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Евгений қаладағы «Мұрагер» мектебінің 
10-сынып оқушысы. Оқу үлгерімі өте 
жақсы. Облыстық және қалалық пәндік 
олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға 
ие болған. Сонымен бірге «HACK DAY-
2017» идеялар фестивалінің қатысушысы.  
Үнемі ізденіп жүретін Евгений үш тілді жетік 
меңгерген. Қазақ тілін балабақшадан біліп 
шықты. Кейін ағылшын тілін меңгерді, қазір 
еркін сөйлейді. Дәстүрлі түрде жалғасын тау-
ып келе жатқан «Мың бала»  республикалық 
мәдени-ағартушылық жобасының облыстық 
байқауына қатысты. Сонымен бірге ол «Мер-
седес бенц» сайтында өткен жарыста бақ 
сынады. «2020 жылғы көлік түрлері қандай 
болады?» деген тақырыптағы халықаралық 
деңгейдегі сайыста 200 мыңнан астам 
үміткер арасынан Евгенийдің асығы алшы-
сынан түсіп, 4-орынды олжалады. Өз ісінің 
шеберлері арасынан озық шығу оған сенім 
сыйлады. Болашақта жобаларын дамытып, 
тәрбиелік, тарихи мәні бар мультфильмдер  
түсіру ойында бар. 

– Менің анимацияға деген қызығу-
шылығым 8-сынып оқып жүргенде бастал-
ды. Басты себеп 10-сынып оқушысы Ти-
мур Мұхамеджанов халықаралық деңгейде, 
яғни Оңтүстік Кореяда өзінің жобасын 
қорғап келді. Оның жұмысын көріп, мен де 
өзімді сынап көруді жөн санадым. Ең ал-
дымен қарапайым анимациядан бастадым. 
Мектепте информатика, биология және 
география пәндерінен өткен іс-шараларға 
белсенді қатыстым. Бос уақытымның бәрін 
4D бағдарламасын меңгеруге арнадым. Осы 
орайда менің жобаларыма үнемі қолдау 
білдіріп, көмектесіп отырған ата-анама, 

ғылыми жетекшіме, ұстаздарыма алғысым 
шексіз, – деді Евгений.

Жалпы, мультимедиа жүйесінде 
қозғалыстың әртүрлі кезеңіне сәйкес, 
кескіндер тізбегін жылдамдата көрсету 
арқылы қозғалыстағы объектіні экранда бей-
нелеу тәсілі анимация деп аталады. Анима-
циямен айналысу оңай жұмыс емес. Оған аса 
шыдамдылық пен сабырлық қажет. Жақында 
облыс әкімі «HACK DAY-2017» идеялар 
фестивалінің қатысушыларымен кездесті. 
Олардың қатарында Евгений Демиденко да 
болды. Жиында аймақ басшысы ІТ техноло-
гияны меңгеремін деген жасқа қолдау жаса-
латынын жеткізді. Барлық ұтымды жобаларға 
маңызды мәселелерге, цифрлы технологи-
яны дамытуға және қолдауға мүмкіндіктер 
қарастырылатынын атап айтты.  Бұл 
жастардың одан әрі өз жобаларын дамытуға 
үлкен септігін тигізді. 

Санаулы күндерден кейін  Евгений 
қызылордалық делегациямен Сеул қала-
сына жол тартпақ. Пусан қаласындағы 
технологиялық университетте өз жобаларын 
халықаралық деңгейде қорғамақ. Биыл та-
лантты өрен алдына біршама жоспар қойды. 
Оның арманы асқақ, мақсаты биік. Келешекте 
«Дисней» секілді ірі компания құрып, 3D-4D 
анимациялық технологиялар көмегімен жаңа 
идеяларын жүзеге асыруды көздейді. 

Біз де талантты жастың алдағы байқауда 
еліміздің абыройын асқақтатып қайтарына 
сенім артамыз. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы». 

Сонымен 2018 жыл об-
лыс бойынша  «Жаппай кәсіп-
керлікті қолдау жылы» деп 
жарияланды. Алға қойылған 
міндеттерді іске асыруда 
кәсіп керлікті дамытудың Жол 
картасы әзірленді. 

Жол картасы өз кезегінде 
67 тармақтан құралып, жал-
пы бюджет көлемі 32 млрд 
86 млн теңгені құрайтын 
кәсіпкерлікті қолдаудың не-
гіз гі бағдарламалары мен 
бағыттарын қамтыды. Ал 
енді бұл Жол картасы қалай 
жүзеге асырылып, аталған 
қаржы қандай мақсаттарға 
жұмсалады? Олай болса, 
облыстық кәсіпкерлік және 

туризм басқармасының ма-
мандары берген деректерге 
ден қойып көрейік.

Мамандар атап өтке-
ніндей, Жол картасына сәйкес 
міндеттер кезең-кезеңімен 
іске асырылатын болады. Ал-
дымен дайындық жұмыстары 
жүргізіледі. Яғни, облыстың 
әрбір аудандарының сала-
лық ерекшеліктеріне сәйкес 
мамандандыру картасы әзір-
леніп, несиелер мен микро-
несиелер алатын әлеуетті 
тұлғалардың тізімі жасала-
ды және кәсіпкерлік негіз-
деріне оқыту курстары ұйым-
дастырылады.

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР ҰСЫНАДЫ

Шағын және орта кәсіпкерлік   әлемдік экономиканың даму 
тәжірибесі көрсетіп отырғандай, негізгі тұрақтандырушы фак-
тор болып табылады. Шағын және орта бизнес  өнімдері батыс 
елдерінде жалпы ішкі өнімнің 60-70 процентін құрайды. Ал сол 
елдердегі жұмысшылардың 75-80%-і шағын және орта бизне-
сте жұмыспен қамтылғандар болып келеді. Қазақстандағы 
көрсеткіш бұдан әлдеқайда төмен. Сондықтан да елімізде 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында мақсатты жұмыстар ұдайы 
жүргізіліп, түрлі бағдарламалар іске асырылуда. «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарламасы» осы жұмыстардың 
заңды жалғасы деуге болады. 

Аймақта кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейту мақсатында бірқатар бас-
тамалар іске асырылуда. Бұл бағытта Жаңақорған ауданында жүйелі 
жұмыстар қолға алынған. Жуырда ауданда агросаламен айналысам 
деушілерге «Агроэкспресс» оқу семинары ұйымдастырылды. Оған аудан 
әкімі Ғалым Әміреев, облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Азамат Досжанов және «Мансап-
Қызылорда» ЖШС бизнес-тренері Наталья Мишукова қатысты. Жиын 
барысында ауданның туристік және агроөнеркәсіптік әлеуеті таныстыры-
лып, кәсіпкерлерді оқыту және қаржылай қолдау, шағын және орта бизнес 
субъектілері үшін әкімшілік кедергілерді қысқарту мәселелері сөз болды.

«АГРОЭКСПРЕСС»: 
ИДЕЯНЫ ИГІЛІККЕ 
АЙНАЛДЫРАДЫ

«Цифрлық Қазақстан»

«Икемділігінің арқасында шағын және орта 
бизнес тіпті, дағдарыс кезінде де кез келген 
жағдайға бейімделе алатын, осылайша, елдегі 
ахуалды өзгерте де алатын кәсіпкерлік қоғамдағы 
тұрақтылықтың негізі болып саналады. 

Міне, сондықтан Тәуелсіздіктің алғашқы 
күндерінен бастап Ұлт Көшбасшысы шағын 
және орта кәсіптің дамуы бұл жұмыссыздықтың 
да, салық төлеудің де, әлеуметтік тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің де мәселелерін шешудің кілті 
екенін ұдайы айтуымен келеді».

Облыс әкімінің есепті баяндамасынан.

ТЫҢ ТӘСІЛДІҢ 
ТИІМДІЛІГІ МОЛ БОЛМАҚ

Екікүндік семинарға 65 ауыл мен 7 
аудан әкімі және Қызылорда  қаласының 
әкімі қатысуда. Оларға  жаңа әдістерді 
Ұлттық экономика министрлігіне қа-
рас ты   «Қазақстандық мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік орталығының» 
сарапшылары үйретпек.

Қазір елімізде мемлекеттік-жеке-
меншік әдісіне басымдық берілуде. 
Бұл салада арнайы заң қабылданып, 
көптеген жобалар жүзеге асырылып 
отыр.  Сондай-ақ, жаңа реформа бой-
ынша ауыл әкімдеріне дербес бюджет 
беру де қаралған. 

Кеше «Qazaqstan» телеарнасына 
сұхбат берген Жаңақорған ауданының 
әкімі Ғ.Әміреев осы сапардың мәнісіне 
тоқталды. «Бюджеттен бөлінетін қаржы 
3 жылға жоспарланады. Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік арқылы қаржы  
тартудың бюджеттен тыс үлкен мүм-

кіндігі бар. Бізге беріліп отырған облыс 
әкімінің тапсырмасы осындай. 

«Қазақстандық мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік орталығының» 
үйретіп отырған тәсілдері де осы 
– қаржыны қалай тарту керек, жоба-
ларды қалай іске асыру керек деген 
мәселе» – деді ол.

Біз мұнан шалғай ауылдар мен 
шағын қалалардың экономикасын ши-
рату, жеке сектор мен мемлекеттің 
мүмкіндігін ұштастыру – негізінен 
ел басқарған әр азаматтың бүгінгі 
күнгі бірінші кезектегі жұмысы екенін 
көреміз. Әрине, мемлекеттің бұл тала-
бы халықтың әлеуметтік жағдайын одан 
әрі көтере түсудегі тиімді тәсілдерінің 
бірі екендігі анық.

«СБ» ақпарат.

Бұрын ауқымы жағынан әлемде 
төртінші орын алатын Арал теңізі өткен 
ғасырдың 70-жылдары жағалуынан 
шегіне түсті. Теңіздің тартылған орны 
түгелдей шөлге айналып, ол әлем 
халқының денсаулығына кері әсерін 
тигізетін экологиялық апатқа ұласты. 
Осыдан да тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы елдегі экономикалық 
қиындыққа қарамастан, Елбасы Арал 
проблемасын түбегейлі шешудің 
алғашқы қадамын бастады. Аңқасы 
кепкен теңіздің қоршаған ортаға кері 
әсерін азайту үшін тиісті шаралар 
қабылданып, халық арасында «Ғасыр 
жобасы» аталып кеткен «Сырдария 
өзенінің арнасын реттеу және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жо-
басы жүзеге асты.

Халықаралық шараға қатысқан об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев жоба 
бойынша алда атқарылатын шаралар 
легін баяндады. 

− Аралдың солтүстік бөлігін «СА-
РАТС» жобасы арқылы дамытуға баса 
мән береміз. Өйткені теңізді толықтай 
қалпына келтіру мүмкін емес. Осы 
уақытқа дейін жасалған жұмыстар 
арқасында кіші Аралда су көлемі 
мен балық түрлері артты. Өңірдің 

әлеуметтік, экономикалық дамуы 
бағытында Жол картасы қабылданды. 
Осы жоба арқылы жұмысымызды 
жандандыра беретін боламыз, − деді 
аймақ басшысы.

Сонымен қатар, симпозиумда 
халықаралық ұйым Арал өңіріндегі 
мәселені шешу үшін жаңа жоба-
ны іске асыратыны белгілі бол-
ды. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Даму бағдарламасы Арал өңіріндегі 
әлеуметтік-экономикалық жағдайды 
жақсартуға 3 млн доллар бөлуге 
ниетті. Бұл туралы БҰҰ-ның ре-
зидент-координаторы, БҰҰ Даму 
бағдарламасының Қазақстандағы 
тұрақты өкілі Норимаса Шимомура 
мәлімдеді.

− Дүниежүзілік банк және 
Халықаралық Аралды құтқару қоры 
және көптеген ұйым аталған мәселені 
шешуге өз үлестерін қосуда. Қазіргі 
таңда Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Даму бағдарламасы аталған проблема-
ны шешуге ниетті. Біз қызылордалық 
әріптестерімізбен біріккен жобаны 
жүзеге асырмақпыз. Қаржының көлемі 
үлкен емес, 3 млн доллар. Бұл Арал 
өңірінің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын көтеруге бағытталған. Осы-

лайша, аталған өңірдегі денсаулық 
сақтау саласындағы мәселелерді 
шеше отырып, өмір жағдайының 
сапасын көтеруді көздеп отырмыз. 
Біздің жобамыз 3 бағытқа бөлінген. 
Бұл – әлеуметтік, экологиялық және 
экономикалық салалармен байланы-
сты, − деді Норимаса Шимомура.

Сондай-ақ, БҰҰ Даму бағдар-
ламасының Қазақстандағы тұрақты 
өкілі Қазақстанның Арал теңізі 
құрғауы салдарынан болатын пробле-

малармен күресте айтарлық нәтижеге 
қол жеткізгенін айтып өтті. 

ЕҰҰДБ аймақтың ең өзекті 
мәселелері бойынша бірқатар зерттеу 
жүргізді. Оның нәтижесінде Арал өңірі 
тұрғындарының өмір сүру жағдайын 
жақсарту шараларының бағыттары 
анықталды. Енді жоба аясында мик-
роқаржыландырудың негіздері нақты-
ланып, аймақ тұрғындарына арналған 
үздік сапалы әлеуметтік қызметтер 
саны артады.

«АРАЛ ДОСТАРЫ» 
ӘЛЕМ НАЗАРЫНДА 

Кеше Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
бағдарламасы аясында «Арал достары» 
тақырыбында Халықаралық симпози-

ум өтті. Әлем назарын аударған шараға 
мемлекеттік, жергілікті атқарушы 

билік пен БҰҰ өкілдері, халықаралық 
қауымдастықтар, қаржы институттары 

қатысты. Бұл туралы Астанадан газет 
тілшісі Нұрбек Дәуренбеков хабарлайды.

Симпозиум

Қызылорда облысының әр деңгейдегі әкімдері мемлекеттік және 
жекеменшік әріптестік әдісін дамытуды жетілдіру үшін Астанаға арнайы 
сапармен барды. 

Бүгінгі жастар белсенді. Оларға қолдау да көп. Осының арқасында жас толқын жаңа ақпараттық технологияның  
мүмкіндіктерін тиімді жүзеге асыруға  талпынып келеді. Міне, сондай талантты жастардың бірі –Евгений Демиденко. 
Ол анимациялық технологиялар көмегімен жаңа идеаларды жүзеге асыруды қолға алып отыр. 

ҚИЯЛҒА 
ҚАНАТ БІТІРГЕН

2-бет
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5 ЖЫЛДА:

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 
күндері 

Қабылдау сағаты 

Көшербаев 
Қырымбек 
Елеуұлы 

Облыс  әкімі Әр айдың 4-ші 
дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ысқақов 
Қуанышбек 

Досмайылұлы 

Облыс әкімінің  
орынбасары 

Әр айдың 1-ші 
және 

3-ші сейсенбісі 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Қожаниязов 
Серік 

Салауатұлы 

Облыс әкімінің  
орынбасары, Қазақстан 

Республикасы  
Президентінің 

«Байқоңыр» кешеніндегі  
арнаулы өкілі  

Әр айдың 2-ші 
және 

4-ші сейсенбісі 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Сүлейменов 
Серік Жүсіпұлы 

Облыс әкімінің  
орынбасары 

Әр айдың 1-ші 
және 

3-ші сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Рүстемов Руслан 
Рүстемұлы 

Облыс әкімінің  
орынбасары 

Әр айдың 2-ші 
және 

4-ші бейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ким Евгений 
Германович 

Облыс әкімінің  
орынбасары

Әр айдың 1-ші 
және

 3-ші жұмасы

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Делмұханов 
Марат 

Нұрсайынұлы 

Облыс әкімі  аппаратының  
басшысы 

Әр айдың 2-ші 
және

 4-ші жұмасы 

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Шотаев Серік 
Есіркепұлы 

Облыс әкімі  аппараты  
басшысының орынбасары 

Әр айдың 2-ші 
және  4-ші 
сәрсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Абдуалиев 
Айдар 

Сейсенбекұлы 

Облыс әкімі  аппараты  
басшысының орынбасары 

Әр айдың 1-ші 
және  3-ші 
дүйсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ақжігітова 
Индира 

Сансызбайқызы

Облыс әкімі  аппараты  
басшысының орынбасары

Әр айдың 1-ші 
және  3-ші 
бейсенбісі

Белгіленген уақытта 
(сағат 10-нан 
17-ге дейін)

Ідірісов 
Бақытжан 

Жеткерұлы

Әдеп жөніндегі уәкіл Күнделікті сағат 10-нан 
17-ге дейін

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазу Қызылорда облысы әкімдігінің  
ғимаратында мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1, 1- қабат, №139 бөлме.  

Анықтама телефоны: 60-55-39; 40-11-91.
Қызылорда облыс әкімінің аппараты.

Қызылорда облысы әкімі аппаратында жеке 
тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 

қабылдаудың кестесі

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 120003, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан №1. Сенім телефоны: 8 (7242) 60-53-62, 60-53-61. Электрондық пошта : prd@korda.gov.kz

№ Аты-жөні лауазымы Қабылдау 
күні

Қабылдау 
уақыты

Байланыс телефоны 
(алдын ала жазылу)

Сенім 
телефоны

1 Қызылорда облысының экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының 
басшысы Кулумбетова Сауле 
Ибрагимовна

Әр аптаның 
сәрсенбі 
күндері

16:00-ден 
18:00-ге 
дейін

60-53-75 №526 
кабинет

6-53-75

2 Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Тұрманов 
Мәлік Жұмағалиұлы

Әр аптаның 
сейсенбі 
күндері

11:00-ден 
13:00-ге 
дейін

60-53-75 №526 
кабинет

6-53-75

3 Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Жақыпбаева 
Әлия Надырәліқызы

Әр аптаның 
жұма 
күндері

11:00-ден 
13:00-ге
дейін

60-53-75 №526 
кабинет

6-53-75

4 Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Қордабай 
Нұрғали Рахымшаұлы

Әр аптаның 
бейсенбі 
күндері

16:00-ден 
18:00-дейін

60-53-75 №526 
кабинет

6-53-75

Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы басшысы мен орынбасарларының жеке тұлғаларды 

және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде басқарманың 
қызметкерлерін жеке қабылдауды жүргізу кестесі

Бұл кестеден бөлек, басқарма басшысы азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдерін 
аптасына екі рет қабылдайды (алдын ала жазылу 60-53-75). Сонымен қатар, осы кестені 
басқарманың econom.ekyzylorda.gov.kz веб-парақшасында «Халықпен жұмыс» бөлімінен 
көре аласыздар.

Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының жеке тұлғаларды және 

заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

р/с Т.А.Ә Атқаратын 
лауазымы Байланыс телефоны Қабылдау күні, уақыты

1
Жолдасбаев 
Нұрлыбек 

Қалжатайұлы 
Басқарма басшысы 8 (7242) 60-53-62 Сәрсенбі           Сағ:15.00-ден-17.00-ге 

дейін

2
Шаменов
Бауыржан
Серікұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

8 (7242) 60-53-60 Жұма               Сағ:15.00-ден-17.00-ге 
дейін

3
Айтжанова
Жұлдызай 

Жыланбасқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

8 (7242) 60-53-63 Бейсенбі          Сағ:15.00-ден-17.00-ге 
дейін

р/с Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушылар
дың аты-жөні

Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушы-
лардың лауазымы

Жеке және 
заңды 

тұлғаларды 
қабылдау 

күні

Мемлекеттік 
мекеменің мекен-

жайы

Байланыс 
телефондары

1 Жалғасбаев 
Ертілеу 

Шынтасұлы 

Басқарма басшысы–           
Бас мемлекеттік еңбек 

инспекторы

Сәрсенбі, 
қабылдау 

сағаты  
16.00-18.00

Қызылорда қаласы;
Бекзатхан Асқар 

көшесі, 47; каб. 301

8 (724 2) 
26-34-76

2 Шалбаева Тұмар 
Балтабайқызы 

Басқарма басшысының 
орынбасары-

мемлекеттік еңбек 
инспекторы

Бейсенбі, 
қабылдау 

сағаты  
15.00-17.00

Қызылорда қаласы;
Бекзатхан Асқар 

көшесі, 47; каб. 302 

8 (724 2) 
27-22-85

Қызылорда облысының еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы басшылығының жеке және 

заңды тұлғаларды жеке қабылдау кестесі 

Облыстық еңбек саласындағы бақылау басқармасы облыстық БАҚ-да 
төмендегі мәтіндегі хабарламалар жариялауға ықпал етуді сұрайды:

 Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасында       
8(7242) 27-76-99 нөмерлі «Сенім телефоны» жұмыс істейтіндігін хабар-
лайды.

Биыл облыстағы 3 
ауданның орталығы – Жоса-

лы, Жалағаш және Тереңөзек 
кенттерін газдандыруға 

басымдық беріледі. 
Қызылорда қаласының 

іргесіндегі ауылдар мен сол 
жағалауға қатысты жұмыс 

жалғасады. Әзірге Сыр 
жұртшылығының 63%-і 

табиғи отын тұтынып отыр. 
Демек, бұл көрсеткіш әлі 

де арта түседі. Бұған дейін 
сұйытылған газ пайдаланып 

келген Байқоңырға табиғи 
газдың келуі өткен жылдың 

айтулы жаңалығы болды. 
Халықты сапалы тіршілік 

нәрімен қамту ісі де  басты 
назарда. Бүгінде облыстағы 

елді мекендердің 75%-і 
орталықтандырылған ауызсу 

жүйесіне қосылған. Бұл – 
халықтың 95%-і таза су ішіп 
отыр деген сөз. Ендігі меже 

– мемлекеттік бағдарлама 
арқылы саладағы мәселені 

толықтай шешу. 

БИЫЛ 3 АУДАННЫҢ 
ОРТАЛЫҒЫ

ГАЗҒА ҚОСЫЛАДЫ

Соңғы жылдарда мұнай 
мен уран көлемінің кемуі 

аймақ экономикасын 
әртараптандыруға мүмкіндік 

берді. Мұнай өндірісін 
есептемегенде былтыр 

басқа макрокөрсеткіштердің 
барлығында оң динамика 

байқалды. 
«Бір сөзбен айтқанда, 

бес жылда атқарған жұмыс 
нәтижесінде мұнай мен уран 
бағасына тәуелсіз аймақтық 

экономика құра алдық деп 
толығымен айта аламыз. Бұл 

– өте маңызды жетістік», 
– деп атап өтті облыс әкімі 

халық алдында есеп беру 
жиынында. 

Осы уақыт ішінде 
аймақта 50-ден астам 

өнеркәсіп нысаны іске 
қосылды. Нәтижесінде 

өңдеуші секторда бес жылда 
өндірілген өнім көлемі 

65%-ке, ал шикізаттық емес 
сектордың экспорт көлемі 
тек соңғы жылдың өзінде 

60%-ке жоғарылады. 

ШИКІЗАТҚА
ТӘУЕЛСІЗ

ЭКОНОМИКА

ӨНЕРКӘСІП
НЫСАНДАРЫ
ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ

– Аудан кәсіпкерлікті дамыту бойынша көш бастап 
тұр. Өткен жылы бізде «Агроиндустриалдық аймақ» 
құрылып, кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасалды. 
Қазір 3338 шағын және орта бизнес субъектісі тіркеліп 
отыр. Оның 1160-ы – шаруа қожалықтары, 1939-ы – 
жеке кәсіпкерлер. Белсенді субъектілер саны – 3171. 
Бұл – аймақтағы ең жоғары көрсеткіш. Сондай-ақ, та-
рихи ескерткіштерге қызығушылық танытушыларға 
туристік кластерді дамыту үшін үлкен мүмкіндік 
бар. Биыл Манап, Қандөз, Төменарық, Ақүйік және 
Қаратөбе секілді бес ауылдық округте инфрақұрылым 
мәселелерін шешуге жергілікті бюджеттен қаражат 
бөлінді, – деді Ғ.Махмұтбайұлы.

Ал, шағын және орта бизнестің қыр-сыры жай-
лы Наталья Мишукова тарқатып айтты. Оның пай-
ымдауынша, бизнес бастауда тәуекел керек. Себебі, 
кәсіпкердің құндылығы – бір тиыннан екі тиын жасау. 
Дұрыс жоспарланған бизнес алға жетелеп, қаржылай 
қамтамасыз ете алады. Жалпы, кәсіпкер жауапкершілігі 
мол азамат болуы тиіс, яғни іскерлік біліктілігі жоқ адам 
ақшаны бір сәтте жойып жіберуі мүмкін. Сондай-ақ, 
жеке кәсіп бастауды жоспарлап жүргендерге «Bastau- 
Бизнес» мектебін оқып шығу тиімді. Өйткені, бизнес 
білім ешқашан маңызын жоймайды. 

– Кәсіппен айналысу – екінің бірінің қолынан 

келе бермейтін шаруа. Оның үстіне, адамның жара-
тылысы кәсіпкерлікке бейім болуы керек. Сондықтан, 
оқыту жұмыстарының алдында қатысушылардың 
кәсіпкерлікке икемділігі анықталады. Психология 
осындайда көмекке келеді. Іскерлік қабілетті анықтау 
үшін шетелдік мамандар ұсынған тестілеу пайдала-
нылады. Сол арқылы адамның қай салаға бейім екенін 
анықтаймыз. «Агроэкспресс» оқу семинары аясында 
өңірдегі кәсіпкерлікпен айналысуға ниетті азамат-
тар тәжірибе алмасып, нарықтық қатынастарға сай 
бизнесті дамытудың жолдарын үйренуге мүмкіндік 
алады. Бұл – бау-бақша дақылдарын егуге ниет 
білдірген кез келген кәсіпкер үшін тиімді жоба. Ол 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлемін арт-
тырып, өңірдің импортқа тәуелділігін қысқартуға, жаңа 
жұмыс көзін ашуға септеседі. Алдағы уақытта 200 
кәсіпкерді оқыту жоспарланып отыр. Олар жоғарыда 
айтылған тестілеуден өтеді, содан соң бизнес психоло-
гия негіздері, маркетинг теориясы мен практикасы бой-
ынша оқиды, – деді Н.Мишукова.

Басқосуда облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы Аза-
мат Досжанов та қатысушыларды ұсынылған 
мүмкіндіктерді қалт жібермеуге шақырды. Аймақта 
2018 жыл – жаппай кәсіпкерлікті дамыту жылы ретінде 

бекітілгенін айтып, «Бизнестің жол картасы – 2020», 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламаларының игілігін көруге болаты-
нын жеткізді. Бастауыш кәсіпкерлерге көрсетілетін 
көмектің тиімді тұстарымен таныстырды. Сонымен 
қатар статистикаға тоқталып, өңірдегі белсенді шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны өткен жыл-
мен салыстырғанда 37 450 бірлікке артқанын алға тарт-
ты. 

Жиын соңында қатысушылар агроиндустриалдық 
аймақ жұмысымен және «Жаңақорған» шипажайымен 
танысып, тарихи орындарға саяхаттады. Төлек ата, 
Қылышты ата және Қорасан ата кесенелерін аралап, 
зиярат жасады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
өңірде Қазақстанның киелі орындар географиясы-
на енгізілген Ақтас мешіті мен көршілес Түркістан 
қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне саяхат 
ұйымдастыру кешені қызмет көрсетпек. 

Ауданда кәсіпкерлікке серпін берілгенін осыдан 
байқауға болады. Идеяны іске айналдырамын дегендер-
ге мүмкіндік көп. Оны қажетке жарату – өз қолыңызда!

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Жаңақорған ауданы. 

Одан кейін, кәсіпкерлерге қаржылай 
қолдау көрсету, экономика салалары 
бойынша жобаларды іске асыру және 
шығарылған өнімді өткізу кезеңдерінің 
кезегі келеді. Қаржылай қолдау кезеңі 
бойынша Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған бағдар-
ламасын облысымызда іске асыру үшін 
жалпы 7 млрд 453 млн 905 мың теңге 
қаралған. Оның ішінде, микронесие-
лер беруге 2373,7 млн теңге, сервистік 
қолдауға 5080,17 млн теңге бағытталды. 
Жоғарыда келтірген жұмыссыздар, 
өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды, 
кәсіп керлерді микронесиелендіруге 
ба  ғыт   талатын 2373,7 млн теңгеден 
ауылдық жерде микронесиелер беру-
ге – 1811 млн теңгеге жуық, ауылдық 
жерде микронесиелерді кепілдендіруге 
– 185 млн теңге шамасында, Қызылорда 
қаласында микронесиелер беруге – 
299,490 млн теңге, Қызылорда қаласында 
микронесиелерді кепілдендіруге – 51 
млн теңге, Микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидия-
лауға – 27,213 млн теңге көлемінде жұм-
салады.

Ауылдық жерде микронесиелер 
беру үшін бөлінген 1811 млн теңгеге 
жуық қаражаттың 1,2 млрд теңгесі 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қол-
дау қорына», 611 млн теңгеге жуығы 
Аграрлық несие корпорациясы арқылы 
несие серіктестіктері мен «Қызылорда» 
өңірлік инвестициялық орталығына 
отырғызылмақ. Ал, Қызылорда қала-
сында микронесиелер беру үшін 

бөлінген 299,49 млн теңге көлеміндегі 
қаражат өз кезегінде «Даму» қоры 
арқылы өңірлік екінші деңгейлі банктер-
ге отырғызылатын болады.

Бұл қаражаттар аталған қаржы инсти-
туттары арқылы бағдарлама талаптары-
на сәйкес жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған азаматтарға, кәсіпкерлерге 
8000 айлық есептік көрсеткіш (19 240 
000 теңгеге дейін) негізінде жылдық 6%-
пен 5 жыл мерзімге дейін ұсынылады. 
Бұл ретте, жыл соңына дейін бөлінген 
қаражаттар аясында 500 микронесие 
беру жоспарлануда.

Бағдарлама шеңберінде жұмыс-
сыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
азаматтарды, кәсіпкерлерді сервистік 
қолдау бойынша 5080 млн теңгеден 
астам қаржы қаралып отыр. Бөлінген 
қаражат аясында, еңбек нарығының 
қажеттілігін есепке ала отырып, кәсіптік 
және техникалық біліммен 4603 кадрды 
даярлау және қысқа мерзімді кәсіптік 
оқумен 1605 адамды қамтамасыз 
ету жос парлануда. Атап өту қажет, 
бағдарлама шеңберінде жалақыны субси-
диялау, яғни, халықты жұмыспен қамту 
орталығының жолдамалары бойынша 
әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа 
орналастырылған жұмыскерлердің ең-
бегіне жұмыс берушінің ақы төлеуге 
жұмсаған шығындарының бір бөлігін 
өтеу құралы қаралған. Бағдарламаның 
бұл құралы бойынша бөлінген қаражат 
аясында 419 адамның жалақысын субси-
диялау жоспарлануда.

Сонымен бірге, бағдарлама шең-
берінде жастар практикасынан 935 адам 

өтеді деп жоспарланса, «Бастау-Бизнес» 
жобасы бойынша жыл соңына дейін 
1600 адамды кәсіпкерлік негіздеріне 
оқыту жоспары бар. Ал «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасын іске асы-
ру үшін облысқа 1 млрд 319 млн 238 мың 
теңге қаралған. Оның ішінде несиенің 
пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауға 
– 1 млрд теңге, несиелерді кепілдендіруге 
119 млн теңге бағытталды. Бағдарлама 
шеңберінде субсидиялар беру үшін 
бөлінген қаражаттың аясында екінші 
деңгейлі банктер арқылы 13,08 млрд 
теңгені құрайтын тұрақты бизнестердің 
жобасын несиелендіру жоспарлануда. 
Бұл үшін бағдарламаға тиісті өзгерістер 
енгізіліп, шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің 180 млн теңгеге дейінгі 
жобаларын субсидиялауды Өңірлік 
үйлестіру кеңесінің қарауынсыз қарас-
тыру құқығы берілді. Оған қоса, 
микробизнестерді қайтарымсыз қара-
жат тармен қаржыландыру үшін 200 млн 
теңге қаралды. Бұл ретте 3 млн теңгеге 
дейін кәсіпкерлерге жаңа бизнес-иде-
яларды іске асыру үшін конкурстық 
іріктеу негізінде ұсынылатын болады. 
Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорция-
сы базасында кәсіпкерлікті қолдауға 
(бірлескен кәсіпорындар құру, фью-
черстер) – 1435,9 млн теңге қаралды.  
Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға 8797,1 млн 
теңге бөлінді.

Бұдан бөлек, бұл Жол картасы ая-
сында кәсіпкерлер үшін жыл көлемінде 
іске асырылатын іс-шаралар да қалыс 

қалған жоқ. Оның себебі, Жол картасы-
мен бірге облысымызда кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша атқарылатын іс-
шаралардың күнтізбелік жоспары 
әзірленген. Күнтізбелік жоспарға сәйкес 
биылғы жылы кәсіпкерлер үшін жал-
пы 35 іс-шараны өткізу қарастырылған. 
Мәселен, конкурстар, көрмелер, сондай-
ақ, малшылар слеті және балықшылар 
слеті сияқты салалық қажеттіліктер 
бойынша жеке шаралар өткізілмек. 
Сонымен бірге, әйелдер және жастар 
кәсіпкерлігін дамыту үшін «Іскер әйел» 
кәсіпкерлер форумы, «Жас кәсіпкерлер» 
облыстық форумы, облыстың өндіріс 
орындарында студенттер мен оқушылар 
үшін танымдық экскурсиялар өткізу 
қарастырылған. Кәсіпкерлік сала-
сын цифрландыру аясында «OPEN 
KASIPKER» құрылып, ІІІ Халықаралық 
интернет форумы өткізілетін болады.

Ал, мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлер 
үшін «Өзіңе сене баста!» конкур-
сы өткізіледі. Облыс кәсіпкерлері 
үшін дәстүрге айналған жыл сайынғы 
іс-шаралар да өз жалғасын таппақ. 
Мәселен, «Қазақстанның үздік тауа-
ры» көрме-конкурсы, «Сауда үздігі» 
республикалық конкурсы және тағы 
басқа шаралар ұйымдастырылатын бо-
лады.

Міне, осындай жұмыстар, шағын 
және орта бизнес саласына көрсетілетін 
қолдау аймақта кәсіпкерліктің дамуына 
тың серпін береді деген сенім зор.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР ҰСЫНАДЫ

Елбасы Жолдауынан туындайтын міндеттердің жүзеге 
асырылуы бойынша Республикалық ақпараттық топ өкілдерінің 

облыс тұрғындарымен кездесу кестесі
№ Аты-жөні Уақыты Өтетін орны
1 Бекешов Бауыржан  

Бейсенбайұлы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика Вице-министрі

2018 жылғы 20 ақпан
(сағ: 11.30)

Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті
Аудандық мәдениет үйі

2018 жылғы 20 ақпан
(сағ: 16.00)

Сырдария ауданы, Тереңөзек кенті
Аудан әкімдігінің мәжіліс залы

2
Асаубаев Әсет Асанұлы

ҚР Инвестиция және даму 
министрлігі Көлік комитетінің 

төрағасы

2018 жылғы 21 ақпан
(сағ: 11.00)

Қызылорда қаласы, Достық үйі
(Теміржол саласы ұжымының қызметкерлері) 

2018 жылғы 21 ақпан
(сағ: 11.00)

«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық 
филиалының ғимараты

(Көлік саласында қызмет көрсетуші ұйым өкілдері)
2018 жылғы 22 ақпан

(сағ: 11.00)
Арал аудандық мәдениет үйі

2018 жылғы 22 ақпан
(сағ: 15.00)

Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінің мәдениет үйі

3 Хайров Ерлан Картаевич
 ҚР Инвестиция және даму 

министрлігі Инвестиция
 комитетінің төрағасы 

2018 жылғы 
22 ақпан

(сағ: 11.40)

Шиелі ауданы әкімдігінің
 мәжіліс залы 

Құрметті облыс тұрғындары! Жоғарыда аталған саладағы өзекті мәселелер болған 
жағдайда, кестеде көрсетілген кездесулерге қатысуға шақырамыз!

«АГРОЭКСПРЕСС»: 
ИДЕЯНЫ ИГІЛІККЕ АЙНАЛДЫРАДЫ1-

бе
т

1-
бе

т



www.syrboyi.kzz

№28 (19511)
20 ақпан, сейсенбі
2018 жыл3БЮДЖЕТ

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі

12 ақпан, 2018 жыл                  №176

Кезектен тыс 18 сессия

Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
13.02.2018 жылы №6166 болып тіркелген

«2018-2020  жылдарға арналған облыстық бюджет 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 157 шешіміне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 

4 желтоқсандағы кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №157 шешіміне (нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6074 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 27 
желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға 

сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  179 073 300,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 123 982,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 288 363,0 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 163 652 655,7 мың теңге;
2) шығындар – 177 977 206,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -816 300,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 8 704 819,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 521 119,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 824 224,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 1 824 224,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 88 170,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -88 170,5 мың теңге.»;
4-тармақ жаңа мазмұндағы 20), 21), 22) тармақшаларымен толықтырылсын:
«20) абаттандыру;
21) әлеуметтік объектілерді ағымдағы және күрделі жөндеу;
22) облыстық деңгейден аудандық деңгейге 7 бірлік штаттан тыс қызметкерлерді бөлу.»;
6-тармақ жаңа мазмұндағы 4), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшаларымен толықтырылсын:
«4) заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту;
5) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) 

жайластыру;
6) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалау және (немесе) салу, 

реконструкциялау;
7) жылу-энергетикалық жүйені дамыту;
8) әлеуметтік нысандарды дамыту;
9) қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту.»;
жаңа мазмұндағы 9-1 тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттерінен электронды құжат айналымы 

бірыңғай жүйесінің орталықтандырылуына байланысты 51 435 мың теңге облыстық 
бюджетке қайтарылсын.»;

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

2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми 
жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
кезектен тыс 18-сессиясының төрағасы, 
облыстық мәслихат хатшысы                                               Н. Байқадамов

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2018 жылғы «12» ақпандағы  

18-сессиясының № 176 шешіміне
қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы «12» желтоқсандағы  
17-сессиясының № 157 шешіміне

1-қосымша

2018 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 179 073 300,7
1   Салықтық түсімдер 14 123 982,0
 01  Табыс салығы 4 974 312,0
  2 Жеке табыс салығы 4 974 312,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 237 744,0
  1 Әлеуметтік салық 4 237 744,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 4 911 926,0
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер 4 911 926,0
2   Салықтық емес түсiмдер 1 288 363,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 165 047,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 10 000,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 

кірістер 25 000,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 

сыйақылар 130 047,0
 03  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  

мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

797,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

797,0

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

182 300,0

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

182 300,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 940 219,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 940 219,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 300,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті 

сату 8 300,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті 

сату 8 300,0
4   Трансферттердің түсімдері 163 652 655,7
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 3 185 375,7
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 3 185 375,7
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 160 467 280,0
  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 160 467 280,0

Функционалдық топ
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 Бағдарлама
Атауы

   2. Шығындар 177 977 206,2
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 339 106,1
 110  Облыс мәслихатының аппараты 59 461,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 59 461,0
 120  Облыс әкімінің аппараты 2 127 607,1
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 581 579,0
  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 411 221,1
  009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 

кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды 
қамтамасыз ету және өткізу

18 115,0

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін 
қамтамасыз ету 116 692,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 109 680,0
  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті 

басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

102 588,0

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

1 840,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 005 252,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 305 007,0

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

149 817,0

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

155 190,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 143 207,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 143 207,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 182 147,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер 182 147,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 161 858,0
  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 161 858,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 140 342,0
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

131 972,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары 8 370,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 54 723,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

54 723,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы

55 074,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

55 074,0

02   Қорғаныс 1 322 074,9
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 322 074,9
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 560,7
  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 43 595,0
  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 

жұмылдыру 123 515,0
  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 

ауқымдағы аумақтық қорғанысы 170 974,0
  009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 93 854,2
  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу 

және жою 746 504,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 75 072,0
03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-

атқару қызметі 6 707 363,2
 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 

ішкі істер органы 6 290 105,4
  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті 

сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

5 265 060,4

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 
көтермелеу 2 777,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 913 536,0
  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері 48 849,0
  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды 

ұйымдастыру 50 816,0
  015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 9 067,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 417 257,8
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 417 257,8

04   Бiлiм беру 21 521 240,3
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 584 067,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 129 621,0
  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарында мамандар даярлау 454 446,0
 261  Облыстың білім басқармасы 13 344 476,9
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 126 830,0
  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 

жалпы білім беру 988 803,0
  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім 

беру жүйесін ақпараттандыру 11 416,0
  005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 

оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

38 459,1

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 807 881,0

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен 
тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 323 726,3

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу 272 940,0

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

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 3 164 056,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар 
даярлау 2 845 247,0

  027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
білім беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 516 056,0

  029 Әдістемелік жұмыс 95 016,0
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін 
арттыру, даярлау және қайта даярлау

611 276,0

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

189 271,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 165 500,5

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 2 170 908,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 841 942,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша 

білім беру 2 465 903,0
  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы 

дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 376 039,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 4 750 754,4
  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 

және реконструкциялау 1 557 483,6
  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 

объектілерін салу және реконструкциялау 2 993 270,8
  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 

реконструкциялау 200 000,0
05   Денсаулық сақтау 10 316 550,2
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 6 241 910,0
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 184 610,0
  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 166 529,0
  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 174 363,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және 

оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 222 342,0
  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін 

тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 41 816,0
  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 

қызметтер 23 672,0
  027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін 

вакциналарды және басқа медициналық иммундық 
биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып 
алу және сақтау

1 743 364,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 32 070,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 2 573 943,0
  039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 

көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау 
субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді 
және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-
орталықтардың қызмет көрсетуі

621 808,0

  041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі 
бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген 
көлемін қосымша қамтамасыз ету

457 113,0

  042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған 
іс-шараларды жүргізу

280,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 074 640,2

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 4 074 640,2

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 087 854,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 6 789 338,0
  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  

және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

110 797,0

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

255 214,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 680 730,0
  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 

мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулармен 
ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету

781 849,0

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

548 939,0

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

340 229,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 247 384,0

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

2 457,0

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

1 026 876,0

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

420 265,0

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

6 560,0

  049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 414 993,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын 
ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 28 800,0

  055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін 
арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің 
шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

4 680,0

  056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен 
ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

76 433,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 47 329,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 795 803,0

 261  Облыстың білім басқармасы 201 490,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 148 608,0
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 52 882,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 26 780,0

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

26 780,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы 4 619,0

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

4 619,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 65 627,0
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 65 627,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 10 451 287,7
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 5 291 518,7
  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

140 426,6

  010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

744 443,0

  030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

636 524,0

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

2 455 724,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 566 130,0
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 14 436,6
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер 85 051,0
  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 

трансферттері 648 783,5
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 5 159 769,0
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) салуға, 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

1 847 049,0

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 400 000,0
  034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

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

2 912 720,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 10 439 222,2
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 064 275,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 217 119,0
  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  774 816,0
  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 

тілдерін дамыту 64 897,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 7 443,0
 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасы 1 938 721,0
  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

78 535,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 184 929,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 401 803,0
  008 Театр және музыка өнерін қолдау 599 470,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 182 459,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 253 474,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 231 587,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  

трансферттер 6 464,0
 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі 

басқармасы 339 337,0
  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 

қызметтер 28 445,0
  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 201 070,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 752,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  

трансферттер 109 070,0
 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 669 521,0
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

327 331,0

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 115 900,0
  003 Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және 
республикалық және халықаралық спорт жарыстарына 
қатысуы 

3 989 720,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 188 565,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 48 005,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 389 338,7

  024 Cпорт объектілерін дамыту 1 893 348,2
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 495 990,5
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 38 029,5
  010 Туристік қызметті реттеу 38 029,5

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 3 759 499,5
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 3 346 940,0
  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 034 467,5
  050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия 

өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын 
субсидиялау

242 472,5

  081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау 
үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын 
ұйымдастыру және жүргізу

70 000,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 412 559,5

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

412 559,5

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

12 550 814,8

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 42 686,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 42 686,0
 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 

реттеу басқармасы 1 999 782,8
  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 84 229,0
  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн 

белгiлеу 49 878,0
  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 

құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 38 581,5
  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 759 732,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 16 596,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 558 268,3
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 57 083,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер 435 415,0
 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 10 201 611,0
  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 131 709,0
  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 421 290,0
  014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу 

бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 421 133,0
  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2 013,0
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі 

қызметтер 30 000,0
  020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

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

1 974 127,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне 
қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 94 956,0

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау 2 040,0

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

749 505,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың 
сорттық және себу сапаларын анықтау 32 734,0

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

378,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 1 718 319,0

  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта 
өсіру 17 165,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 1 456 428,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 17 069,0

  053 Асылтұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау

2 248 857,0

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

15 233,0

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

624 679,0

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

18 762,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру

184 957,0

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

27 213,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 13 044,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 248 858,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 40 342,0
  028 Уақытша сақтау пунктіне ветеринариялық препараттарды 

тасымалдау бойынша қызметтер 4 492,0
  030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 

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

204 024,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы 57 877,0

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

57 877,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 319 500,6
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 231 619,6
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

122 878,6

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және 
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 108 741,0

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 87 881,0

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

71 886,2

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 15 994,8
12   Көлiк және коммуникация 16 801 240,7
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы 16 801 240,7
  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

72 738,3

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 10 034 173,8
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 164 736,0
  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 

қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
субсидиялау

168 790,0

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

661 798,7

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу 2 153 657,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 3 545 346,9

13   Басқалар 3 524 115,4
 120  Облыс әкімінің аппараты 580 343,0
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 

мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 580 343,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 41 350,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 41 350,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 131 089,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 131 089,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 188 050,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 188 050,0
 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы 855 493,0
  003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың 

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

355 493,0

  008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 500 000,0
 261  Облыстың білім басқармасы 4 001,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 4 001,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 70 000,0
  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

70 000,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 96 181,0

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

96 181,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 72 127,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 72 127,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 42 720,8
  051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту

42 720,8

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 442 760,6
  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке 
кәсіпкерлікті қолдау

200 000,0

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

1 000 238,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 72 439,6
  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын 
және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

119 000,0

  027 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру

51 083,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 16 685,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 16 685,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 9 335,0
  016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық 

бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де 
төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 

7 350,0

15   Трансферттер 68 820 651,6
 257  Облыстың қаржы басқармасы 68 820 651,6
  007 Субвенциялар 64 194 855,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару 22 661,8
  024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған 

бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен 
ағымдағы нысаналы трансферттер 

4 601 806,0

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

1 328,8

   3. Таза бюджеттік кредиттеу -816 300,0
   Бюджеттік кредиттер 8 704 819,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 210 000,0
  013 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

210 000,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 188 531,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 5 188 531,0
  046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

1 584 151,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 3 604 380,0

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

3 216 798,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3 216 798,0
10 255 025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 

үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік 
кредиттер

1 405 812,0

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

1 810 986,0

13   Басқалар 89 490,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 89 490,0
  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті 

дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 89 490,0
5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 521 119,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 521 119,0
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 

өтеу 9 515 347,0
5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 5 772,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 1 824 224,0
   Қаржы активтерін сатып алу 1 824 224,0
13   Басқалар 1 824 224,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 324 224,0
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 

немесе ұлғайту 1 324 224,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 500 000,0
13 257 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 

немесе ұлғайту 500 000,0
6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) 88 170,5
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) -88 170,5
7   Қарыздар түсімі 8 494 819,0
7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 8 494 819,0
7 2 02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар 8 494 819,0
16   Қарыздарды өтеу 9 256 741,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 9 256 741,0
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 6 222 997,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу 3 027 972,0
16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 

бюджеттік кредиттерді қайтару 5 772,0
8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 673 751,5
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 673 751,5
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 673 751,5

Уақытша комиссияның аудандарда (қалада) өтетін отырыстарының кестесі
№

 р/с Іс-шараның атауы Күні, уақыты Өтетін орны

1. Жаңақорған ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерімен танысу және талқылау. 20.02.2018 ж., сағ. 10:00-12:00 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
2. Қармақшы ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерімен танысу және талқылау. 21.02.2018 ж., сағ. 9:00-10:30 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
3. Жалағаш ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша атқарылған және алда атқарылатын жұмыстармен танысу және талқылау. 21.02.2018 ж., сағ.12:00-13:30 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
4. Сырдария ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша атқарылған және алда атқарылатын жұмыстармен танысу және талқылау. 21.02.2018 ж., сағ.15:00-17:00 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
5. Қазалы ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелерімен танысу және талқылау. 22.02.2018 ж.,  сағ.10:00-12:00 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
6. Арал ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша атқарылған жұмыстармен танысу және алдағы жоспарларды талқылау. 22.02.2018 ж.,  сағ.15:30-17:30 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
7. Шиелі ауданының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша атқарылған жұмыстармен танысу және алдағы жоспарларды талқылау. 23.02.2018 ж., сағ.10:00-11:30 Аудан әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы
8. Қызылорда қаласына қарасты елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша мәселелермен танысу және талқылау. 26.02.2018 ж., сағ.16:00-18:00 Қала әкімдігі  ғимаратының мәжіліс залы

Қызылорда облыстық мәслихаты.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысы тұрғындарының назарына!
Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы наурыз айына 

межеленген кезекті сессиясында «Қызылорда облысы тұрғындарын 
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бағытында атқарылған жұмыстардың 
барысы мен алдағы міндеттері туралы» мәселе қаралады.

Осыған сәйкес, мәселені сессияға әзірлеу жөніндегі Уақытша 
комис сияның аудандарда (қалада) өтетін отырыстарына қатысып, 
ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңізді білдіруге болатынын хабарлайды.

Сонымен қатар, ұсыныстар мен пікірлерді облыстық мәслихат 
аппаратының kyz_oblmaslikhat@mail.ru электронды поштасына үсті-
міздегі жылғы 28 ақпанға дейін жолдауға болады.
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және күріш тұқымының «Элита» және І репродукциялы 
«Янтарь», «Лидер», «Фаворит» сорттарын (1 кг бағасы 
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ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕМЕС, 
БОЛАШАҚТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАҢЫЗ!

«Джон Дир» жаңа тракторлары 6В сериясы қозғалтқышының 
күші 95,110 және 139 аттың күші бар, керемет бағамен!

Толық ақпарат пен бағасын +77019672787 тел. арқылы немесе аймақтағы «Евразия Групп Қазақстан» ЖШС өкілдерінен біле аласыз.

PREMIUM  КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ!

ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА – ТӨМЕН БАҒА БОЛҒАН ЕМЕС!

Елбасының «Болашаққа бағ
дар: рухани жаңғыру» мақала
сының аясында қабылданған 
«Туған жер» бағдарламасы өлке
міздің тарихын терең танып, 
бағзы заманнан жеткен ұлттық 
құндылықтарымызды ұлықтап, 
бүгінгі ұрпақ қолына табыстауға 
бағытталған.  Бұл орайда  Алаш
тың анасы – Сыр өңірінде ұлт 
тарихының түп тамырынан бас
тау алған таңғажайып деректер 
мен мәдени құндылықтар жетіп
артылады. Тек олардың сынын 
бұзбай, зерттеп, зерделей білу 
қажет.

Қаладағы Ә.Тәжібаев атын
дағы облыстық әмбебапғылыми 
кітап ханасында өткен «Мәңгілік 
ел және ұлы дала құндылықтары» 
атты «дөңгелек үстел» шарасында 
«Туған жер» бағдарламасының 
аясында өңірімізде іске асыры
лып жатқан жұмыстардың жай
жапсары талқыланды.

Басқосуда Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің  профессоры, 
 тарих ғылымдарының  докторы 
Дастан Сәтбай  Елбасы Жолдауы
ның мазмұнын жастарға жан
жақты түсіндіре келіп,  ұлт тық 
жаңғырудың қазақ стандық мо
делін қарқынды іске асыру бүгінгі 
жастар бойынан жігерлілік пен 
жауапкершілікті талап ететінін 
айтты. 

– Өнеркәсіптік  революция де 
геніміз – цифрлы  технологияны 
кеңінен қолданысқа  енгі зіп, 
инфрақұрылымды  дамыту. Бұл 
орайда жас ұрпақты ғылыми
зерттеу саласына және өнді ріс

тік технологиялық ортаға бейім
деудің маңызы зор. Дамудың 
жаңа мүмкіндіктерін іске асыруда 
халықаралық талаптар деңгейіне 
сай  цифрлық дағдыларды ескере 
отырып, техникалық және кәсіптік 
білім беру бағдарламаларын жаң
ғыртуымыз қажет. Дәл қазіргі 
таңда бұл өте ұтымды бастама 
екені сөзсіз, – деді ғалым.

Бұдан әрі тақырып төңірегінде 
Қорқыт ата атындағы ҚМУ про
фессоры, тарих ғылымдарының 
кандидаты Меруерт Аңсатова 
тарихи таным тұрғысынан пай
ымды пікірін білдірді. «Мәңгілік 
Ел» идеясымен сабақтас руха
ни жаңғыру бағдарламасының  
астары ұлттық кодты, ұлттық 
бірегейлікті сақтау екенін айта 
келіп, ол үшін тарихымызды 
терең танып, дәстүр құндылығын 
дәріптей білуіміз қажеттігін алға 
тартты. Ал «Болашақ» универ
ситетінің аға оқытушысы, фило
логия ғылымдарының  кандидаты 
Тасболат Медетбаев «Ұлы дала
ның ұлылары» тақырыбында 
хабарлама жасаса, Қорқыт ата 
атындағы ҚМУдың ғылыми 
қызметкері Бақытжан  Ахметбек 
Сыр бойының киелі жерлері 
жайлы таңғажайып сырға толы  
тартымды деректерді назарға 
ұсынды. Рухани жаңғыру бағдар
ламасының аясында  ұлтымыздың 
осынау тарихи құндылықтарын 
берісі түркі әлемі, әрісі жалпы 
әлемдік деңгейде насихаттаудың 
маңыздылығы айтылды.

Ғазиза ӘБІЛДА, 
«Сыр бойы».

«МӘҢГІЛІК ЕЛ 
ЖӘНЕ ҰЛЫ ДАЛА 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ»

Қызылорда қаласының 200, «Халық 
банк» акционерлік қоғамының 95 жылдық 
мерей тойына орай, облыстық тарихи-
өлкетану музейінде «Музейге саяхат» атты 
мәдени акция өтті. Қала жұртшылығының 
екі күн бойы мұражайды тегін аралап, 
танысуына мүмкіндік берген шараға «Халық 
банк» акцио нерлік қоғамы демеушілік 
жасады.

Қала тұрғындары Сыр өңірінің тарихы, мәде
ниетімен танысып, жуырда ашылған «Қасиетті 
Қазақстан және археология» залын  тамашалады. 
Шараға қала әкімінің  орынбасары Шахмардан 
Байманов қатысып, ұлттық құндылықты ұлықтап, 
мәдени мұраны насихаттайтын мұндай акцияның 
маңызы зор екенін атап өтті. «Музейге саяхат» 
банктің ұйымдастыруымен өткен алғашқы шара 
емес. 

− «Халық банк» АҚ «95 игі іс» фестивалін  жел
тоқсан айынан бері өткізіп келеді. Банк ұжымы 
ең алдымен облыстық балалар ауруханасындағы 
науқас балалардың көңілін көтеріп, сыйлық та
ратты. Ал қаңтар айында «Мұз айдыны» спорт 
кешенінде 3000ға тарта бүлдіршіннің тегін сырға
науына демеушілік жасады. Балалар – біздің бола
шағымыз. Мұражайдағы акция қаламыздың ме
рейтойына орай, қала тұрғындарына сый ретінде, 
әсіресе оқушылардың қоғамға пайдалы тұлға болып 
қалыптасуы үшін ұйымдастырылды, − дейді «Халық 
банк» АҚ Қызылорда облыстық филиалының 
 директоры Торғын Бейісова.

Білгенімен бөлісуге асығатын балақайлар тари
хи жәдігерлерге, орта ғасырда өмір сүрген халықтың 
тұтынған заттарына, ғарышкерлердің киіміне қызы
ғып, «Барсакелмес» қорығындағы жануарларды өз 
көзімен көргендерін тамсана баяндады.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы». 

МЕРЕЙТОЙДА – 
МУЗЕЙГЕ 
САЯХАТ

Садықбек 1938 жылы Қызылорда қала
сында дүниеге келген. 1961 жылы Қызылорда 
педагогикалық институтын, 1969 жылы Алма
ты жоғары партия мектебін бітірген. 

1959 жылдан Қызылорда облыстық ра
диосы ның дикторы, 1962 жылдан Қызыл
орда облыстық комсомол комитетінің бөлім 
меңгерушісі, идеология жөніндегі хатшысы, 
Қызылорда қалалық комсомол комитетінің 
1хатшысы, Қазақстан комсомолы Орталық 
комитетінің насихат және мәденибұқаралық 
жұмыстар бөлімінің меңгерушісі болды.

1974 жылдан Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінде қызмет етті.   1979 жыл
дан Қазақ КСР халықтық бақылау комитетінің 
ғылымбілім және мәдениет бөлімінің мең
герушісі, 1991 жылдан Қазақстан мемлекеттік 
телерадио комитеті кадр басқармасының 
бастығы, Алматы облыстық және қалалық 
радиосының бас редакторы, 1993  жылдан 
Қазақстан Республикасы Министрлер каби
неті жанындағы Мемлекеттік қаржы бақылау 
комитеті кадр басқармасының бастығы қыз
меттерін атқарды.

Осының өзіненақ, бір азаматтың арқа
сындағы нар көтерер жүктің салмағы сезіледі. 
Мемлекет қызметтерін атқарып, елдің 
әлеуметтікэкономикалық өсіпөрлеуіне сі ңір 
ген еңбегі өз алдына, Садықбек ең бірін шіден 

халыққа табиғи талантымен, 
ақындық бейнесімен танылған 
тұлға. Оның әр жылдары жарық 
көрген «Шапақты шақ», «Уақыт 
сазы», «Сенім» аталатын жыр 
жинақтары оқыр манның қолдан 
да, жүректен де өткізген бағалы 
дүниелер болды.

Садықбектің балалық шағы 
базарсыз, ойынсыз өткен бала 
лық. Өзінің мына бір  есте  лі гіне 
көз салып көрейік: «...Дәмет кен 

апай бірінші сабаққа кел ді де «Жетім қалдық 
қой, оқу шы лар» – деп жылап жіберді. Біз де 
қосы ла жыладық. «Енді қалай күн көрмекпіз. 
Қараңғылық орнайды немесе қалың қол жау 
келіп шауып кете ме?» – деп ойладық.  Күн 
өтті, апта өтті, бұрынғыдай мектепке келеміз, 
жаңа соғыс басталмады. Есімде қалған бір 
жайт, үйге келіп, Байнияз әкеме «Сталин 
өліп қалыпты» деп жыладым. «Әлдеқашан 
өлу керек еді» деп әкем қойып қалды. Күн 
көсемге мұндай сөз айтылар деп кім ойлаған? 
Сөйтсем, әкемнің он жыл жер ауып келгені 
сол «күн көсемнің» арқасы екен ғой...»

Осы естеліктің өзі Садықбектің қандай 
ауыр заманның зарын тартқанын көрсетіп тұр. 
Бірақ, ол жасынан өлеңсөзге зерек, зейінді 
болып өскен.

Мен оны студент кезімнен білемін. 
Екеуміз бір факультеттің түлегіміз, бірақ 
ол менен жоғары курста оқыды. Сәкең ин
ститутта кәсіподақ комитетіне мүше болып, 
ғылыми жұмыспен айналысатын студенттерге 
басшылық жасады. Студент тұрмысының ше
шіле бермейтін түйткілді мәселелері жөнін
де «Педагог» газетіне әзіл өлеңдер жазып 
тұратын.

Сол кезде облыстық радио 
дикторлық жұмысқа кон
курс жариялаған еді. Мен 
сол конкурсқа қаты сып, же
ңіп шық  қанмын. Сөй тіп, 
сабақ ара  сында радио хабар
ларында сөйлеп тұрамын. 
Баспасөз құрал дары қатарында 
радионың беделі өте жоғары 
болатын. Қала да, дала да ради
оны үзбей тың дайтын бір заман 
еді. Аз уақыттың ішінде менің 

даусым да, атыжөнім де күллі аймаққа белгілі 
болып қалды. Садықбек те хабардар болып
ты, бір күні ол менің қалайша радио дикто
ры болып жүргенімді сұрады. Сұрауында әрі 
таңданыс, әрі ризашылық білініп тұрды. Мен 
соны сезе қойып: «Диктор болғыңыз келсе, 
бағыңызды сынап көруге болады» дедім. Шы
нында радиоға ер дауысты диктор керек еді. 
Менің осы сөзім себеп болып, Сәкең радиоға 
келіп, сыннан өтіп, диктор болды. 

Садықбек өзінің 2006 жылы жарық көрген 
«Құбыла» деп аталатын естелік кітабында осы 
оқиға жөнінде суреттей жазыпты.

Сәкең облыстық радиода қызмет етіп 
жүріп, сырбойылық шығармашыл жастардың 
жұмысына көп көңіл аударды. Сол кездегі 
Асқар Тоқмағанбетов басқаратын Жазушы
лар одағының облысаралық бөлімшесінің 
жұмысын жандандыруға да жанжақты атса
лысты. Бүгінгі аты алты Алашқа белгілі 
ақынжазушылар А.Мекебаев, О.Сәрсенбаев, 
А.Сопыбеков, Ә.Рахымбекұлы, М.Әміреев, 
М.Сарикова, Н.Лушникова, Д.Досжанов, 
Ө.Күмісбаев, Ө.Жаппарханов – Асекеңнің ар
миясы секілді айтқан жерден табылып, апта 

сайын жазғандарын өзара талқыласып жата
тын. Садықбек солардың басықасында жүрді. 

1962 жылы облыстық комсомол комите
тіне қызметке шақырылған Садықбек Қы
зыл орда қаласында стадион салу ісіне, 
Ғ.Мұрат баевқа ескерткіш орнату  бастамасына 
белсенділік танытты. Ол қашан көрсең де 
қоғам дық жұмыстардың бел ортасынан табы
латын.

Жиырма жылға жуық уақытын жас
тар өмірімен байланыстырған Сәкең Қазақ
стан ОК қарамағына барған соң да елдік, 

халықтық тұрғыдағы мәселелерге ой салды. 
Қайраткерлік қасиеті, кісілік келбеті айқын
дала түсті. Ол ойлары Сәкеңнің жүрекжарды 
жырларынан анық байқалады.

Сырда жүріп, нұрындай шығар күннің,
Ықыласын елімнің тұмар қылдым.
Алатау боп кеудемде жүр бейнесі,
Ұлы көштей шұбалған шұбар құмның, 

– осы төрт аяғын тең басқан төрт қатардың 
өзіндеақ Сәкеңнің туған жерге деген пер
зенттік борышын сезінуі, сүйіспеншілігі мен
мұндалап тұр.

Айта берсек, кеудемізді сағынышымыз 
сыз датып шыдас берместей екен. Шүкір, от
тың басында балаларының алтын діңгегі бо
лып Алтын замандасымыз отыр.

Еңселі ел болам десең, ағайын,
Сыйға бөлеп жүрсін десең, маңайың.
Қазақшалап тақпақ айтып ауылың,
Қазақшалап сайрап тұрсын сарайың, – деп 

Садықбек ақынның өлеңге салған соқпағында 
халықтың өлмес мұрасы, өшпес мирасы бо
лар лық байлық жатқанын бүгінгі ұрпақ естен 
шығармауы тиіс. 

Жұмакүл ҚҰДИЯРОВА, 
Халық ағарту ісінің озық қызметкері.

САДЫҚБЕК САЛҒАН СОҚПАҚ

РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

Сыр өңіріндегі білімнің 
қарашаңырағы, ғылым мен 

озық технологиялар орталығы 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті 
екенін бәріміз білеміз. 

Қазіргі кездегі 70-80 жасты 
еңсергендер осы оқу орнының 

бір кездегі жас түлектері еді. Сол 
түлектердің қатарындағы Садықбек 

Хангелдин – Сыр өңіріне ғана емес, 
күллі елімізге белгілі 

есімдердің бірі. 

(ҚР Инвестициялар және даму министрлігі «Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті» 
РММ-нен: Аммоний сульфатына №KZ12VCF00000728 куәлігі 01.06.2016 ж., Карбамидке 

№ KZ88VCF00000718 куәлігі 26.05.2016 ж. берілген)

(Қызылорда облысының Ауыл шаруашылық басқармасынан 
№KZ54RDC00000463 аттестаттау туралы куәлігі 14.03.2017 ж. берілген)

ЖАНЫҢЫЗ БОЛСЫН ЖҰМАҚТА
Үстіміздегі жылдың 8 ақпанында әулетіміздің 

ақылшысы, отбасымыз дың тірегі, ардақты бауыры
мыз Төребек Тоқсейітов 79 жасқа қараған шағында 
дүниеден озды.

Төребек Тоқсейітов 1939 жылдың 15 желтоқ
санында Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының 
Мәдениет ауылында өмірге келген. 19561962  жыл
дары «Кызылордасовхозстрой» тресінде, «Бурвод
строй» құрылысмонтаж басқармасында, облыстық 
ішкі істер басқармасында автокөлік жүргізушісі 
болған. 1964 жылы Қызылорда политехникумын 
автокөлік механигі мамандығы бойынша бітіріп, 

19641967 жылдары Қызылорда құрылысмонтаждау басқармасының ав
тобазасында автомеханик, 19671973 жылдары Талдықорған қаласындағы 
«Алматыводстрой» басқармасы автобазасында және Қызылорда 
қаласындағы «Риссовхозстрой» автобазасында бас инженер, 19731975 
жылдары «Риссовхозстрой» тресіне қарасты кірпіш зауытының дирек
торы, 19751992 жылдары ПМК66 мекемесі автобазасының директоры, 
19922002 жылдары «Алматы энергомонтаж» АҚда инженермеханик 
болып абыройлы қызмет атқарып, құрметті зейнет демалысына шыққан. 
Қызмет атқарған жылдары бірнеше құрмет грамоталары және алғыс хат
тармен марапатталған.

Шаңырағымыздың берекесі, ағайынтуыстың қамқоршысы болған 
ардақты әкеміз аяулы анамыз Әлия Шәдіманқызымен мағыналы ғұмыр 
кешті. Өмірге ұлқыз әкеліп, текті тәрбиесін беріп, ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, немере сүйді.

Ендігі жерде асыл жанның рухына қол жайып, құран бағыштаймыз. 
Жатқан жеріңіз жайлы, иманыңыз жолдас болсын.

Еске алушылар: Тоқсейітовтер әулеті.

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 
САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

ӨЗГЕРІСТЕР
Қазақстан  Республикасында 

әлеу меттік тәуекелдердің 
туын  да уы на байланыс ты 
жо ғалтқан та бы сы ның бiр 
бөлiгiн өтеу үшiн халықты 
әлеу меттік қорғаудың қо
сымша нысаны ретінде 
міндетті әлеуметтік сақ
тандыру жүйесі енгі зіліп, 
жұмыс берушілер жалдама
лы жұмысшыларға және өзін
өзі жұмыспен қамтыған тұлғалар 
табыстарынан әлеуметтік ауда рым
дарды төлеуде. Міндетті әлеу меттік 
сақтандырудың негізгі мақ саты 
халықтың әлауқатын арттыру бо
лып табылатын әлеуметтік қорғау 
жүйесінің қосымша деңгейі болып 
табылады

Әлеуметтік  аударымдар «Мем
лекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қоры» АҚ шоғырландырылып, Қор 
активтерінен әлеуметтік қатер туын
дағанда, міндетті әлеу мет тік сақ
тандыру жүйесі қатысу шыларына 
әлеуметтік төлем дер тағайындалып, 
төленуде. 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
 бас тап Мем лекеттік әлеуметтік сақ 
тандыру қорынан еңбек ету қабі
летінен және асыраушысынан 
айы рылған жағдайда төленетін әлеу
меттік төлемдердің мөлшері 16% арт
тырылды.

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне са лық 
салу мәселелері бойынша өзге рістер 
мен толықтырулар енгі зу туралы» 
2017 жылғы 25 жел тоқсандағы №122
VI Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес, «Міндетті әлеуметтік 
сақтандыру туралы» 2003 жылғы 
25 сәуірдегі №405 (әрі қарай – Заң) 
Қазақстан Республикасының Заңына 
толық тырулар мен өзгерістер енгі
зілді. Бұл ретте, 2018 жылғы 1 
қаңтардан бастап – әлеуметтік ауда
рымдарды есептеу объектiсiнің 3,5 
проценті  аударылады. 

Сонымен қатар, Қазақстан Рес
публикасының салық  заңнама сына 
сәйкес, арнаулы салық режимi қол
данылатын өзiнөзi жұмыспен 
қам  тыған адамдар үшiн олар өз 
пай да сына төлейтiн әлеуметтiк ауда
рымдардың мөлшерi, 2018 жылғы 1 
қаңтардан бастап – әлеу меттік ауда
рымдарды есептеу объектісінің 3,5 
процентін, бірақ тиісті қаржы жылы
на арналған республикалық бюджет 

туралы заңда белгіленетін ең төмен 
жалақы мөлшерінің кемінде 3,5 

процентін құрайды. 
Осыған сәйкес, 2018 

жылғы 1 қаңтардан  бас тап 
әлеуметтік ауда рым дардың 
ең төменгі мөл шері 990 
теңге. (ЕТЖ * 3,5% = 28284 

теңге * 3,5% = 989,94 = 
990 теңге) және ең жоғары 

мөлшері 9900 теңге. (10 ЕТЖ * 
3,5% = 282840 * 3,5% = 9899,4 = 9900 
теңге) болды (ЕТЖ – тиісті қаржы 
жылына арналған рес публикалық 
бюджет туралы заң да белгіленетін ең 
төмен жалақы мөлшері).

Әлеуметтiк аударымдардың уақ
ытылы аударылмаған сомала рын 
төлеушi оларды мерзiмi өт кен әрбір 
күн үшiн (Қорға төлеу күнін қоса 
алғанда) Қазақстан Рес публикасының 
Ұлттық Банкi бел гілеген қайта 
қаржыландырудың 1,25 еселенген 
ресми мөлшерлемесі көлемiнде есеп
ке жазылған өсiм пұлмен бірге қордың 
шотына ау даруға тиiс.

Заңның 8бабына сәйкес,  «Қа
зақстан Республикасында зей нет 
ақымен қамсыздандыру  туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 
11бабының 1тармағында көз дел ген 
жасқа толған  адамдарды қоспағанда, 
Қазақстан Рес пуб ликасының аума
ғында тұрақты тұратын және ел 
аумағында кіріс әке летін қызметтi 
жүзеге асыратын шетелдiктер мен 
азаматтығы жоқ адамдарды қоса 
алғанда, қыз меткерлер, өзiнөзi 
жұмыспен қам тыған адамдар мiндеттi 
әлеуметтiк сақтандыруға жатады.

Бұл ретте, жұмыс істейтін зей
нет жасына жеткен, ер кісілер – 63 
жас және әйел кісілер – 58 жыл 6 ай 
жастағыларға әлеуметтік аударымдар 
аудару тоқтатылады.

Әр азамат өзі үшін ақпаратты  
мемлекеттік корпорацияның бөлім
шелері арқылы тегін алуына болады. 
Сондайақ, «Мемлекеттік әлеу  меттік 
сақтандыру» АҚ gfss.kz сайтынан 
міндетті әлеуметтік сақ тандыру 
жүйесі туралы толық ақпа ратты 
білуге болады.

Гүлсім ДЕНЕЕВА, 
«Міндетті әлеуметтік 
сақтандыру қоры АҚ 

Қызылорда облыстық 
филиалының директоры.

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаң тар
дағы №212ІІІ Қазақстан Респуб
ликасының Экология кодексінің 
57бабының талаптарына сәйкес 
«ОңтүстікБатыс Қарабұлақ кені
шінде мұнай жинау жүйесі. №3 
Спутник  құрылысы және №№1, 
19, 36, 24, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 
67, 68 ұңғымаларын жайласты
ру» және «Қарабұлақ кенішіндегі 

мұнай жинау жүйесі. №53 және №54 
ұңғымалардан аралық құбырлар 
тарту» жұмыс жобалары жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік эколо
гиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемле
кеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ойпікірлерін білдіру 
мүмкіндігі беріледі.

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

ОБЛЫС ХАЛҚЫНЫҢ НАЗАРЫНА
Қызылорда облысы бойынша «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қоры» АҚ филиалы 2018 жылдың 27 ақпанында «Ашық есік» күні өтетінін 
хабарлайды. Шараның негізгі мақсаты халыққа міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесі туралы түсінік жүргізу, «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ қызметімен, әлеуметтік аударымдар мөлшерімен 
және әлеуметтік төлем түрлерін, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
енгізілген өзгерістермен таныстыру болып табы лады. «Ашық есік» күні 
«БЖЗҚ», «МСМҚ» және мемлекеттік мекемелердің қатысуымен өтеді. 
Өтетін орны: Ә.Тәжібаев көшесі, 26, 3қабат. Уақыты: сағат: 10.00.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Гичиев Руслан Дзияудиновичтің атына Қызылорда облысы, Сырда

рия ауданы, А.Тоқмағамбетов атындағы а/о, «Карарын» шатқалында (уро
чище) орналасқан жер телімдеріне берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін актілерінің (1. Кадастрлық №101530183456, №0114331; 
2. Кадастрлық №101530183457, №0114345) түпнұсқалары жоғалуына бай
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

АКЦИЯ АЯСЫНДА 
КЕҢЕС БЕРІЛДІ
№1 қалалық емханаға  қарасты Қызылорда қалалық жұмыс

пен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қызмет
керлері арасында «Обырсыз өмір!» ұранымен кең ауқымды 
акция өткізілді.

Дүниежүзілік қатерлі ісік ауруларының алдын алу мақ
сатында ұйымдастырылған акцияда қызметкерлердің арте
риялық қан қысымы,  антропометриялық өлшемдері, қандағы 
қант пен холестерин мөлшері тексерілді. Акция барысында 
57 адам қамтылып, қан  қысымы, қант мөлшері, холестерині 
жоғары болғандарға аймақтық емханаларға жолдама берілді. 
Тақырыптық ақпараттықтанымдық материалдар таратылды.

Индира АХМЕДОВА, 
№1 қалалық емхана қызметкері.

КӨКТАЙҒАҚ КҮТІЛЕДІ
«Қазгидромет» РМК Қызылорда 

облысы бойынша филиалының ма
мандары алдағы күндерге қатысты ауа 
райы болжамымен бөлісті. 

Мамандардың айтуынша, 20 ақпан 
күні түнде Қызылорда облысының 
кей жерлерінде шығыстан, оңтүстік
шығыстан екпіні секундына 2328 метр 
жел соғады. Ал 2021 ақпан күндері кей 
жерлерде көктайғақ күтіледі.

Облыстық ішкі саясат басқармасы, дін мәселелерін зерттеу орталығы 
және «Сыр медиа» ЖШС ұжымы 19942002 жылдары облыстың бас имамы 
болған 

Әбілда Ерғалиұлы Әуезовтің
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туғантуыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.


