңді білгісі келгендей жүзіңе ойлана 
қарап қалатын. Сұңғыла психолог ұстаз сенің 
жүзіңнің құбылыстарынан не айтқан сөзіңнен 
көп нәрсені аңғарар еді.

Бірде Зекең Қ.Аманжоловтың «Өлеңім 
өзіме тартқан» деген сөзінен тудырып, лири
ка лық поэзияның теориясындағы лирика лық 
кейіпкер ұғымының жайжапсары жөнін
де ұзағырақ әңгімелеп кетті. Лирикалық 

кейіпкер, лирикалық қаһарман, лири калық 
бейне ұғымдарын ақын тұлғасымен байла
ныстырып, «ақын ның өзі деуге» бола қояр ма 
екен деп ойланып жүргенімізде Зекеңнің осы 
айтқандарынан өзімізге  керекті көп жайт
тарды біліп, санамызға сіңіріп алғанымызды 
қалай ұмытайық. Көп ұзатпай оқыған грузин 
зерттеушісі Беселияның «Кто ты, лириче
ский герой» (Сухуми,1979) деген еңбегінде 
лирикалық кейіпкердің табиғатына бойлау  
үшін оның автобиографиялық және авто
пси хологиялық сипаттарын білу, меңгеру 
қажеттілігі айтылған екен. Кеңестік дәуірдегі 
одақтас республикалардың әдебиетін тұтастай 
алып, лирикалық кейіпкер ұғымын арнайы 
зерттеген Беселияның ойлары, пікірлері ака
демик З.Қабдоловтың айтқандарымен тұп
тура дәл келіп, қабыса қалғанына қайран 
қалғаным күні кешегідей есімде. Бұл деректің 
өзі ұлы ұстаздың әдебиет теориясын терең 
білетінінің тағы бір дәлелі емес пе?

Әрине, ақын өмірбаяны лирикалық кейіп
кер ұғымын айқындауда ерекше маңызға 
ие, бірақ өлеңде жазылған нәрсенің бәрін 
ақынның өмірбаянынан іздей алмайтынымыз 
да ақиқат қой. Өлеңде ақын өз өмірбаянын 
типтендіріп, өнерлік тұлғаға айналдырып 
жіберетіндіктен ендігі жерде лирикалық 
кейіпкер туралы әңгіме айтқанда өмірдің 
емес, өнердің заңдылықтарына сүйенуге 
тиіспіз.

Қазіргі әдебиет шындығы лирикалық 
кейіпкер ақынның өзі ғана болады дегенді 
кесіппішіп айтуға ойлануға тиістілігімізді 
ескертетіндей. Мәселен, Г.Н.Поспелов пер
сонажная лирика тобында жеке адамдарға 
арналған өлеңдерді береді және бұндай 
өлеңдер орыс әдебиетінде ғана емес, барлық 
ұлттар әдебиетінде бар. Осы «персонаж

дар», яки өлеңдегі ақыннан тыс, өмірде 
бар, болған басқа адамдардың негізінде 
жасалған кейіпкерлер, бейнелер қалай 
ақынның өзі болады, бұндай кейіпкерлердің 
бойында таза субъективтілік сипаттан гөрі, 
объективтілік сипат басымдау емес пе?! 
Мәселен, Ғ.Орманов «Бауыржанға» деген 
өлеңінде Б.Момыш ұлына мінездеме, си
паттама жасайды. Лирикалық поэзияның 
мүмкіншілігі аясында «бірде қатты, бірде 
жұмсақ» деген сияқты жолдармен батырдың 
бейнесін жасауға талпынады. Осы өлеңде 
Ғ.Орманов өзі туралы ештеңе айтпаса, си
паттама, мінездеме бәрі де тек Б.Момышұлы 
жайында болса және Б.Момышұлы өмір
де бар, болған адам болса, оны қалай ақын
ның өзі деп қабылдаймыз. Сондайақ 
символдық бейнелер қатарында саналатын 
Қ.Мырзалиевтің шығармашылығындағы 
– дала,  М.Мақа таев поэзиясындағы – тау, 
Т.Айбер генов шығармаларындағы теңізді 
қайда қоямыз. Лирикалық поэзияда ақын нан 
басқа да кейіпкерлердің, бейнелердің бола
тынын зерттепзерделеп дәлелдегенімізде 
Зекең берген бағытбағдармен жүрдік, өте бір 
нәзік сұңғылалықпен, байыпты білгірлікпен 
айтқан оның ақылкеңестері әрдайым алды
мыздан шығып отырғанын қалай айтпайық.

Адамдық, ғалымдық тұлғасына таң қалу
мен ғана жүрген біз ұлы ұстаздың бітім
болмысында басқа пенделерде жоқ не сирек 
ұшырасатын қасиеттердің молдығына талай 
көзіміз жеткен. «Шәкіртім деп иелену үшін, 
алдымен олар сені ұстазым деп құрметтесін», 
 дейтін Зекең. Зекеңді бір көрген, одан жасы 
кіші жандардың барлығы оны ұстаз санап 
үлгеретіні қандай керемет. Ол шын мәнісінде 
көзінің тірісіндеақ ұлт ұстазына айналып 
кеткен еді.

Пендешілік біткеннің бәрінен ада, 
сұлу жаратылыс иесі, тәні де жаны сұлу 
Зекең нің сұлулық үшін, сұлулықты жыр
лау үшін туғандай көрінетіні күні кешегі 
көз алдымыздағы шындық болатын. Ұстаз 
ұлағаты бойынша «адамдардың бойынан 
жамандық іздеме, жылт еткен жақсылықты 
байқасаң, оны дамыт, оят, сонда өзің де, ол 
да үнемі жандарыңнан жақсылық жаратып 
жүруге тырысасыңдар» делінетін қанатты ой
ларды қағидаға айналдырып алып, Зекеңше 
жүріптұруға тырысу – ұлы ұстаздың 
шәкірттерінің бәрінің бойына өсиет болып 
еніп, қасиет болып қонған. Бір көргенде паң, 
тәкаппар кісі көрінетін қайран Зекеңнің ұлы 
гуманист, адамдарды мейлінше терең сүйетін 
үлкен жүректі адам болғанын шәкірттері 
біздер зор мақтаныш тұтамыз. 

Жаратылысында нұрлы адамдар сирек те 
болса болады. Зекең нұрға малынып жүрсе, 
оның шәкірттері Зекеңнен шашылған шуаққа 
шомылып жүретін. Сыр елінің даңқты 
 шайыры Тұрмағамбет «адамдық иісіңді жұрт 
аңсап тұрсын» деп жырлаған. Осы айтқандай, 
адамдық исін жұртқа аңсатып жүретін 
қазақтың Қабдоловы, менің ұлы ұстазым 
Зекеңнің өмірі мәңгілік екеніне әлдеқашан 
көзіміз жеткен.

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ, 
шәкірті, 

Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, 

филология ғылымдарының
докторы, профессор.

4 СБ
www.syrboyi.kz

Cейсенбі, 5 желтоқсан  2017 жыл. №183

     АКАДЕМИК З.ҚАБДОЛОВ – 90 ЖЫЛ

   Саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдас ты
рылған профессор, «Болашақ» ғылымизерттеу 

институтының директоры, Қазақ стан халқы 
Қызылорда облыстық ассамблеясы жанын

дағы ғылымисарапшылық топтың мү шесі 
Мұрат Насимов жуырда «Сананы жаң

ғыртудың 6 бағыты: мәні, мазмұны 
және түсініктері» атты моногра
фиясын жазып  бітір ді. Монография 
Қазақстанның үшінші жаңғыруына 
серпін бере тін тың идеяларға толы 
Елбасы ның «Болашаққа бағдар: 
 рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа

ласына негізделген. Ғалым өз еңбе гінде 
мақа лада ұсынылған тұтас қоғамның және 

әрбір қазақстандықтың санасын жаңғырту 
бағыт тарын талдап, сараптап көрсетеді.

Мұрат НАСИМОВ:

БІЛІМДІ БОЛУ АЗ,
РУХАНИ БАЙЛЫҚ 
МАҢЫЗДЫ
– Сіз айтқан сананы жаңғыртудың 6 

қадамы Елбасының бағдарламалық мақа
ла сымен астасып жатыр, солай емес пе?

– Дұрыс айтасыз. Монографияның 
бірін  ші бөлімі бәсекелік қабілеттің негізгі 
белгілері мен ерекшеліктерін, екінші бөлімі 
прагматизм ұғымының ғылыми түсінік
терін қамтиды. Келесі бөлімде ұлттық 
бірегейліктің мәні мен түсініктерін, ал 
төртінші бөлімде білімнің салтанат құруы 
мәселелерін ашып көрсетуге  тырыстым. 
Одан кейінгі екі бөлімде қоғамның эволю
циялық дамуының жалпы көріністері, 
сананың ашықтығы әрбір қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың бағыты ретінде 
айқындалады. 

– Оны жазуда нені мақсат еттіңіз?
– Аталған мақаласында Елбасының не 

айтқысы келгенін көпшілік, оның ішінде 
мемлекеттік органдар, жастар білсе екен 
деген мақсат болды. Бізде мынадай әдет 
қалыптасып қалған: кез келген істі тереңіне 
үңілмей жатып, маркетингтік зерттеу жаса
мастан білсек те, білмесек те бастап кетеміз. 
Елбасы мақаласының мәнін ашу үшін энци
клопедиялар мен сөздіктерді ақтаруға тура 
келді. Ал мазмұнын айқындау үшін әлемдік 
деңгейдегі әдебиеттерге жүгіндім. 

– Іздену барысында қандай қызықты 
мағлұмат кезіктіре алдыңыз?

– Бәсекелік қабілеттілік – үлкен ғылым. 
Еуропа, Америка, Англия, Скандина вия 
елдерінде осы бағытта түрлі мектептер 
қалыптасқан. Мұны кезінде Кеңес одағы 
құрамындағы мемлекеттер де зерттеген 
екен. Бірақ тәжірибе жүзінде халыққа да, 
зерттеушілерге де көп нәрсе түсініксіз бол
ды. Прагматизм – философиялық катего
рия. Ол XІXXX ғасырларда пайда болған. 
Талдау барысында көптеген қызық мәлімет 
таптым. Кеңес одағы кезінде «идеалистік 
бағыт» деп есептеп, бұған қарсы болған. 
Қазіргі қоғам рационалдылықты, прагма
тизмді қажет еткендіктен Пирс, Джеймс, 
Дьюидің еңбектеріне тоқталдым. Үшінші 
бөлім атауын иеленген ұлттық бірегейлікті 
әркім әрқалай түсінеді. Елбасы мақаласында 
бірегейлікті сақтаудың бір ғана жолы – 
салтдәстүрге берік болу керектігі айтылған. 
Бірегейліктің жоғалып кету сатылары 
жөнін дегі көптеген ғалымның пікірімен 
сана са отырып, мұның қауіпті екенін, 
жаһан дану кезеңінде ұлттық бірегейлікке 
баса мән беру керектігін көрсеттім. Төртінші 
бөлім білімнің салтанат құру мәселелеріне 
арналды. Толассыз ақпарат заманында адам 
білімді болуы тиіс. Бірақ оны қалай пайдала
натыны бәрінен маңызды. 

– Сонда қалай?
– Құр білімді болып қою аздық етеді. 

Адамның рухани байлығы сонымен тең 
түсуі тиіс. Көпшілігі білімді қалай басқаруға, 
қалай тиімді пайдалануға болатынын ғана 
ойлап қояды. Алтыншы бөлімде әрбір 
қазақ стандықтың санасын жаңғыртудың 
бағыты ретінде сананың ашықтығы атал
ды. Бұл тақырыпта ғылыми әдебиеттерде 
материалдар тапшылығы байқалды. Фило
софияда сана деген категория болғанымен, 
сананың ашықтығы деген категория 
қалып таса қоймағандай көрінді. Өзім білім 
саласының басықасында жүрген соң 
бір мәселеге тоқталдым: біз білетін бала
дан бұрын сол білгенін тәжірибе жүзінде 
көрсете алатын, қолынан іс келетін бала
ны тәрбиелеуге тиіспіз. Қазір жас маман
дар берілген тапсырманы тез арада бітіріп 
тастауға тырысады. Бұл да керек шығар. 
Бірақ бізге соны әрі қарай шығармашылық 
тұрғыдан жетілдіретін, рухани көзқарас 
қалыптастыруға қабілетті мамандар 
жетіспейді.

– Түсінікті. Тағы нені қамтыдыңыз?
– Монографияның кезекті бір бөлімінде 

қоғамның эволюциялық даму көріністерін 
тізбектеп бердім. Революция, эволюция 
ұғымдарының аражігін ажыратып алу ке
рек болды. Бұл екеуінің мағынасы бірдей: 

даму дегенге саяды. Бірақ бағыттары әр
түр лі. Революция жағдайында міндетті 
түрде төңкеріс болуы керек. Ал екінші 
жағдайда ешкімге кедергі жасамай, қоғам 
құн дылықтарына сай даму көзделеді. Қазақ
станды, жалпы әлемді қалай эволю ция
ландыру керек деген мәселеге мән бер дім.  

– Елбасы айтқан рухани жаңғыру 
ұғымын сіз қалай түсіндірер едіңіз?

– Ғалым болғандықтан біз сөздің түп 
төркініне үңілуге тырысамыз. Жаңғыру 
деген категория философияда да, саясат
тануда да кездеседі. Ал руханият ұғымы 
әлі күнге толық зерттелмеген. Ол жайын
да әркім әртүрлі айтады. Жаңғырудың 
мағынасы жаңарумен байланысты. Ол про
цесс кеше де болған, бүгін де бар, бұдан 
кейін де жүре береді. Дүниетаным катего
риясы шығыста да, антикалық философия
да да кездеседі. Бірақ батыста руханият, 
рухани дүниетаным түсініктеріне көп мән 
бермейтініне таңғалдым. Қазақстанда фи
лософтар жиі қолданады. Көп білетін, көп 
оқыған, басқалардан дараланып тұратын 
адамдарды вундеркинд, эрудит, білімпаз 
дейді. Бірақ рухани жан дүниесінің инди
каторы анықталмаған. Қазір қалтасында 
бірнеше дипломы бар адам көп. Бірақ ол 
ештеңені білдірмейді. Бұрынғы заман ның 
ақынжазушылары, салсерілері  жазусызу 
білмесе де, қосқостан дипломы, универ
ситеттік, академиялық білімі болмаса да 
қандай рухани бай адамдар еді! 

– Кириллицадан латын графикасына 
көшуге қатысты ойыңыз қандай?

– Бұл бүгін ғана көтерілген мәселе емес. 
Бұған дейін де қазақ халқы латын әліпбиін 
қолданған. Кириллицаға көшкеніміз кейін 
еді. Белгіленген мерзімде жаңа қаріпті 
қолдану жөнінде Мемлекет басшысы тиісті 
тапсырма берді. Осы арқылы Қазақстан 
халықаралық деңгейдегі қауымдастықтан 
өз орнын таба алады. Әлемнің көптеген 
мемлекеті латын әліпбиін қолданады. Сол 
елдермен байланыс орнату үшін де тиімді. 
Қоғамда әртүрлі пікірлер Елбасы назары
на ұсынылған екі түрлі нұсқа төңірегінде 
айтылды. Лингвист не филолог болмаған 
соң біржақты айту қиын. Сондықтан нағыз 
маманнан пікір сұраған жөн сияқты. Ла
тын әліпбиімен компьютерде теру, қолмен 
жазу әзірге көп уақыт алатын сияқты. Бірақ 
мұның бәрі көз үйреніспегеннен деп ойлай
мын. Уақыт өте келе оған да қалыптасып 
кететініміз анық. 

– Ұлттық код дегеніміз не?
– Бұл ұғымның ауқымы кең. Ұлттық 

код сонау ерте заманнан қалыптасқан салт
дәстүр, әдетғұрып, тіліміз бен дініміз болса 
керек. Қанына сіңген қасиеттері арқылы 
адамның мәдениеті де, руханияты да, білімі 
де толыға түседі. Сондықтан бізге мынау 
алмағайып заманда, жаһандану үдерісі 
кезінде сол құндылықтарымыздан қол үзіп 
қалмау аса маңызды. 

– Президенттің бағдарламалық мақала
сының маңызын аша түсу, жастарға 
ұғындыру мақсатында сіз қызмет ететін 
«Болашақ» университетінде қандай шара
лар ұйымдастырылып жүр?

– Тәлімгерлік сабақтарда  Елбасы мақа
ла сын талқылаймыз. Әртүрлі формат тарда 
жиындар мен кездесулер ұйым дастырып 
тұрамыз. 2014 жылдан бері университет
те «Болашақ» ғылымизерттеу  институты 
жұмыс істейді. Осы қыркүйектен бас тап 
институтқа жетекшілік жасап келемін. 
Институт жанындағы әлеуметтікэко но
микалық және саяси  зерттеулер орта лы
ғында «Сананы жаңғырту бағыт тары ның 
мәні, мазмұны және түсінік тері» тақы
рыбында ғылыми жобаның жоспарын 
құрып, зерттеу жұмысын бастап кеттік. 
Соның нәтижесінің бірі – осы монография. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Назерке САНИЯЗОВА.

ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ
ҰЛАҒАТЫ

Асылы, әдебиетті жақсы білу үшін, нақтырақ айтсақ, әдебиет тео
риясы туралы толғаулы һәм тұрлаулы пікір айта алу үшін ақын не жа
зушы болып яғни суреткер болмыспен дүниеге келу керек сияқты 
көрінеді. Ұлы Зекең, академик З.Қабдолов дәл осындай жан, сурет
кер ғалым болатын. Зекеңнің ғылыми еңбектерінің өзі өлеңдей өріліп, 
оқыған сайын тереңіне тартып, төгіліп тұратын. Әдебиет пен өнер те
ориясы, шығармашылық психологиясы, суреткер тұлғасы мен бітім 
болмысы, т.б. туралы Зекең айтқан ойпікірлер өзінің сыршыл да 
шыншылдығымен, тамыршыдай тап басып, тауып айтқан дәлдігімен, 
өлеңдей оқылатын нәзік дірілімен адамды терең баурайтын. 

РУХАНИ ҚАЗЫНА
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Сананы жаңғырту жұмысы мәдени жадқа, символикалық, 
киелі және мәдени-тарихи заттарға негізделуі тиіс. Киелі жерлер 
немесе рухани қасиетті орындар – халықтың рухани дәстүрінің 
тірегі. Сыр бойында осындай орындар көп. «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы ұлттық нышандарды, 
қазақстандық ұлттық бірегейліктің каркасын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

«Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті 
жерлері болады, оны халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – ру-
хани дәстүрдің басты негіздерінің бірі», – деген еді Елбасы өз 
мақаласында.

Сыр өңірін археологиялық тұрғыдан зерттеудің бірнеше 
бағытта өрбігендігін аса маңызды ашылулармен атап өтуге 
болады. Арал маңының неолит және энеолит дәуірлеріне, 
географиялық кең түсінікпен қарағанда, ортаазиялық «қосөзен» 
Сырдария мен Әмудария аймағында ежелден өркениеттер ізі 
сақталған. Өлкемізде біздің заманымыздан бұрынғы VI-III 
мыңжылдықтардың өзінде туыстас тайпалардың қоныстануы 
аңғарылады. Олардың экономикасы қарапайым, яғни, аңшылық 
және балық аулау кәсіптері еді.

Бұл мәдениеттің үлкен тұрақтары (Сексеуіл, Көнту, Ақеспе, 
Қарасандық, Шөлқұм, Тәмпі, т.б.) Солтүстік Арал маңы мен 
Кіші Борсық құмдарынан табылды. Олар өмір сүруге жай-
лы, суға жақын аймақтарда орналасқан. Тастан жасалған еңбек 
құралдарынан басқа, қой, сиыр және құланның сүйектерінің табы-
луы алғашқы қауымдық тайпалардың отарлап мал өсіру кәсібіне 
өткендігін көрсетеді.

Міне, атам заманнан өркениет ізі өшпеген Сырдың бойы әр 
төбесі қасиетті жер болып табылады. Сол себепті, тарих көзімен 
қарағанда кешегі, яғни кейінгі ортағасырлық пантеонға айналған 
ірі қорымдар немесе киелі саналып кеткен тарихи орындарға 
тоқталмас бұрын өңіріміздің киелі (қасиетті) орындарының орна-
ласуы, мерзімделуі және ерекшеліктерін талдауды жөн санадық.

Қола дәуірінің қолтаңбасы
Солтүстік Түгіскен кесенелері. Қола дәуірі Сыр өңірінде 

қызықты ескерткіштерімен танымал. Солардың бірі – кейінгі қола 
дәуіріндегі көсемдер жерленген орын Солтүстік Түгіскен қорымы. 
Қорым Іңкәрдарияның құрғап қалған арнасын бойлай 400 шаршы 
метрге жуық ауданды алып жатқан 20-ға жуық ірі және шағын 
жерлеу құрылыстарынан тұрады. Олар қамкесектен тұрғызылған 
және айнала жапсарласқан немесе жанынан топтасқан әртүрлі 
форма мен өлшемдегі жерлеу құрылыстарынан тұратын үлкен 
кесенелердің қиранды түрінде болып келеді.

Солтүстік Түгіскен қорымы – Орталық Азия мен Қазақстандағы 
қабірүсті құрылысының көлемі мен күрделілігі жағынан, сондай-
ақ, қабірге салынған заттарының байлығымен және молдығымен 
қола дәуірінің теңдесі жоқ бірден-бір ескерткіш.

Сақтардың киелі орындары
Ұйғарақ және Оңтүстік Түгіскен қорымдары. Сақтардың 

Оңтүстік Түгіскен деп аталатын обалы қорымы. Ол екі кешенге 
бөлінеді, бірінші кешен 9, екіншісі 27 обадан тұрады. Оңтүстік 
Түгіскеннің барлық сақ обалары б.з.б. VII-V ғасырларда. тұр-
ғызылған.

Ұйғарақтағы сол заманның 80 обасы үш топқа: шығыс, орталық 
және батыс топтарға шоғырланған. Ұйғарақ пен Түгіскенде жер-
леу құрылыстары әртектес болғанмен, жерлеу ғұрпы бірдей бо-
лып келеді.

Ұйғарақ пен Оңтүстік Түгіскеннің құм үйінділері астынан 
алуан түрлі жерлеу құрылыстары қазылып ашылды. Жерлеу 
құрылыстарының осындай әртүрлі болуы, шамасы, отбасылық 
қатынастар жүйесін ғана емес, сонымен қатар, әлеуметтік 
кұрылымды, рулық қауымның эволюциясын да көрсетсе керек. 
Бұл, әсіресе, Ұйғарақ қорымындағы әртүрлі обалар топтарының 
үлгісінде ерекше айқын байқалады. Абыз әйелдер көп жерленген 
шығыс топтың молаларында кейінгі қола дәуірінен келе жатқан 
ғұрып-дәстүрлер айқынырақ байқалады.

Табылған көптеген және алуан түрлі заттар б.з.д. VII-V 
ғасырларда Аралдың шығыс өңірін мекендеушілердің 
материалдық мәдениетінің бейнесін толық сипаттайды. Көптеп 
табылған заттардың қатарына жапсырылып істелген жергілікті 
ыдыстар мен құмырашы ұршықшасында жасалған керамика, қола 
пышақтар, киім әшекейлері мен сәндік бұйымдар, тас құрбандық 
ыдыстары мен жануыштар, ат әбзелдері мен қару-жарақтар жа-
тады. 

Ұйғарақ пен Түгіскеннің жерлеу мүліктерінің ішінде бейнелеу 
өнерінің көзтартар үлгілері де кездеседі. Бұлар – ер-тұрмандағы, 
алтын қаптыр ма лардағы, алтын шеттіктердегі хайуан дардың 
бейнелері. Хайуанаттар бейнелерінің арасында бұғы, киік, 
жылқы, таутеке, қабан, арыстан, барыс не қабылан, жыртқыш 
құс, түйе бар. Бұл заттардың жасалу әдістері мен стилі Арал өңірі 
сақтарының мәдениетін скифтік-сібірлік өнер дүниесіне енгізеді.

Құйрығының ұшы мен аяқтары иілген, құлағы айқын 

көрінбейтін, көзі мен мұрны бір сызық бойында жатқан 
концентрациялық шеңберлер түріндегі, денесінің бұлшық еті 
білемделген Ұйғарақ тоғалары – Еуразияның ежелгі аң стилінің 
үлгілері, олардың скиф өнері заттарына ұқсастығы байқалады. 

Құмға көмілген қалалар. 
Шірік-Рабат мәдениеті

Еліміздің тарихында алғашқы егіншілік мәде ниетінің ірі 
ошағы, қала мәдениеті, қорғаныс жүйесі дамыған бекіністері және 
жерлеу ғұрыптары ерекше. «Шірік-Рабат мәдениетінің» жайлаған 
аймағы Қармақшы ауданы жерінде орналасқан. Бұл өркениет 
б.з.д. IV-II ғасырларда қанатын жайып, Шірік-Рабат қаласы Арал 
маңы сақтарының «дах» деп аталатын тайпасының діни-рухани 
астанасына айналған. 

Бұл мәдениетке Жаңадария бойындағы айналасында 
жергілікті қоныстар кешені мен дамыған суландыру жүйелері 
бар, көлемі кішірек, бекіністі Бәбіш мола қала жұрты да жата-
ды. Шірік-Рабат мәдениетіне жатқызылатын осы тектес тағы бір 
ескерткіш – Баланды қалашығы. Оларға жақын маңда зәулім жер-
леу құрылыстары бар. Оларда жергілікті ақсүйектер жерленген 
және алуан түрлі жерлеу мүліктері қойылған.

Мысалы, Баланды-2 кесенесі осы уақытқа дейін Орта Азия-
ның антикалық кезеңінің архитектурасында ең ежелгі қүмбезді 
сәулет өнерінің ескерткіші болып табылады. Бұл – жоспары 
шеңберлі құрылыстың диамерті – 16 м, қабырғасының биіктігі 
– 4,5 м. Ғимарат аузы онтүстік бөлігінде орналасқан және арка 
түрінде әсемделіп салынған. Ғимараттың орталық бөлігінде 
диаметрі 5,5 м, шеңберлі бөлме орналасқан. Ішкі және сыртқы 
қабырғаларының арасы – 2,3 м, бұл арада жеті бөлме орналасқан.  
Бөлмелердің ауыздары бір-біріне жалғаса салынған.

Ескерткіштің мерзімі мен архитектурасына тоқталсақ, нағыз 
күмбезді құрылыстардың пайда болуы және кең таралуы римдік 
архитектурасында тек мемлекеттің соңында ғана жүрді. Алғашқы 
сипатталған күмбездер Витрувияға жатады (б.з.д. І ғ.). Рим 
архитектурасындағы ежелгі күмбезді құрылыстар шамамен осы 
кезеңге мерзімделеді. Ал Баланды-2 ескерткішінің мерзімі б.з.д. ІІ 
ғасырда әрі, яғни б.з.д. ІV ғасырда салынған деуге негіз бар. Егер 
ол б.з.д. ІV ғасырда жататын болса, онда апасиактардың күмбезді 
құрылыстары Рим империясының пайда болуына дейін екі жүз-
үш жүз жыл бұрын белгілі болған.

Жетіасар жазирасында
жайқалған шаһарлар

Шірік-Рабат мәдениеті өмір сүруін тоқтатқаннан кейін, қазақ 
ғана емес, Орта Азия халықтары этногенезінің қалыптасуында 
орасан зор орны бар, дамып-гүлденуі мыңдаған жылға созылған 
атақты жетіасар мәдениеті Қуаң бойында қанатын жаяды. Бұл оа-
зисте б.з.д. I мыңжылдықтың соңы мен б.з. VIII-IX ғасырларға 
дейін тіршілік ошағы болған жалпы саны шамамен 50-ден аса 
қамал-қала бой көтерген. Оның 27-сі Жетіасар алқабында 5-7-ден 
топ-топ болып, Сырдарияның көне салаларының бірі Қуаңдария 
мен Ескідариялықтың ондаған ұсақ тарамдары мен қолдан 
қазылған оман арықтарының бойына салынған. Олардың қазіргі 

үйіндісінің биіктігі 18-20 м-ға жетеді. Асарлардың барлығы 
әртүрлі-деңгейде жасалынған қорғаныс жүйелерімен қоршалған. 
Қорған іші тұрғын үй, зәулім сарай және қолөнер шеберлері 
тұратын бөліктерге бөлінген. 

Біздің пікірімізше, мыңдаған жыл тіршілігі тоқтамаған 
жетіасар жазирасындағы өркениеттерден сақталған қалалардың 
барлығы қасиетті орын болып табылады.

Ортағасырлық ордалы қалалар
Оғыз-қыпшақ кезеңінде орын алған үздіксіз соғыстар мен 

қақ тығыс тарға, саяси-этникалық жағ   дайлардың шиеленісуі мен 
өлкедегі та биғи-экологиялық ахуалдың өзгеріске ұшырауына қара-
мастан, Сыр дария ның төменгі ағысын мекендеген тұрғындар IX-
XII  ғасырларда. осы аймақта ортаға сырлық қала мәдениетін жасап, 
дамыта алды. Сырдарияның ескі арналарының бассейндеріндегі 
оғыз-қыпшақтардың бекініс жүйесі мықты қала лары олардың 
көршілес Хорезм және Шығыс Еуропа елдерімен арадағы саяси, 
экономикалық, мәдени байланыстарында маңызды роль атқарды.

Сырдың бойында жүздеген ортағасырлық қалалар бар. 
Бірақ, олардың ішінен оғыздардың астанасы болған Жанкент, 
Жент, қыпшақ хандығының, Ақ Орда мемлекетінің және Қазақ 
хандығының астанасы – Сығанақ қалашықтары ортағасырлық 
киелі мекендер санатына жатады. Оларға атақты Асанас, Баршын-
кент, Сауран сияқты ірі шаһарларды қосуға болады.

Кесенелер қасиеті
Бұл кезеңге жататын Қызылорда облысы аймағында бірнеше 

жүздеген қасиетті орындар бар. Соларды қысқаша талдап, 
алдыңғы зерттеулерге тоқталсақ.

Мемориалды-ғұрыптық құрылыстардың (туыс тық қорымдар 
(молалар) және ірі туыстық жерлеу қорымдары) Арал маңындағы 
малшы-көшпенділердің индикаторы ретінде тарихи маңызы 
зор. ХІV-ХVІІ ғасырларда қазақ халқының ғұрыптық сәулет 
өнері: тастан жасалған, қамкесектен және күйдірілген кірпіштен 
тұрғызылған кесенелер, «төртқұлақ» түріндегі қоршаулар, 
саркофаг-жәшіктер, бағана тастар (құлпытастар) және т.б. 
мемориалды-ғұрыптық кешеннің қалыптасуына негіз болды.

Ғұрыптық құрылыстардан Ақтас, Балдық және Қалжан ахун 
мешіттері қызығушылық тудырады. Ақтас мешіті Сырдарияның 
төменгі ағысы бойындағы монументалды-күмбезді құрылыс болып 
табылады. Мешіттің ғимараты күйдірілген кірпіштен тұрғызылып, 

негізгі жоспарында шаршы пішінді болып келеді. Қазіргі кезде 
ғимараттың ішкі көрінісіне өзгерістер енгізілген.

Сырдарияның төменгі ағысындағы белгілі Қалжан ахун мешіті 
өзі қайтыс болғаннан кейін жанұялық қабірге айналған. Ескерткіш 
– зор көркемдік және тарихи маңызға ие. 

Дала күзетшісі секілді алыстан мұнарланып тұратын мұнаралар 
Сырдың төменгі ағысы аймақтарында ғана кездеседі. Олардың 
саны 50-ге жуық. Мұнараларға ғылыми-зерттеулер жүргізген ар-
хитектор Э.Байтенов оларды тек Сыр өңіріне ғана тән екендігін 

айтады. Бегім ана, Сараман Қоса және Ұзынтам мұнараларын 
бүгінде халық киелі санап кеткен.

Сырдың ежелгі арналары Іңкәрдария мен Жаңадария бойын-
да қарахандар дәуіріне жататын ерекше сәулет өнерінің туынды-
лары орналасқан. Іңкәрдария Сырлытамы мен Жаңадария Сырлы-
тамы кесенелері Сыр бойындағы күйдірілген кірпіштен салынған 
ғұрыптық құрылыстардың сақталған алғашқы үлгілері болып та-
былады. 

Ортағасырлық кесенелер қатарында – Оқшы ата, Асан ата, 
Жүніс ата, Қасым ата кесенелерінен сәулет өнерінің ерекше 
белгілерін байқауға болады. Алғашқы екі ескерткіш Сырдарияның 
төменгі ағысындағы (ХІ-ХІІ ғасырлар) тұңғыш мұсылмандық 
кесенелердің қатарында және құндылығы жағынан зор маңызға 
ие. Қызылордадан Сығанаққа барар жолда орналасқан бұл ірі 
қорым оғыз-қыпшақ дәуірінің пантеон десек те болады.

ХVІ-ХХ ғасырдың басындағы кесенелер тобы күйдірілген 
кірпіштен тұрғызылып, Сырдарияның төменгі ағысы бойына ис-
лам дінін әкелген араб дін таратушыларының ұрпақтарымен бай-
ланысты – Мүлкәлән (Молда-калан), Қорасан ата, Қылышты ата, 
Асанас ата, Қожан Қожа, Сүнбибі (Шынқыз әулие), Құлболды 
ишан, Айқожа ишан, Қарасопы кесенелерін атауға болады. 

Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы алғашқы ғасыр-
лармен байланысты ескерткіштер – атап айтсақ, найман тайпа-
ла рының негізін қалаушылардың бірі Төлегетай ата кесенесі. 
Қамкесектен тұрғызылған ғұрыптық қоршаулар Алатағы қорымы 
мен Белең ана, сондай-ақ атақты мерген Байғана кесенесі, Бөрібай 
батыр және Бесқыз қорымындағы (Бестам) кесенелер де ерек-
ше сәулет өнерінің туындылары. Олар Сарысу өзенінің төменгі 
ағысы мен Телікөл (Телекөл) көлінің маңайында орналасқан. 

ХІХ-ХХ ғасырдың бас кезеңіне жататын кесенелер зират-
хана (тілеухана) – ғұрыптық іс-әрекеттерге, Құран және на-
маз оқуға арналған бөлмесі бар кесенелер тобы Сарысу өзенінің 
төменгі ағысы мен Телікөл (Телекөл) көлінің маңайында ғана 
кездеседі. Бұндай кесененің композициясынан осы өңірге тән  
қазақ кесенелеріндегі екі камералы құрылысты архитектуралық 
нұсқаның қалыптасқанын көреміз. Оның жоғары деңгейдегі 
көркем үлгілері Құлтан, Мұқылтам (қазіргі кезде сапалы жөндеу 
жұмыстары жүргізілді), Ахмет ишан, Ақтай кесенелері.

Сарысу өзенінің төменгі ағысындағы мемориалды 
қоршаулар соның ішінде Шағатай қорымындағы қоршаулар. 
Осы құрылыстарға тән ерекшелік-ескерткіштердің жоғары 
деңгейдегі тепе-теңдігі (тіпті біреуі қисық сызық сұлбалы болып 
келген құрылыспен жабылған). ХХ ғасырдың бас кезеңіне жа-
татын күйдірілген кірпіштен соғылған қоршаулар осы аймақта 
анықталып, зерттелді. Олар Бәтеш тамы, Едігенің мемориалды 
қоршауы, Сарымола (Қызылмола) екі қоршауы. 

Қызылорда қаласынан батысқа қарай, қамкесектен тұрғы-
зылған қазақтың күмбезді ескерткіштері қызығушылық туды-
рады. Олар әртүрлі композициялық тақырыптағы Көтібар ба-
тыр кесенесі, Қосүйтам деп аталатын (Нияз және Мәмбетбақи), 
Пұсырманбай (ішінде араб графикасында жазылған бедерлі жаз-
уы бар құлпытас орналасқан), Байсалбай, Жеңістам (Жиенес), 
Жылкелді, Толыбай батыр кесенелері. 

Күйдірілген кірпіштен тұрғызылған Сарлыбай, Келімбет және 
Құт ты бай кесенелерінің ерекшелігі – күмбезінің нақышты, әдемі 
болуында. Күмбездің сапалы қаландылары ішкі жағында айқын 
көрінеді, тегіс қатар лы қаландылар күмбезасты құрылыстармен 
үйлесе қиюласқан. Олар дың ара сында көркемдік мол безендіруге 
ие Құттыбай кесенесі.

Мавзолейлер сыртқы фасады өте бай безен дірілген және 
өзіндік сипаты бар күмбездерімен ерекшеленеді. Мысалы, 
Құттыбай мавзолейіндегі кірпіштен қолдынылған безендірілу 
элементтері, бүгінгі таңда осы өңірдегі ұста-шеберлердің ағаштан 
жасалған түрлі композицияларында орын алған.

Бастауын ежелден алған, XVIII ғасырдың аяғы – XIX ғасырға 
жататын, өзіндік архитектуралык ерекшелігі бар қазақ мав зо лей-
лері, мешіттері және мұнаралары Орта Азия және Қазақстан ар-
хитектурасында ғылыми қызығушылық туғызып отырған қазақ 
халқының ерекше архитектуралық туындылары Сырдың қасиетті 
жерлерінің географиясын байыта түсері сөзсіз.

Ежелгі дәуірлерден өркениет ізі өшпеген Сырдың бойы әр 
төбесі қасиетті жер болып табылады. Сыр бойының қасиеттті 
жерлерін зерттеу Сыр халқын, оқушылар мен жастарды 
отансүйгіштікке тәрбиелеу және өлкеміздің тарихын мақтан ету, 
мұраларымызды қас тер леуге игі әсерін тигізер еді.

Әзілхан ТӘЖЕКЕЕВ, 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 

«Археология және этнография» 
ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі. 

Шахизада ЕРГЕШ, 
И.Панфилов атындағы 

№5 мектеп-лицейінің оқушысы.

СЫР ӨҢІРІНДЕГІ КИЕЛІ ОРЫНДАР
     Рухани қазына

Сыр еліне «Қасиетті Қазақстан» ғылыми 
зерттеу орталығының ға лым дары келді. Сала 
мамандары Елбасының «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақа ла-
сындағы «Қазақстанның киелі жер  ле рі нің 
гео графиясы» жобасын жүзеге асыру аясында 
кездесу ұйым дас тырылды.
Облыстық тарихи-өлкетану мұра жайында өткен 

отырысқа «Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу 
орталығының қыз меткерлері Зүбәйра Сұрағанова 

және Арайлым Рақымбердіқызы қатысты. Сондай-
ақ, Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы бас шы сының міндетін ат-
қа рушы Мира Әбуова және Қорқыт ата атындағы 
Қызыл орда мемлекеттік университеті «Қор қыт тану 
және өлке тарихы» ғылыми-зерттеу институтының 
директоры Бағдат Кәрібозұлы, «Археология және 
этнография» орталығының жетекшісі Әзілхан 
Тәжекеев және сала мамандары қатысты. 

Кездесуде «Қазақстанның жалпы ха лық тық 

маңызы бар қасиетті орындары» тізімінің жоба-
сы таныстырылып, Сыр өңіріндегі қа сиетті мекен-
дер қатарына 12 тарихи нысан Қазақстанның киелі 
орындары тізіміне енді. Сондай-ақ, жоба аясында 
жергілікті маңызы бар қасиетті орындардың тізімі 
жасалып, оған 36 тарихи нысан ұсынылды. 

Елбасы «Жергілікті нысандар мен елді мекен-
дерге бағытталған «Туған жер» бағ дар ламасынан 
бөлек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ 
жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз 

керек. Ол үшін «Қазақстанның қасиетті руха-
ни құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 
жерлері» бағдарламасы жобасы», – керек де-
ген болатын. Бұл жобаны іске асыру мақсатында 
тиісті жұмыстар жасалуда. Ұлттық музей жанынан 
«Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығы 
құрылған. Өлке міз ден қасиетті орындарды саралап-
сараптау үшін облыс әкімінің бекіткен өңірлік ко-
мис сия жұмыс жасайды.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ҒАЛЫМДАР ЖОБАНЫ ЖАСАҚТАУДА
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«2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы 12 желтоқсандағы №71 шешіміне 

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 жел тоқсандағы 
№95-IV кодексінің 106-бабының 4-тар мағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергі лікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтар дағы №148 Заңының 6-бабының 1-тармағының 
1) тар мақ шасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты                       
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

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

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет 

тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 
жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 177 312 402,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 217 033,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 034 818,4 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 711,8 мың 

теңге;
трансферттер түсімі – 164 052 838,9 мың теңге;
2) шығындар – 175 885 582,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 566 266,2 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 11 258 356,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 692 090,3 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 864 

130,0  мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 864 130,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 003 576,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайда-

лану) – 6 003 576,1 мың теңге.»;
жаңа мазмұндағы 8-4 тармақпен толықтырылсын:
«8-4. 2017 жылға арналған облыстық бюджетте аудан-

дар және Қызылорда қаласы бюджеттерінен «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық 
сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жұмыс берушілердің аударымдары 
бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты 229 410 мың 
теңге сомасында трансферттердің түсімдері көзделсін.»;  

аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

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

Қызылорда облыстық 
мәслихатының

хатшысы

Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс 

16-сессиясының төрағасы

М. Өтеев

Қызылорда мәслихатының 27 қараша 2017 жылғы №154 шешімі

    Кезектен тыс 16-сессия                             Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
28.11.2017 жылы №6046 тіркелген

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 
   Атауы 
   1. Кірістер 177 312 402,1
1   Салықтық түсімдер 9 217 033,0
 01  Табыс салығы 4 994 751,0
  2 Жеке табыс салығы 4 994 751,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 205 517,0
  1 Әлеуметтік салық 4 205 517,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және 

қызметтерге салынатын ішкі салықтар
16 765,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16 765,0

2   Салықтық емес түсiмдер 4 034 818,4
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 235 924,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі 

бөлігінің түсімдері
7 134,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға бе-
руден түсетін кірістер

36 914,0

  6 Бюджет қаражатын банк шоттарына 
орналастырғаны үшін сыйақылар

8 000,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредит-
тер бойынша сыйақылар

183 876,0

 02  Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

109,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

109,0

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

789 352,2

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

789 352,2

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 009 433,2
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 009 433,2
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер
7 711,8

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату

7 711,8

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату

7 711,8

4   Трансферттердің түсімдері 164 052 838,9
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару орган-

дарынан трансферттер
867 348,9

  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден 
трансферттер

867 348,9

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн трансферттер

163 185 490,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн транс-
ферттер

163 185 490,0

Функционалдық топ
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 Бағдарлама
Атауы

   2. Шығындар 175 885 582,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 832 247,4
 110  Облыс мәслихатының аппараты 57 433,8
  001 Облыс мәслихатының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
57 433,8

 120  Облыс әкімінің аппараты 2 025 686,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер  
1 746 883,9

  004 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

109 741,7

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

18 227,0

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

35 178,4

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қызметін қамтамасыз ету

115 655,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 804 186,5
  001 Жергілікті бюджетті атқару және 

коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

104 301,5

  009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты даулар-
ды реттеу

733,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

800,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

698 352,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы

198 401,7

  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік 
жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

149 756,7

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

48 645,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 134 725,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және тал-

дау
134 725,0

 282  Облыстың тексеру комиссиясы 183 455,5
  001 Облыстың тексеру комиссиясының 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 

183 455,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

177 068,0

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін 
дамыту

177 068,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

141 268,9

  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік 
пен туризмді дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

141 268,9

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу 
басқармасы

51 439,0

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып 
алуды басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

51 439,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнау-
лы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы

58 583,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнау-
лы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

58 583,0

02   Қорғаныс 1 564 083,7
 287  Облыстық бюджеттен 

қаржыландырылатын табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлар, азаматтық қорғаныс 
саласындағы уәкілетті органдардың 
аумақтық органы

146 538,9

  002 Аумақтық органның және ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерінің 
күрделі шығыстары

146 538,9

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

22 410,9

  010 Жұмылдыру дайындығы және төтенше 
жағдайлар объектілерін дамыту

22 410,9

 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы 
басқармасы

1 395 133,9

  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру 
дайындығы саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 692,5

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар

26 931,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру 
дайындығы және жұмылдыру

80 445,1

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау 
және облыстық ауқымдағы аумақтық 
қорғанысы

121 193,5

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу және жою

1 085 036,6

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

14 835,2

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 504 243,8

 252  Облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы ішкі 
істер органы

6 479 522,7

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті 
және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз 
ету  саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

4 544 727,5

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын 
азаматтарды көтермелеу 

2 620,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

1 783 769,0

  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары 
жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

43 092,5

  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адам-
дарды ұстауды ұйымдастыру

43 325,5

  015 Қызметтік жануарларды ұстауды 
ұйымдастыру

4 295,2

  024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және 
туындаған кезде іс-қимылдар бойынша 
оқу-жаттығу жүргізу

880,0

  025 Халықаралық маңызы бар іс-шараларды 
өткізу уақытында қоғамдық тәртіпті 
сақтауды қамтамасыз ету

56 813,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

1 024 721,1

  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 
объектілерін салу

1 024 721,1

04   Бiлiм беру 22 459 981,8
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 488 949,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және 

оларды қайта даярлау
74 935,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарында маман-
дар даярлау

414 014,0

 261  Облыстың білім басқармасы 10 569 207,8
  001 Жергілікті деңгейде білім беру 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

223 385,3

  003 Арнайы білім беретін оқу 
бағдарламалары бойынша жалпы білім 
беру

972 499,1

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру 
мекемелерінде білім беру жүйесін 
ақпараттандыру

10 485,5

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

16 565,0

  006 Мамандандырылған білім беру 
ұйымдарында дарынды балаларға жал-
пы білім беру

737 576,8

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадала-
рын, мектептен тыс іс-шараларды және 
конкурстар өткізу

146 745,0

  012 Дамуында проблемалары бар бала-
лар мен жасөспірімдердің оңалту және 
әлеуметтік бейімдеу

264 749,7

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру 
мекемелеріне жұмыстағы жоғары 
көрсеткіштері үшін гранттар беру

17 091,0

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау

3 363 585,5

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау

2 774 607,8

  029 Әдістемелік жұмыс 83 841,0
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-

пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
шеңберінде кадрлардың біліктілігін арт-
тыру, даярлау және қайта даярлау

408 323,0

  056 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне  тілдік кур-
стар өтілінен өткен мұғалімдерге 
үстемақы төлеу үшін және оқу кезеңінде 
негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін 
мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін 
берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

87 114,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

320 542,4

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысаналы  трансферттер 

1 142 096,7

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы

2 576 849,5

  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бой-
ынша қосымша білім беру

2 268 388,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру 
ұйымдарында спорттағы дарынды 
балаларға жалпы бiлiм беру

308 461,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

8 824 975,5

  008 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне баста-
уыш, негізгі орта және жалпы орта 
білім беру объектілерін салуға және 
реконструкциялауға берілетін нысаналы 
даму трансферттерi

38 675,3

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 
объектілерін салу және реконструкци-
я лау

1 171 862,3

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта 
білім беру объектілерін салу және рекон-
струкциялау

7 514 437,9

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу 
және реконструкциялау

100 000,0

05   Денсаулық сақтау 24 609 325,9
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19 008 016,9
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау 

саласындағы  мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

174 204,4

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

39 168,0

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

468 824,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер

141 388,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 174 022,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-

тің алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру

271 425,0

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

6 014 123,0

  011 Республикалық бюджет қаражаты 
есебінен көрсетілетін медициналық 
көмекті қоспағанда, жедел медициналық 
көмек көрсету және санитариялық ави-
ация

2 408 559,0

  013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді 
жүргізу

69 232,0

  014 Халықтың жекелеген санаттарын 
амбулаториялық деңгейде дәрілік зат-
тармен және балаларға арналған және 
емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен 
қамтамасыз ету

1 812 296,0

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлер-
де емделу үшін тегін және жеңілдетілген 
жол жүрумен қамтамасыз ету

36 949,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы 
ақпараттық талдамалық қызметтер

22 332,0

  019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды 
туберкулезге қарсы препараттармен 
қамтамасыз ету

341 863,0

  020 Диабетпен ауыратын науқастарды диа-
бетке қарсы препараттармен қамтамасыз 
ету

295 637,0

  021 Онкогематологиялық аурулармен ауыра-
тын науқастарды химиялық препараттар-
мен қамтамасыз ету

149 441,0

  022 Созылмалы бүйрек функциясының 
жетіспеушілігі бар, аутоиммун-
ды, орфандық аурулармен ауыратын, 
иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, 
сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан 
кейінгі науқастарды дәрілік заттармен 
қамтамасыз ету 

553 833,0

  026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды 
қанды ұйыту факторларымен қамтамасыз 
ету

688 916,0

  027 Халыққа иммундық профилактика 
жүргізу үшін вакциналарды және басқа 
медициналық иммундық биологиялық 
препараттарды орталықтандырылған са-
тып алу және сақтау

1 732 927,0

  029 Облыстық арнайы медициналық 
жабдықтау базалары

31 322,0

  033 Медициналық денсаулық сақтау 
ұйымдарының күрделі шығыстары

2 606 662,0

  036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды 
тромболитикалық препараттармен 
қамтамасыз ету  

11 202,0

  038 Тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемі шеңберінде 
скринингтік зерттеулер жүргізу

182 884,0

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

780 807,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

5 601 309,0

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау

5 601 309,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру

5 302 866,6

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

5 017 504,2

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

110 879,5

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнау-
лы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет 
көрсету орталықтарында қарттар мен 
мүгедектерге арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету

289 828,6

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 296 098,7
  013 Психоневрологиялық медициналық-

әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыра-
тын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету

770 633,1

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

550 500,0

  015 Балалар психоневрологиялық 
медициналық-әлеуметтік мекемелерінде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, 
әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық па-
тологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

368 839,8

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты орналастыру

185 730,4

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

1 917,0

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

1 030 071,0

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

213 717,4

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

84 194,0

  047 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне «Өрлеу» жо-
басы бойынша келісілген қаржылай 
көмекті енгізуге берілетін ағымдағы ны-
саналы трансферттер 

144 538,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу 
процессорларын ауыстыру және келтіру 
бойынша қызмет көрсету

56 348,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

59 329,2

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

854 879,5

 261  Облыстың білім басқармасы 190 485,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру

141 413,0

  037 Әлеуметтік сауықтандыру 49 072,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 25 032,0
  077 Қазақстан Республикасында 

мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыру

25 032,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары басқармасы

4 836,7

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

4 836,7

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау 
басқармасы

65 008,7

  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын 
реттеу саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру бойынша қызметтер

65 008,7

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13 916 750,7
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы
7 676 482,1

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

101 490,1

  010 Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне су-
мен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

564 852,0

  030 Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне елді 
мекендерді сумен жабдықтау және су 
бұру жүйелерін дамытуға берілетін ныса-
налы даму трансферттері 

1 176 228,9

  032 Ауыз сумен жабдықтаудың балама-
сыз көздерi болып табылатын сумен 
жабдықтаудың аса маңызды топтық 
және жергілікті жүйелерiнен ауыз су 
беру жөніндегі қызметтердің құнын суб-
сидиялау 

2 712 936,8

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 1 074 777,3
  047 Қазақстан Республикасының орнықты 

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

60 600,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

1 498 070,3

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін ныса-
налы даму трансферттері 

487 526,7

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

6 240 268,6

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

2 375 045,1

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

259 144,9

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 29 223,7
  034 Аудандардың (облыстық маңызы бар 

қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылымды 
жобалауға, дамытуға және (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

3 576 854,9

08   Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістiк

8 232 488,4

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 862 062,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі са-

ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
216 609,0

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер  

613 074,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан 
халқының басқа да тілдерін дамыту

27 717,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

4 662,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы

2 266 157,8

  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив 
ісін басқару саласындағы мемлекеттік са-
ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 733,5

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 186 032,9

  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және 
оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

256 854,5

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 746 298,9
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс 

iстеуiн қамтамасыз ету
187 727,5

  010 Архив қорының сақталуын 
қамтамасыз ету

259 529,8

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

546 882,7

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысаналы  трансферттер

6 098,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi 
жөніндегі басқармасы

350 659,4

  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске 
асыру жөніндегі қызметтер

30 275,0

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру

179 467,5

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

35 409,9

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысаналы  трансферттер 

105 507,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы

3 180 698,7

  001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру 
және спорт саласында мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

309 234,7

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыста-
рын өткізу

96 793,0

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

2 647 520,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелердің және ұйымдардың күрделі 
шығыстары

121 706,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысаналы  трансферттер

5 445,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

1 474 282,4

  018 Мұрағат объектілерін дамыту 402 150,3
  024 Cпорт объектілерін дамыту 666 812,0
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 405 320,1
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм 

басқармасы
98 628,1

  010 Туристік қызметті реттеу 98 628,1
09   Отын-энергетика кешенi және жер 

қойнауын пайдалану
1 818 620,2

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 379 800,6

  050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін 
энергия өндіруші ұйымдардың отын са-
тып алуға шығындарын субсидиялау

344 010,0

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 035 790,6
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы басқармасы
438 819,6

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

438 819,6

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

11 417 205,6

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 43 303,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын рет-

теу саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

43 303,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы

2 275 800,7

  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 295,5

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi 
белдеулерiн белгiлеу

49 672,0

  003 Коммуналдық меншіктегі су 
шаруашылығы құрылыстарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

22 968,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту 
және орман өсiру

745 167,5

  006 Жануарлар дүниесін қорғау 2 753,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша 

іс-шаралар 
813 860,4

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

72 788,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

467 393,3

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін ныса-
налы даму трансферттері

11 903,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы 
басқармасы

8 788 022,5

  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

134 048,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 523 132,0
  014 Ауыл шаруашылығы таурларын 

өндірушілерге су жеткізу бойынша 
көрсетілетін қызметтердің құнын суб-
сидиялау

127 658,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) за-
лалсыздандыру

1 568,0

  019 Инновациялық тәжірибені тарату және 
енгізу жөніндегі қызметтер

15 883,0

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

1 722 995,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиян-
ды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі 
іс- шаралар

51 367,0

  035 Азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорларын қалыптастыру 

200 000,0

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

471 674,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын 
материалдың сорттық және себу сапала-
рын анықтау 

23 391,0

  046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, 
өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс маши-
налары мен тетіктерін мемлекеттік есеп-
ке алуға және тіркеу

357,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды 
қоспағанда) құнын субсидиялау

1 627 659,0

  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өсіру

18 209,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі 
көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

1 086 852,0

  053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын да-
мытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің 
өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-
сидиялау

1 878 537,5

  056 Ауыл шаруашылығы малын, техника-
ны және технологиялық жабдықты са-
тып алуға кредит беру, сондай-ақ ли-
зинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін суб-
сидиялау

812 442,0

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

17 700,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы 
шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

20 700,0

  061 Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы 
шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

50 000,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

3 850,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 252 723,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

44 918,0

  028 Уақытша сақтау пунктына 
ветеринариялық препараттарды тасымал-
дау бойынша қызметтер 

3 145,0

  030 Жануарлардың энзоотиялық 
ауруларының профилактикасы мен диа-
гностикасына арналған ветеринариялық 
препараттарды, олардың профилак-
тикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып 
алу, оларды сақтауды және аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органдарына тасы-
малдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

204 660,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасы

57 356,4

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланы-
луы мен қорғалуын бақылау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

57 356,4

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі

324 552,1

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

259 679,8

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

124 556,4

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді 
схемаларын және елді мекендердің бас 
жоспарларын әзірлеу

5 000,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін ныса-
налы даму трансферттері

130 123,4

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы

64 872,3

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік 
сәулет-құрылыс бақылау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

64 872,3

12   Көлiк және коммуникация 8 984 443,8
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және авто-

мобиль жолдары басқармасы
8 984 443,8

  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуни-
кация саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

104 643,6

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 243 270,5

  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

149 446,8

  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық 
(қалааралық) қатынастар бойынша жола-
ушылар тасымалын субсидиялау

82 626,0

  007 Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне көлік 
инфрақұрылымын дамытуға  берілетін 
нысаналы даму трансферттері

1 848 846,3

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  
елді-мекендердің көшелерін күрделі және 
орташа жөндеу

1 398 593,3

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
ағымдағы нысалы трансферттер 

4 057 017,3

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін 
нысаналы даму трансферттері

100 000,0

13   Басқалар 3 337 380,2
 120  Облыс әкімінің аппараты 377 003,5
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» 

мемлекеттік мекемесінің қызметін 
қамтамасыз ету

377 003,5

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 826 994,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 

жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

826 994,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 288 751,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы 

органының резервi
288 751,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы

112 000,5

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

112 000,5

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы

429 973,6

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

429 973,6

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  
даму басқармасы

98 765,0

  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-
инновациялық  қызметті дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

98 765,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы

41 641,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау

41 641,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

369 885,6

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

369 885,6

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

792 366,0

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

110 000,0

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

539 619,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 6 747,0
  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті 

қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде шағын және 
орта бизнеске кредиттерді ішінара 
кепілдендіру

130 000,0

  027 Нәтижелі жұмыспен қамту және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағадарламасы 
шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

6 000,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 16 573,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 16 573,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың боры-

шына қызмет көрсету
9 335,0

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

7 238,0

15   Трансферттер 62 564 818,8
 257  Облыстың қаржы басқармасы 62 564 818,8
  007 Субвенциялар 61 489 726,0
  011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 

пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

275 015,9

  017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
нысаналы трансферттерді қайтару

10 123,0

  024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары 
тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге 
төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ны-
саналы трансферттер

316 471,0

  053 Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін нысаналы транс-
ферт есебінен республикалық бюд-
жеттен бөлінген пайдаланылмаған 
(түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

473 482,9

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 6 566 266,2
   Бюджеттік кредиттер 11 258 356,5
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 

қамсыздандыру
210 000,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

210 000,0

  013 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредит-
тер беру

210 000,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 051 074,5
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық басқармасы
5 787 007,0

  046 Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін ре-
конструкция және құрылыс үшін кре-
дит беру

3 043 907,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін реконструкция және құрылыс 
үшін кредит беру

2 743 100,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы

264 067,5

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

264 067,5

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

3 913 385,0

255  Облыстың ауыл шаруашылығы 
басқармасы

3 913 385,0

025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шарала-
рын іске асыру үшін жергілікті атқарушы 
органдарға берілетін бюджеттік кре-
диттер

1 827 680,0

  037 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредит-
тер беру

2 085 705,0

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

басқармасы
1 083 897,0

007 Мемлекеттік инвестициялық саясатты 
іске асыру үшін «Даму» кәсіпкерлікті да-
мыту қоры» АҚ-ға кредит беру 

1 000 000,0

  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 
кредит беру

83 897,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 692 090,3
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 692 090,3

 1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу

3 515 983,0

 2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын 
қайтару

1 176 107,3

   4. Қаржы активтерімен операциялар бой-
ынша сальдо

864 130,0

   Қаржы активтерін сатып алу 864 130,0
13   Басқалар 864 130,0

257  Облыстың қаржы басқармасы 531 762,0
005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 

қалыптастыру немесе ұлғайту
531 762,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы

232 368,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

232 368,0

289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы

100 000,0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

100 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -6 003 576,1
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану)
6 003 576,1

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

02 Облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органы алатын қарыздар

9 463 584,0

16   Қарыздарды өтеу 3 846 620,3
257  Облыстың қаржы басқармасы 3 846 620,3

015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары 
тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 670 513,0

018 Республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді 
қайтару

1 176 107,3

8   Бюджет қаражаттарының 
пайдаланылатын қалдықтары

386 612,4

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 386 612,4
 1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 386 612,4

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы «27» қарашадағы  

16-сессиясының №
154 шешіміне

қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2016 жылғы «12» желтоқсандағы  

10-сессиясының №71 шешіміне
1-қосымша

2017 жылға арналған облыстық бюджет



Мен облыстық прокуратура органдарын-
да 1974-2005 жылдар аралығында әртүрлі лау-
азымды қызметтер атқарып, заңды демалысқа 
шықтым.

Қызмет атқарған  кезеңде күнделікті қым-
қуыт қызмет талабын жоғары деңгейде орын-
даумен қатар, жас қызметкерлерді тәр биелеп, 
оларды әділдікке, өз істерін жан-жақты кәсіптік 
дайындықпен атқаруға, шын шыл дық пен 
адамгершілікке баулуға аса жауапкершілікпен 
қарадым. Қазіргі кезеңде ҚР Бас Прокуроры 
болып отырған Асанов Жақыпты, прокурату-
ра саласында ұзақ жылдар жауапты қызметтер 
атқарған Б.Ералиевпен, Б.Құлтасовты мақтан 
тұтамын. Олардың соңғылары қазіргі уақытта 
заңды демалысқа шығып, ардагерлер қатарын 
толықтырды. 

Қызылорда қаласының прокуроры 
М.Дос ма  ғамбетов, Шиелі ауданының про-
куроры Х.Жұмағұлова және басқалары об-
лыс көлеміндегі құқық тәртібін нығайтып, 
заңдылықтарды қамтамасыз етуге өз үлестерін 
қосып келеді. 

Прокуратураның алға қойған мақ сат-
тарын орындауда оның барлық ауырт па-
лығын илікпей көтерген ардақты арда-
герлерімізді ыстық ықыласпен еске алай-
ын. Облыс көлемінде заңдылықты нығайтып, 
прокурорлық қада ғалауды жүзеге асыру-
да еселі еңбек етіп, құрметке лайық болған 
Иманғали Сейітов, Орналы Боранбаев сияқты 
облыс прокурорларына тереңірек тоқталып 
өтуді өзімнің азаматтық борышым деп санай-
мын.

Өзінің қарапайымдылығымен көптің 
құрметіне бөленіп жүрген Иманғали ағамыз 
қызмет талаптарының мүлтіксіз орындалуы на 
қатаң қарайтын және барлығымыздан қызмет 
талаптарын тек заң шеңберінде орындауы-
мызды талап ететін. Ол кісінің бойындағы 
үлгітұтарлық қасиеті – қарамағындағы қыз-
мет керлерге сеніммен қарауы. Оның себебі 
менің пайымдауымша, өзінің кіршіксіз таза 
қызмет атқаруы, сондықтан болса керек бой-
ында күдік деген көлеңкелі сезім болмайтын 
еді. Қызметкерлеріне сенгендігі соншалықты 
облыс прокуроры болған жылдары бірде-бір 
қызметкердің жұмыс бөлмесіне бас сұққан 
емес. 

1978-1979 жылдар болуы керек, СССР 
бойынша прокуратура қызметкерлерінен ар-
найы тергеушілер тобы жасақталып, сол кезде 
басталған «Өзбек ісіне» қатысу үшін барлық 
облыстардан прокуратура қызметкерлері 
шақыр тылды. Біздің облыстан осы іске Ұлы 
Отан соғысына қатысушы, сол кезде Қызыл-
орда қалалық прокурорының орынбасары бо-
лып қызмет істейтін Қосмаханов Бәкір ағамыз 
баратын болып шешілді. 

Өзбек ССР-ның Наманган облысындағы 
жемқорлық істерге қатысу үшін жіберілген 
сол ағамыз бір жетіден кейін ауыр күйзеліске 
ұшыраған адамға ұқсап қайтып келді. 
Артынша-ақ СССР Бас Прокуратурасынан ар-
найы хат түсті. 

Облыс прокуроры И.Сейітов осы жағдайға 
байланысты аудан, қала прокурорлары мен 
облыс прокуратурасының аппаратын қатыс-
тырып, жоғарыдағы хатты талқылады. Қыз-
меткерлерге қатысты тәртіпті күшейту керек-
тігін талап ете отырып, Қосмахановтың Ұлы 
Отан соғысына қатысушы екендігін және 
бұрын тәртіптік жазаға тартылмағандығын 
көрсетіп, Қазақ ССР Прокурорына ұсыныс 
жолдап, Қосмахановты прокуратура органын-
да қалдыруды сұрады. Жиынға қатысушылар 
ұсынысты бірауыздан мақұлдап, бұйрық 
болғанша Бәкір ағамыз еңбек демалысына 

жіберілді. Әрі қарай Қосмахановтың мәселесін 
көтерген ешкім болған жоқ, ағамыз сол қала 
прокурорының орынбасары лауазымынан зей-
нет демалысына шықты.

Келтірілген мысалдардан-ақ Иманғали 
ағамыздың адамгершілік қасиетінің мол 
екендігін, қызметкерлері үшін шыр-пыры 
шығып көпшілігі бара бермейтін тәуе келге 
барғандығын байқау қиын емес. Өйт кені, 
Қосмаханов жөніндегі СССР Бас Про куро-
рының орынбасары В.Найденовтың нұсқауын 
орындамау Иманғали ағамыздың қызметінен 
кетуіне әкеліп соқтыратындай жай еді. 
Көзсіз тәуекелге барған ағамызды бұл жолы 
құдайдың өзі сақтаған болуы керек деп ойлай-
мын. 

Иманғали ағамыз ашаң жүзді, сұлу мүсінді 
бой-сойы өзіне жарасып жаратылған кісі бо-
латын. Себебі, ағамыз өмірден өткенше егде 
тартқанына қарамастан, аққұба өңінен қаны 

таймаған, көзінің оты өте мейірленіп тұратын 
қалпын сақтады. Бұл дегеніміз табиғаттың 
ағамызға берген бағасыз сыйы еді. 

Ендігі сөзімді 1979-1988 жылдар аралы-
ғында облыс прокуроры қызметінде болған 
абзал азамат Боранбаев Орналыға арнағым 
келеді. 

Бұл кісінің Сейітовтен айырмашылығы 
– кеңседе отырып тапжылмай жұмыс істеуді 
онша қаламайтын, сол себепті қызмет кер-
лердің  жұмыс бөлмелерін аралап жағдай сұрап, 
жұмыс барысында қандай қиыншылықтар 
мен кедергілер бар-жоқтығын тәптіштеп 
отырып айтқызатын. Бірден байқалғаны, 
Боранбаевтың қарапайымдылығы мен іскер-
лігі басым екен, орынсыз айқай-шуға жол 
бергізбей, қандай ұжымда болса да анда-санда 
орын алатын майда-шүйде мәселелерді проку-
ратура қақпасынан шығартпай, облыстық про-
куратураны табаны күректей 9 жыл басқарды. 
Бұл жылдары прокуратура беделі жоғарылады. 
Халық арасында прокуратураның халықтың 
мұң-мұқтажын тыңдайтын, заңның өз дәре-
же сінде қолданылып орындалуына жоғары 
қадағалау жүргізетін бірден-бір орган екендігі 
кеңінен насихатталып, көптеген түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді. Қазіргі кездегі нақты 
нәтижесінен гөрі айқай-шуы көп сыбайлас 
жемқорлық деген кеселмен ымырасыз күрес 
Боранбаевтың басшылығымен, сол кездегі 
облыстың өз ісіне адал басшысы болған Еркін 
Әуелбековтің қолдауымен жүргізіле басталған 
еді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты облыс 
басшысы өзгергеннен кейін шешілген ауыр 
қылмыстар санатына жататын бір-екі түйінді 
істерге тоқтала өтейін. Сол кездері мемлекеттік 
банктің Қызылорда облыстық кеңсесінің 
меңгерушісі жайлы әртүрлі алыпқашпа 
сөздердің әр жерден естіліп жүргеніне біраз 
уақыт болған, шындығына келгенде тексеру 
жүргізуге батылымыз жетіңкіремей жүрген. 
Өйткені, біздегі деректер бойынша облыстық 

партия комитетінің тексеру комиссиясы 
сол меңгерушіге қолдау көрсетіп отырған. 
Сондықтан да бұл кезеңдерде әлгі мекемені 
тексеруге ешқандай прокурордың батылы 
жетпейтін еді. 

Тексеру жұмыстарының күрделі бола-
тындығы және жоғарыда көрсетілгендей, тек-
серу барысында кедергілер кездесуі мүм-
кін дігін ескеріп, облыс прокуроры Боранба-
ев тәуекелге бел буып, 1984 жылдың қараша 
айында маған сол кісі басқарып отырған 
банк те несиеге берілуге тиісті қаржылардың 
бөліну заңдылығын тексеру тапсырылды. 
Тапсырма берілу бойына есеп-қисап сала-
сында қызмет істейтін қоғамдық негіздегі 
көмекшілердің бірін қасыма ертіп, мемлекеттік 
банктің облыстық кеңсесіне келдім. Банк 
меңгерушісіне  мақсатымызды түсіндірдім. Ол 
кісі бізді қажетті құжаттармен таныстыруды 
өзінің орынбасарына тапсырды.

Бір апталық тексеру нәтижесінде мем-
лекеттік банктің қалалық бөлімшесі 
арқылы банк меңгерушісі жазбаша, ауыз-
ша нұсқауларымен  102 мың сомның жеке 
адамдарға несие ретінде заңсыз берілгені 
және 57 мың сомды өзінің жеке билігіндегі 
резервінде заңсыз ұстап отырғандығы белгілі 
болды. Осы анықталған мәліметтерді облыс 
прокурорына баяндадым. Ал, Боранбаев тек-
серу қорытындысын Қазақ ССР прокуро-
ры Ғ.Елемесовке баяндады. Ол жақтан «ма-
териалдар жеткілікті болса, іс қозғап, тергеу 
тобын құрып, істі сотқа жеткізудің амалын 
қарастырыңдар» деген ауызша нұсқау болды. 
Дереу қылмыстық іс қозғалып, тергеу тобының 
басшысы болып облыстық прокуратураның 
аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі 
А.Музатов бекітілді де, топ мүшелері болып 
мен және Ерғалиев Бақытбек тағайындалдық. 
Облыс прокурорына негізгі жұмысымыздың 
ақсап қалатындығы жайлы айтқан уәжіме 
ол кісі алдын ала құжаттарды жинастырған 
өздерің, тергеудің анықтауға тиісті бағыты 
белгілі болғанша жәрдемдесіңдер, жалпы 
қадағалау  бойынша жоспарлы жұмыстардың 
қалып қоймауын назардан тыс қалдырмаңдар 
деді. Қозғалған іс туралы облыс прокуроры 
обкомның І хатшысына ауызша баяндаған, 
бастығымыздың көңіл-күйіне қарағанда 
банктің облыстық кеңсесінің меңгерушісі 
жөніндегі  тексеру қорытындысы обкомда 
қолдау таппаған. Күні-түні тыныштық таппай 
жүгірген еңбегіміз ақыры ақталғандай бол-
ды, банктен ірі қара мал сатып алуға деп несие 
алған 45 адам қала орталығындағы көпқабатты 
үйлерде тұратындығы, несиені ортада жүрген 
біреулер арқылы алғандарын және несиенің 
ақшасын той өткізуге жұмсағандарын көрсетті. 

Ақырында облыстық кеңсе меңгерушісі 9 
жылға және сыбайласы 7 жылға бас бостан-
дықтарынан айырылды,  жазаны күшей тілген 
режимде өтеуге кесілді, ҚР Жоғарғы Соты 
үкімді өзгеріссіз, өз күшінде қалдырды.

Орналы ағамыздың шешім қабылдағанда 
тек қана заңдылық пен әділеттілік қағидаларын 
басшылыққа алатындығы төмендегі мысалдан 
айқын аңғарылады. Ұмытпасам, 1984 жыл бо-
луы керек, облыс көлемін дүр сілкіндірген, 
бұрын-соңды облыс көлемінде орын алмаған 
қылмыс тіркеліп, тергеуі жүргізіле бастады. 
Сырдария аудандық дайындау кеңсесінде (за-
готконтора) Тагиев деген кавказдық келімсек 
ауыл шаруашылығы тауарларын дайындаушы 
болып жұмыс істеп жүріп, кәмелетке толмаған 
жасөспірімдерге шетелдік кассеталарды 
көрсету жолымен азғындыққа, жезөкшелікке 
баулыған. 

Қылмыстық іс бойынша атқарылатын тер-
геу амалдары ауқымының көптігіне байла-
нысты арнайы тергеу тобы құрылып, оған 
басшылық жасау, облыс прокурорының орын-
басары Сабыр Аманшинге жүктеліп, тергеуі 
облыстық прокуратураның екі тергеу шісіне 
тапсырылды. Осы шаралар ұйымдас ты рыл-
ғаннан кейін облыс прокуроры кезекті еңбек 
демалысына шығып, облыс көлемінен тыс 
жерде демалуға кетті. 

Бір айдан кейін жұмысқа шыққан об-
лыс прокуроры, тергеушілерден жоғарыдағы 
істің барысын сұрап, өзі де жеке танысқаннан 
кейін, істің алғашқы бағытынан 180 градусқа 
бұрылып, өндірістен қысқартылуға дайындық 
басталғанын байқайды. 

Мен ол кезде облыстық прокуратураның 
жалпы қадағалау бөлімінің бастығы бола-
тынмын. Жоғарыдағы тергеуге қатысым 
болмағандықтан, оның барысында біздің 
шаруа мыз болған жоқ, сондықтан тергеудің 
айқын жолдан қалай шығып кеткендігінен ха-
барсыз едік. Келесі күні облыстық прокура-
турада кеңейтілген алқа мәжілісі болды. Та-
гиев жөніндегі істің тергеуін қасақана сапа-
сыз жүргізгендігі, тергеу жұмысына бақылау 
жүргізбегендігі үшін екі тергеушіні және об-
лыс прокурорының орынбасары Аманшин мен 
тергеу бөлімінің бастығын қызметтерінен боса-
ту жайлы Қазақ ССР прокуратурасына ұсыныс 
жолданып, алқа мәжілісінің шешімі туралы 
облыстық партия комитетіне ақпарат жолдан-
ды. Істің тергеуі облыстық прокуратураның 
аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі 
А.Музатовқа тапсырылып, істің бұрмаланған 
жерлерін қалпына келтіру үшін біраз тер төгіп, 
тергеуін абыроймен бітіріп, іс сотқа жолдан-
ды. Көп кешікпей іс облыстық сотта қаралып, 
Тагиевті 12 жылға бас бостандығынан айыруға 
үкім шығарылды. Үкім Қазақ ССР Жоғарғы 
Сотында бекігеннен кейін аға тергеуші Му-
затов істі тергеудегі принципшілдігі мен 
табандылығы үшін Қазақ ССР Жоғарғы Советі 
Президиумының «Құрмет» грамотасымен ма-
рапатталды. Осыдан кейін көп ұзамай Арал 
аудандық прокуроры болып тағайындалды. 

Орекең ағамыз талапқа қатаң болғанымен, 
ол кісімен күнделікті қызмет барысында кез-
десу әрбір қызметкер үшін қуанышты әрбір 
жақсылық күткендей сезім ұялататын еді. Ау-
зынан сигареті түспейді, реті келгенде жара-
сымды әзіл-қалжың сөздер айтуға да шебер бо-
латын.

Прокуратура саласының қос  алыбы Сейітов 
пен Боранбаевтың өмір  жолдары тек қана 
адалдықтан, адамдықтың биік өлшемдерінен 
тұратынының куәсі болдық. 

Адамгершіліктері мол,  байсалды да 
жоғары парасат иелері Сейітов пен Боран баев-
тың жарқын бейнелері әріптес терінің естерінде 
мәңгі қалады деп ойлаймын. 

Қосжан ЖӘНИҰЛЫ,
прокуратура органының ардагері.
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2017 жылғы 21 қарашадағы № 946 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
28.11.2017 жылы № 6049 тіркелген

«2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, 
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды 
субсидиялау туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 

12 сәуірдегі №759 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы №30 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 14813 нөмірімен тіркелген) және Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2017 жылғы 1 қарашадағы №3-1-9/29419 хатына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруа-
шылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2017 жылғы 12 сәуірдегі №759 қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5800 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 26 сәуірде 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

аталған қаулының 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар: 
1) субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялау нормативтері және көлемдері осы 

қаулының 1-қосымшасына сәйкес; 2) ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандату бағыты бойынша өлшемшарттар мен талаптар осы қаулының                  
2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.»;

аталған қаулымен бекітілген субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялау норма тив-
тері және көлемдері осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату 
бағыты бойынша өлшемшарттар мен талаптар аталған қаулының 2-қосымшасымен осы 
қаулының 2-қосымшасына сәйкес толықтырылсын.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының
                әкімі                                                                                         Қ. Көшербаев

№ Субсидиялау бағыты

1 бірлікке 
арналған 

субсидиялар 
нормативтері, 

теңге

Субсидия көлемі
бас, 

тонна
мың теңге

Етті мал шаруашылығы
1. Асыл тұқымдық және селекциялық жұмыс жүргізу 

1.1 Тауарлы аналық бас  
1) Базалық норматив 10000 47006 470060

2) 
Қосымша норматив:    
80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 8000 268 2144
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 6000 398 2388

1.2 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1652 16520

2) 
Қосымша норматив:    
80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000 24 480
70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу 150000 1242 186383,3
Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы

1. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу 
1.1 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив 10000 1527 15270

2)
Қосымша норматив:    
70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу 
1) отандық шаруашылықтардың асыл тұқымды ірі қара малы 170000 60 10200
3. Сүт өндіру мен дайындаудың құнын арзандату:  
1) жемдік мал басы 400 бастан басталатын шаруашылық 25 3046,5 76163,3

12 4710,8 56529,6
2) жемдік мал басы 50 бастан басталатын шаруашылық 15
3) ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 10

Мал шаруашылығы
1. Бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандату 
1) нақты бордақыланғаны 3000 бастан бастап 45000
2) нақты бордақыланғаны 2500 бастан бастап 40000   
3) нақты бордақыланғаны 2000 бастан бастап 35000   
4) нақты бордақыланғаны 1500 бастан бастап 30000   
5) нақты бордақыланғаны 1000 бастан бастап 25000
6) нақты бордақыланғаны 100 бастан бастап 20000
7) ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін 20000
2. Жеке қосалқы шаруашылықтарда және ауыл шаруашылығы 

кооперативтерінде сондай-ақ, қойдың қаракөл тұқымдарын өсірумен ай-
налысатын шаруа (фермер) қожалықтарында ірі қара малдың аналық ба-
сын қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру

4000 9298 37192

3. Қоғамдық және тауарлы табындарда етті, сүтті және сүтті-етті 
тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу 

100000 20 2000

Қой шаруашылығы  
1. Жеке қосалқы шаруашылықтарда, ауыл шаруашылығы кооперативтерінде, 

сондай-ақ, қойдың қаракөл тұқымдарын өсірумен айналысатын 
шаруа (фермер) қожалықтарында  қойлардың аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру 

1000

2. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу  
1) асыл тұқымды қойлардың аналық басы 2500 31028 77570
2) тауарлы қойлардың аналық басы 1500 14872 22308
3. Асыл тұқымды қойлар сатып алу 
1) тұсақтар 8000 3690 29520
2) тұқымдық қошқарлар 20000 1093 20658,5
3) асыл тұқымды орталықтарға арналған тұқымдық қошқарлар 30000 120 3600
4. Қозы етін өндіру құнын арзандату 1500

Жылқы шаруашылығы  
1. Асыл тұқымды айғырлар сатып алу 100000 93 9300
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000 150 6000
3. Бие сүтін өндіру және қайта өндеу құнын арзандату, оның ішінде 

ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
85 15,1 1283,5

4. Жылқы етін өндіру құнын арзандату 120 10,5 1260
Түйе шаруашылығы 

1. Асыл тұқымды тұқымдық түйелер сатып алу 100000
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000
3. Түйе сүтін өндіру және қайта өңдеу құнын арзандату, оның ішінде ауыл 

шаруашылығы кооперативтері үшін
75 9,7 730,8

4. Түйе етін өндіру құнын арзандату 100 20,0 2000
Азық өндіру  

1. Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл шаруашылығы 
кооперативтері үшін құрамажем зауыттары өткізген құрамажем құнын 
арзандату 

20000

2. Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары асыл тұқымды сүт 
бағытындағы МІҚ малының аналығын күту

330786 981 324501

3. Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары аналығы бар сүт 
бағытындағы асыл тұқымды ірі қара малды өсірумен айналысатын 
шаруашылықтың өз төлі есебінен мал басын толықтыратын төлдерін күту

251692 156 39264

Барлығы х х 1413326,9

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «21» қарашадағы № 946  

қаулысына 2-қосымша

Ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар 
құнын арзандату бағыты бойынша өлшемшарттар мен талаптар

№ Субсидиялау бағыты Өлшемшарттар мен талаптар
1 Ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату

Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары 
асыл тұқымды сүт бағытындағы МІҚ малының 
аналығын күту

ағымдағы жылдың 1 қаңтарына меншігіндегі аналық  
сиыр лар саны 400 бастан кем емес;
малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал 
басының ауыл шаруашылығы малдарының сәйкестендіру 
базасы мен ақпараттық талдау жүйесінде тіркеуде болуы;
ветеринариялық, ветеринариялық-санитарлық 
іс-шараларды ұйымдастыру, жүзеге асыру және 
зоотехникалық есепті жүргізу

Жыл айналым байлауда тұратын 400 бастан жоғары 
аналығы бар сүт бағытындағы асыл тұқымды ірі қара 
малды өсірумен айналысатын шаруашылықтың өз 
төлі есебінен мал басын толықтыратын төлдерін күту

ағымдағы жылдың 1 қаңтарына меншігіндегі аналық  
сиырлар саны 400 бастан кем емес;
малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал 
басының ауыл шаруашылығы малдарының сәйкестендіру 
базасы мен ақпараттық талдау жүйесінде тіркеуде болуы;
ветеринариялық, ветеринариялық-санитарлық 
іс-шараларды ұйымдастыру, жүзеге асыру және 
зоотехникалық есепті жүргізу

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2017 жылғы «21» қарашадағы  
№ 946 қаулысына 1-қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12» сәуірдегі 

№759 қаулысына 1-қосымша

Субсидиялау бағыттары бойынша субсидиялау нормативтері мен көлемдері

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы, медицина қызметкерлерінің ардагер-
лер кеңесі және кәсіподақ ұйымы облыстық балалар ауруханасының ардагер-дәрігері

Аяпова Тоқтар Естайқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *

Қызылорда облысының кәсіп кер-
лер палатасы облыс тұрғындары үшін 
АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ҰСЫНАДЫ. 
Кәсіпкерлерді ақ па  раттық қамту қызметі 
әрекет етуші және кәсіпті жаңадан  бас таған 
кәсіпкерлерге, сонымен қатар кәсіпкерлік 
бастамасы бар тұр ғын дарға облыстың 
бар лық аудандарында орналасқан Кәсіп-
керлерді қолдау орталықтарында көрсе-
тіледі.

Келесідей қызмет түрлері ұсы
нылады:

1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, 
кәсібін жаңадан бастағысы келетін тұр-
ғын дарды мемлекеттік қолдау жайлы 
ақпараттандыру;

2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъек-
тілерін қолдаудың «Бір терезе» ұстанымы 
негізінде мемлекеттік қаржылай емес көмек 
түрі;

3) Орта және шағын кәсіпкерлік, 
жаңадан басталатын кәсіпкерлік субъек-
тісіне мемлекеттік қаржылай емес көмекті 
функциональды түрде жүзеге асыру;

4) Қаржылай емес көмекті алу үшін 
шағын және орта кәсіпкерлерден және 
кәсіпкерлікті жаңадан бастағысы келетін 
тұрғындардың арызын жинау;

5)   Кәсіпкерлікпен айналысу үшін, оны 
ашу және жүргізуге кеңес беру қызметі;

6) Қаржылық институттарымен жұмыс 
жасау талаптары түсіндіріледі.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ 
КӨРСЕТІЛЕДІ.

Жоғарыда көрсетілген қызмет түр-

лерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 
мекен-жайында орналасқан Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға 
болады.

Облыс аудандарындағы  Қызыл орда 
облысының кәсіпкерлер па латасының 
филиа  лындағы Кәсіп кер лікті қолдау орта-
лық тарында №1 және №4 қызмет түр-
лері, ал қалған қызмет түрлері кәсіп керлер 
өтініші бойынша құралған  кес теге сәйкес 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орта лық та ры
ның мекенжайы:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай ба-
тыр к-сі, 46 үй, тел.: 8/72433/79199;

Қазалы ауданы – 1. Әйтеке би кенті – 
Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 8/72438/79243; 
2. Қазалы қ., Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, 
тел.: 8/72438/79243;

Қармақшы ауданы: 1. Жосалы кенті, 
Рысқұлов к-сі, 8 үй, тел.: 8/72437/79120; 
2. Байқоңыр қ., Абай даңғылы, 16 үй, тел.: 
8/33622/23527;

Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, 
Сәрке батыр к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/79199;

Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, 
Қонаев к-сі, 12 үй, тел.: 8/72436/79179;

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов 
к-сі, 5 үй, тел.: 8/72432/79255;

Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған 
кенті, А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 
8/72435/79120.

Анықтама үшін телефон: 40-08-74,  
40-02-02

Сall-Center - 597960

ХАбАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысының кәсіпкерлер 

палатасы «Бизнестің жол картасы -  2020» 
бірыңғай бағдарламасының «Кәсіпкерлікті 
қолдаудың қаржылай емес шарала-
ры» төртінші бағыты бойынша қызмет 
көрсетуге Қазақстан Республикасы аза-
маттарынан іріктеуге өтініш қабылдау 
басталғанын хабарлайды. 

Өтініштер 2017 жылдың 13 жел тоқ
саны сағат 18.00ге дейін қабыл да нады. 
Өтінішке қосымша:

1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат 

көшірмесі;
3) Сауалнама бойынша үміткер құжат-

тары, растайтын қосымша құжат тарымен 
бірге (диплом көшірмесі,  аттестат,  куәлік, 
сертификаттар, қызмет көрсетілгендігі ту-
ралы акт және т.б.).

Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен 
шарттарын Қызылорда облысының кәсіп-
керлер палатасы кеңсесінен алуға бо-
лады: Әйтеке би көшесі 28 немесе 
cvpalatakorda2016@bk.ru электрондық 
поштасы арқылы алуға болады.

Тел.:  8/7242/400874.
Қызылорда облысының барлық аудан-

дарындағы  кәсіпкерлікті қолдау орта лық-
тарына – 2 бірліктен.

Ақпараттық қамтамасыз ету бойын
ша:

1. Моноқалалар, шағын қалалар мен 
аудан орталықтарында КҚО арқылы 

кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік 
бастамалары бар тұрғындарды ақпа рат
тық қамтамасыз ету бойынша менеджер
кеңесші:

Бизнесті қолдаудың мемлекеттік 
бағдарламалары туралы кәсіпкерлік 
субъектілері мен кәсіпкерлік бастамалары 
бар тұрғындарды ақпараттық қамтамасыз 
ету және т.б.

Менеджерконсультанттарға жалпы 
қойылатын талаптар:

1. Жоғары  білім;
2. Кәсіпкерлікті қолдау аясында 2 жыл-

дан кем емес еңбек өтілінің болуы және 
мамандандырылған кеңес беру қызметі 
бойынша 1 жылдан кем емес еңбек өтілінің 
болуы;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін 
білуі;

4. Компьютерлік сауатының болуы.
Ескерту: барлық менеджеркеңес

ші лер шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған барлық мем ле
кеттік бағдарламалар (бизнесті қолдау 
мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
«бизнестің жол картасы – 2020», «Нәти
желі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіп керлікті дамытудың 20172021 
жыл дарға арналған бағдарламасы және 
басқа) бойынша кеңес беруге  құзыретті 
болуы тиіс.

Үміткерлердің кандидатурасы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика Минис тр
лігімен келісіледі.

Облыстық балалар ауруханасы ұжымы осы аурухананың ардагер-дәрігері 
Аяпова Тоқтар Естайқызының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облысы «Өрт сөндіруші» АҚ филиалының ұжымы мекеме 

қызметкері
Ажмағанбетов Жеткергеннің

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы  және «Сыр медиа» ЖШС ұжымы 
басқарманың бөлім басшысы Әбжалиева Алтынгүл Нағыметқызына анасы 

Дүрия Жұмағазықызының  
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
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     ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

ҚҰРМЕТТІ 
САЛЫҚ ТӨЛУШІЛЕР!

Қазақстан Республикасының 
«Этил спирті мен алкоголь 
өнімінің өндірілуін және айна-
лымын мемлекеттік реттеу тура-
лы» Заңына сәйкес, этил спирті 
мен алкоголь өнімінің айналы-
мын ілеспе жүк құжаттарынсыз 
өткізуге  тыйым салынады.

Осыған байланысты, алко-
голь өнімдерінің айналымы және 
олардың орнын өзгертуі міндетті 
түрде алкоголь  өнімдеріне ілеспе 
жүк құжаттарымен жүргізілу 
қажет.  

Сонымен бірге, аталған та-
лаптарды орындамаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасының 
«Әкім шілік құқық бұзушылық ту-
ралы» кодексімен жауапкершілік 
көзделгенін хабарлаймыз.    

Байланыс тел.: 23-52-09.

Қызылорда облысы 
бойынша 

Мемлекеттік кірістер 
департаменті.

ЖОБА

Спорт ұйымына атау беру туралы
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 

Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының                
11-бабы  ның 4-2) тармақшасына, «Қазақстан Республикасының аумағындағы 
әуежай  ларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол стансаларына,  
метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-
географиялық және мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, 
сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау 
мен өзгерту және мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатыны заңды 
тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы  5   наурыздағы №281 қаулысына сәйкес, 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Жаңақорған ауданы әкімдігінің:
«Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының № 7 

Жаңақорған ауданының олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-
жасөспірімдер мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің спорт кешеніне 
Алпамыс батыр есімін беру туралы ұсынысы мақұлдансын.

2. Осы Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы мен Қызылорда облыстық 
мәслихатының шешімі Республикалық ономастика комиссиясының қарауына 
ұсынылсын.

3. Осы қаулы мен шешім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 

Қызылорда
облысының әкімі

        ____________ Қ. Көшербаев 

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезекті 

17-сессиясының төрағасы

___________  М. Өтеев

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы

______________ Н. Байқадамов

«Қазақстан Республикасы Ішкі  істер министрлігінің Қылмыстық-атқару 
жүйесі комитетінің Қызылорда облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі 

департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі»  басшылығының 
азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Т.А.Ә. Лауазымы, шені Қабылдау күні, 
уақыты Орналасқан жері

Отарбаев
Ғанибек

Сырмағанбетұлы

Департамент 
бастығы,

әділет полковнигі

Сейсенбі, 
сағат

 16:00-18:00

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 

№48

Тұрсынбаев
Талғат

Қуанышұлы

Департамент 
бастығының 
орынбасары,

әділет майоры

Дүйсенбі, сәрсенбі
сағат

16:00-18:00

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 

№48

Әбдіқайыров
Жүніс

Өтегенұлы

Департамент 
бастығының 
орынбасары,

әділет майоры

Бейсенбі, жұма
сағат

16:00-18:00

Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы, 

№48

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мамандандырылғын ауданаралық экономика-

лық сотының 2017  жылдың 29 қарашасындағы ұйғарымымен «Рита» 
микро қаржы ұйымы» ЖШС-на (БСН 061040010416) оңалту рәсімін 
жүр гізу бойынша азаматтық іс қозғалғанын хабарлайды.

Барлық талап-тілектер мына мекен-жайда қабылданады: 
Қызыл орда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29 үй.

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 

№212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57-бабының та-
лаптарына сәйкес «Құмкөл Оңтүстік кенішіндегі кенішіндегі мұнай жинау 
жүйесі. №№5016, 5017 және №5020  ұңғымалардан аралық құбырлар тар-
ту», «Қызылқия кенішіндегі №3164 ұңғымаға БКР-75 су резервуарын орна-
ту» және «Арысқұм кенішінде су айдамалау жүйесі. №№107, 113, 172, 187 
ұңғымаларына су айдамалау құбырларын тарту» жұмыс жобалары жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жай-
лы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

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

Биыл Қармақшы аудандық «Қармақшы таңы» газетінің жарыққа 
шыққанына 85 жыл толды. Айтулы мереке қарсаңында басылым жаңа 
ғимаратқа қоныстанып, тағы бір белесін бағындырды. 

Осы уақыт аралығында халық пен биліктің арасына алтын көпір бола 
білген басылым тарихтан ойып тұрып орын алды. Қоғамдағы маңызды 
мәселелерді қарапайым халық санасына көркем сөз, парасатты пайымымен 
жеткізе білген редакция ұжымының еңбегі өлшеусіз. Қарашаңырақтан түлеп 
ұшқан қаламгерлер шоғыры қазақ әдебиетінің қазынасын толықтырды. Осы 
уақыт аралығында газет ұжымы Қармақшының шежіресін жасап, жылжыған 
жылдардың жаңалығын тарихқа айналдырды.   

Айтулы мерекеге орай өткен салтанатта Қармақшы ауданының әкімі 
С.Мақашов, «Сыр медиа» ЖШС бас директоры А.Оңғарбаев, ардагер-журна-
лист Р.Жарылқасынов, ақпарат айдынында өзіндік орны бар қаламгерлерге 
ізгі тілектерін білдіріп, жаңа ғимараттың ашылу салтанатымен құттықтады. 

Бүгінде тұрақты оқырманы бар аудандық газеттің «Сыр медиа» 
ЖШС-на қосылуы – газет өміріндегі елеулі жаңалық болды. Редакцияның 
мүмкіндіктері кеңейді, басылым форматы өзгеріп, көлемі ұлғайды. Бұл 
ауданның  түрлі жаңалықтарын кеңірек қамтуға жақсы жағдай жасады. Сон-
дай ақ, материалдық-техникалық жарақтандырылуы заманауи сипат алды.

Осы күні аудандық Жыраулар үйінде «Баянды биік белестер» тақыры-
бында жиын өтті. Аудан айнасына айналған басылым қуанышына орай 
әзірленген концерттік нөмір көп көңілінен шықты.

М.МЕРЕЙ. 

БАЙЫРҒЫ БАСЫЛЫМНЫҢ 
МЕРЕЙЛІ БЕЛЕСІ

«Кудзу» тамшылары арқылы маскүнемге байқатпай-
ақ ішкіліктен құтылуға болады. Сол себепті ішімдіктен 
айығудың басқа әдістерінен де жақсы нәтиже береді. 
Тамшыларды тамаққа немесе сусынға қосып беруге бо-
лады, сонда ішімдікке құмартушылық  1 айдың ішінде 
жойылатынына кепілдік береді. 

Мысалы, жағдаятты елестетіңіз: Уақытын жақсы 
өткізу үшін бір адам достарымен кездесіп, бір-екі стақан 
жақсы коньяктан ішеді, сосын тағы, тағы... Нәтижесінде 
– қатты масаю, бақылаусыз іс-әрекеттер, шырқы 
бұзылған отырыс, жақын адамдармен шиеленіскен  
ара-қатынас.

Келесі күні бас ауыруы, оны жазу үшін тағы да 
«алғашқы рюмка». 

Жағдаяттың өкініштісі сол, ішімдік ішпеуге бекінген 
адам біраз уақыттан соң «ащы судан» аз  мөлшерде 
алып, ақыры, өзін-өзі бақылай алмай, тағы да баяғы 
сценарий қайталанады.

Ал егер ішімдік ішудің алдын ала бірнеше «Куд-
зу» тамшыларын қабылдаса, бір стаканнан соң-ақ 
адам бақылаудан шықпай жатып масаяды. Яғни алко-
голь ағзаға минималды әсер етеді. Сол себепті адам 
өздігінен тоқтай алатынына сенімді болады.

«Кудзу» тамшылары ішкіліктен кейінгі 
бас ауруын басады

Шын мәнінде  «Кудзу» тамшыларының жетістігі 
Табиғи Медицинада дәстүрлі спирттік ішімдіктерге 
қарсы әдістердің алдыңғы қатарында. Қарапайым 
тілмен түсіндіріп айтар болсақ, алдын ала «Кудзу» там-
шыларын қабылдаған адамға ішімдік ішу өз қызығын 
жояды. Яғни, адамның миы спиртті ішімдікті ішкеннен 
кейін ағзаға рахаттану сигналын бермейді.  Тамшы-
ларды қабылдағаннан кейін дастархан басында арақ 
ішкен адам отырыстың соңына жетпей-ақ өзін нашар 
сезіне бастайды. Өйткені «Кудзу» тамыры қанның 
құрамындағы ацетальдегидтің мөлшерінің шамадан 
тыс артуына әкеп соқтырады. Араққа құныққан адам 
алғашқы рюмканы ішіп отырған кездің өзінде әдеттен 
тыс қолайсыздыққа тап болады. Бірден масайып, 
басы ауырып, құлағы шулап, ағзаның арақтан уланған 
кезіндегі белгілері байқалады. Ол осы жайсыздықтан 
құтылу үшін әдеттегідей тағы да арақ ішеді. Алайда, 
мұның еш пайдасы тимейді, өзін жақсы сезінбейді. Осы-
лайша адам біртіндеп арақтан мүлдем бас тартатын 
болады. 

Дегенмен, бұл қолайсыздықтың денсаулыққа 
ешқандай кері әсерін тигізбейді. Керісінше, «Кудзу» 
ағзаны алкоголь әсерінен пайда болған токсиндер-
ден тазалайды. Асқазан-ішек жолдары мен жүрек-
қантамырлары жүйесінің  жұмысын жақсартады. Ең 
бас тысы, «Кудзу» тамшылары адам ағзасына зардабын 
тигізбейді, қарсы көрсетілімдері жоқ. 

«Кудзудың» сауықтырушы әсері

«Кудзу» өсімдігінің тамыры Азияда бұдан жүздеген 
жылдар бұрын танымал бола бастады.  Ежелгі 
қытайлықтар арнайы тұнбалардың құрамына қосып, 
ішімдіктен кейінгі улануға қарсы пайдаланған. Мұндай 
шайлар мен қайнатпалар сөзбе-сөз «сауығу» деп ауда-
рылады.

Бүгінгі таңда Қытайда көптеген зерттеулер 

жүргізіліп, тәжірибелер көрсеткендей, «Кудзудың» алко-
голизмнен емдеуде тиімділігі анықталып отыр. 

Гонконгта «Кудзу» тамыры таблетка,  капсула, 
қайнатуға арналған ұнтақ түрінде және басқа да 
әдістермен қолдануға ұсынылуда. Алайда, қолдану 
барысында нақты рецепті мен пропорцияны сақтау 
арқылы ғана нәтижеге қол жеткізуге болады. Дай-
ын тамшылар түріндегі препарат емдеу мақсатында 
пайдалануға өте тиімді болып табылады. Себебі оған 
қосылатын ингредиенттер нақты өлшеніп, бейтарап дәм 
мен ыңғайлы формада ұсынылады.

 «Саган Дали»  бальзамын 
МЫНАДАЙ АУРУ ТҮРЛЕРІНЕ 

ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті созылмалы 

гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қал пына кел тіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі өзгеріс терге 

қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;
- жүрек-қан тамыры қызметінің бұ зылуына 

қарсы, атап айтқанда, 
атеросклероз, инфаркт пен ин сульт алу 

мүмкіндігін жояды; 
- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безінің қызметі бұзы луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалар дың қалпы на 

келуін қамта масыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру әсері 

жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмен деуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің өзгеріс-

теріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері мен артрит, 

ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі қыз метінің 

бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, безеу, 

аллергия, дерматит, псо риаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаң дыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды ауру  ларға 

(эпилепсия, полиартрит т.б.).

«Саган Дали» табиғи компоненттер жиынтығы 
ауру ағзаға саулық дәнін сеуіп, науқастың әрбір 

жасушасына жаңа өмір сыйлайды. 

Келгендерге  сыйлыққа «Брагшун» тас майы беріледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

БІР ҚОРАПТЫҢ БАҒАСЫ — 4000 теңге.

Бір курсқа 
бальзамның 
6 қорабын 
қабылдау 

ұсынылады.
Бір курсқа тамшының 
6 қорабын қабылдау 

ұсынылады.

алсаңыз  4-ші 
қорапша ТЕГІН

СІЗ МЫНА КҮНІ 
ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ 
КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ:

ЖАҢА ӨНІМ

3 қорапша

МЫНА ТЕЛЕФОНДАР АРҚЫЛЫ 
МАМАННАН КЕҢЕС АЛЫП, 

ТАПСЫРЫС БЕРУГЕ БОЛАДЫ:
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 

8 727 327 88 02

«Кудзу» алкоблокаторы туралы
Белсенді тамшы түріндегі «Кудзу» алкобло-

каторы – алкогольге психикалық және физикалық 
тәуелділіктен арылтатын, қайталанбас табиғи өнім. 

1. Масаю мен ішімдіктен кейінгі бас ауруды 
басады;

2. Спиртті ішімдіктердің адам ағзасына жа
ғым сыз әсер етуін тудырады;

3. Алкогольді ішімдікке жек көрініш сезімін 
оятады;

4. Алкогольдің жағымсыз әсерін тыйып, ағза
дағы токсиндерді шығарады, ішімдікке қарсы 
иммунитетті көтереді.

Барлық келушілерге «Саган Дали» үлгісі (пробник) сыйлыққа беріледі. Қазақстан бойынша почта арқылы жіберуге тапсырыс қабылдаймыз.

Зайсан қаласы. Света. Інім 42 жаста, ішу 
уақыты 15 жыл. «Кудзу» тамшысының 4 қорапшасын 
ішті, жағымсыз әсерлері болған жоқ, тек қызарды. 
Арақ ішуді біраз азайтты, кудзу тамшысын беруді 
жалғастырудамыз.

Орал қаласы. Дана. Ағамды емдеп жатырмын. 
Араққа деген құмары тез басылды. Емдеу курсын 
бітірген жоқпын, бірақ нәтиже бар.

Семей каласы. Ұлым 35 жаста, ішу уақыты 10 
жыл. 6 ай өз  еркімен күнделікті «Кудзу» ұнтағын 
ішті. Қазір 2 ай болды араққа зауқы жоқ.

Рудный қаласы. Р.К. Арақты бір ішкенде ап-
талап ішетін, кодировка жасалынбаған, жасы 33-те. 
Көктемнен бері 7 қорапшасын бердік. Қазір 2 күннен 
артық іше алмайды, араққа деген құмары төмендеді.

«Саган Дали» табиғи топтамасы –  
ӨМІРІҢІЗДІ САҚТАП, ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ НЫҒАЙТАДЫ!

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.MH08.H29129. 04.02.2016 жылдан 03.02.2019 жылға дейін жарамды.

«Бұл өсімдікті алғаш рет сонау 
жастық шағымда, Байкалдың 
оңтүс тігінің өсімдік терін зерт
теп жүргенде кездестірген бола 
тынмын. Таулы ай  мақта та
банымнан то зып, ұзақ жү ріп, 
кешке қарай қой бағып жүрген 
шопанға кез болдым. Ол маған 
иісі жұпар аңқыған шай ұсынды. 
Шайға керемет дәм берген бұл 
қай өсімдік екен деп ойладым. Бір 
шыны шай ішкенненақ бойым

дағы шар шаңқы сезімнің бәрі 
жоғалып, көңіл көк жиегім кеңіп, 
ойымның ұштала түскенін сезін
гендей болдым. Шопан ма ған 
мұның «Саган Дали» деп ата  латын 
өсімдік екенін   айт ты. Содан бері 
бұл өсімдік менің сенімді серігіме 
айналды...» 

 «Саган Дали» өсімдігінің емдік 
қасиеттері туралы сібірлік халық емшісі 

А.В. Емельянцев 
осылай айтады.

Маскүнемдікке ЖОҚ де!
«Кудзу» тамшылары

 «Кудзу» тамшысы – бұл ішімдіктен психологиялык, 
физикалық тәуелділіктен құтқаратын қайталанбас 

табиғи өнім.

МАСКҮНЕМ ОТБАСЫҢЫЗДЫ ОЙРАНДАДЫ МА?

Қызылорда қаласында 13 желтоқсан күні сағат 10.00-11.00 
аралы ғында Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 
Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

«САГАН ДАЛИ» ТОПТАМАСЫНЫҢ ҚАСИЕТІ ЖӘНЕ 
«КУДЗУ»  ТАМШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ 

БІР ҚОРАПТЫҢ БАҒАСЫ — 
3500 теңге.

АКЦИЯ 
3+1

«Саган Дали» немесе «Рододендрон Адамс» 
ата латын бұл өсімдік өзінің пайдалы қасиет
терімен ерекшеленеді. Ал өсімдіктің атауын бурят 
тілінен аударғанда «өмірді ұзартушы» дегенді 
білдіреді. Сондайақ, тибеттіктер де бұл өсімдікті 
емдік мақсатта пайдаланады. Олардың тілінен 
аударғанда «Ақ қа наттар», өмірді ұзартушы 
деген мағына береді. Бұл өсімдіктің пайда болуы 
туралы мынадай қызық аңыз да бар. Аңыз бойынша, 
ертеде жеңімпаз болып, жауды жеңіп келе жатқан 
жауынгерлер бойларында тасыған күшқуаттарын 
жерге сіңіру үшін Саян қыраттарына найзаларын 
шаншиды. Арада бірнеше уақыт өткен соң әлгі жерге 
адамның бойына күшқуат беретін, денсаулығын 
нығайтатын өсімдік өсіп шығады. 

Бүгінгі медицина тұрғысынан алып қарасақ, 
«Саган Дали» өсімдігі нен жасалған бальзам керемет 
қуаттан дырғыш зат. Ол бүйрек пен жүректің, 
мидың жұмысын жақсартады. Ер аза маттардың 
жыныс бездерінің жұ мысын қалыптандырып, 
қуатын арттырады. Шар шауды басып, алкогольді 
ішім діктен болатын бас ауруын басады.

«Саган Дали» бальзамы  кө не Сібір емшілерінің 
білімі негізін де айрықша рецепт бойын ша дай 
ындал ған. Заманауи техно ло   гия ларды қолдану 
арқылы жа салған бальзамның құрамын да өсімдік
тің барлық табиғи компо ненттері мен пайдалы 
қасиеттері сақталуымен қатар, ағзаға кері 
әсер тигізуі ықтимал спирт, қант және өзге де 
консерванттар жоқ. Бальзам құрамындағы таби ғи 
ком позицияның негізгі компо ненті – «Саган Дали» 
дәрілік шөбі болып табылады. Ал құрамындағы 
өзге табиғи компоненттер ағзаның сауы
ғуын жеделдетеді.  «Саган Дали» бальзамының 
емдік қасиеті аса жоғары. Оны қатерлі ісік (он
кологиялық) ауруларының алдын алуға және емдеуге 
де қолданады. 

«Саган Дали» табиғи ком позициясы адам 
ағза сындағы ау ру дың негізгі себебін анықтап, со
ған қарсы әсер етумен бірге, көп теген жанама 
кеселдерді де емдейді.

Маскүнемге байқатпай спирттік ішімдікке тәуелділіктен құтылу кепілдемесі

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.AД44.Н01464 
26.05.2017 жылдан 25.05.2020 жылға дейін жарамды

Тұңғыш Президент күніне орай об-
лыс тық филармонияда «Ел үшін туған Ер 
тұлға» атты мерекелік концерт өтті.
Тәуелсіз елімізді тарихтың сан қилы сабақ-

тарынан адастырмай алып шығып, өркендеу, 
өрлеу кезеңіне жеткізген Елбасының сара жолы 
мен сарабдал саясаты. Қаттаулы тарихы, даңғыл 
жолы бар, қилы замандарды басынан өткерген елді 
ұлы арманына жетелеу Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тағдырына бұйырды. 

 Әнұраннан бастау алған мерекелік концерт-
те Елбасы өмірі мен тәуелсіздік жылдары жеткен 
жетістіктер кеңінен айтылды. 

Шарада туған елге, туған жерге байланысты 
әндер орындалды. Өз кезегінде Н.Тілеулесова, 
Г.Алиханова, И.Елубаева, Р.Үсенов, А.Наукеева, 
Д.Есентеміров, Г.Бисекенова, З.Баймырза, 
Ж.Төле бай, Ғ.Бекмұрзаев, М.Мақұлбеков, 
Ү.Медеуова, О. Нұралиев, Н.Нұраддинова, 
Б.Молда бергенов сынды әншілер өнер көрсетіп, 
көпшіліктің қошеметін иеленді. Сондай-ақ, «То-
мирис»  би ансамблі мен «Тұран»  триосы да ерек-
ше өнерімен дараланды.

Бүгінде Тұңғыш Президент күні мерекесі 
халықтық сипат алды. Республика тұрғындары 
бір-бірін айтулы күнмен құттықтап, ынтымақты 
жолдағы келелі істерге сәттілік тілейтін шаққа 
жетті. 

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

ЕЛ ҮШІН ТУҒАН ЕР ТҰЛҒА

8 желтоқсан күні Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Композиторлар одағы-
ның мүшесі Мұрат Сыдықовтың шығар-
машылығына арналған мәдени шаралар өтеді.

Мәдени шара бағдарламасында:
Сағат 10.00-де Ә.Тәжібаев атындағы облыс-

тық ғылыми-әмбебап кітапханасында «Тек теңіз, 
телегей шабыт» атты М.Сыдықовтың «Жыр-
лайды Арал перзенті», «Жыр мәйегі – мақам» 
кітаптарының және «Теңізбен тілдескен, сұлу 
Сырмен үндескен» атты әндері мен күйлері 
үнтас пасының тұсаукесер рәсімі. 

Сағат 17.00-де Н.Бекежанов атындағы қазақ 
музы калық драма театрында «Жырлайды Арал 
перзенті» атты шығармашылық кеші.

Келіңіздер, көріңіздер!

Құрметті өнерсүйер қауым!


