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1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ЖАҢАШЫЛ
БАСТАМАЛАР
ЖЕТІСТІККЕ
ЖЕТЕЛЕЙДІ

ДЕПУТАТТАР: ОЗЫҚ
ОЙЛЫ ЖАСТАРДЫҢ
БЕЛСЕНДІЛІГІ ҚУАНТАДЫ
«Нұр Отан» партиясының облыстық филиалында Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісі депутаттарының Сыр өңіріндегі сапар барысы туралы БАҚ өкілдерімен баспасөз
мәслихаты өтті. Депутаттардың ел жағдайымен етене танысудағы мақсаты – Елбасы
Жолдауы мен бес әлеуметтік бастаманы іске асыру бойынша елді мекен тұрғындары,
еңбек ұжымдарымен кездесу өткізіп, аймақта жоғары деңгейде шешілетін күрмеуі қиын
мәселелерді анықтау. Осыған орай депутаттар Дархан Мыңбай, Б
 алайым Кесебаева, Наталья Жұмаділдаева, Фахриддин Қаратаев, Амангелді Дәуренбаев осы кезге дейін Арал,
Қазалы, Қармақшы, Сырдария, Жалағаш аудандарының елді мекендерін аралады.
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ
ҚЫЗМЕТ –
ҚОЛЖЕТІМДІ
ЖҮЙЕ
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СЫР
САҢЛАҒЫ
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“АҚМЕШІТ ПЕРОВСК ҚЫЗЫЛОРДА”

Бүгінде аймақ тұрғындары Елбасы ұсы
нысында міндеттелген халықты баспанамен қам
тамасыз ету, жалақысы төмен қызметкерлерге
салықтық жеңілдіктер жасау, жастардың білім
алуы және жатақханамен қамтылуы, шағын
және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы
жұмыстармен жақсы таныс. Депутаттар халыққа
ақпаратты жеткізуде ауқымды жұмыс атқарған
БАҚ өкілдеріне алғысын білдірді.
– Арал, Қазалы аудандарына сапар барысында
тұрғындар ҮЕҰ жұмысына байланысты ойларын
айтып, қоғамдық қор жұмыстарын жетілдіру
мәселесін қозғады. Ауыл мектептеріндегі
маңызды мәселенің бірі – ұстаздардың айлық
жалақысы. Нақтыланған республикалық бюджет
комиссиясында 62 млрд қаражат ұстаздардың
еңбекақысын көтеруге арналып отыр. Бұл мәселе
республика көлемінде шешімін тауып, жаңа оқу
жылынан бастап мұғалімдер еңбекақысының
көлемі артатын болады. Бес бастаманың
алғашқысы – еліміздің әр отбасына баспана
алуға мүмкіндік береді. Құрылыс нарығына
үлкен серпіліс әкелетін «7-20-25» тұрғын
үй бағдарламасын бастау үшін жол картасы
әзірленген. Ұлттық Банкке жүктелген бұл бастама
бойынша ипотекалық несие беру тамыз айынан
басталады. Студент жастар Елбасының бес
әлеуметтік бастамасында оқу сапасын арттыру,
студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету
жөніндегі тапсырмасын саналы түрде қабылдаған.
Жастардың белсенділігіне, жаңашыл көзқарасына
риза болдық. Жаңа мамандықтар игеру бойынша
сауалдарға жауап беріп, ІТ мәселесі бойынша
оларды қызықтыратын сұрақтардың көп екеніне
көзіміз жетті, − деді Дархан Қамзабекұлы.
Қазір жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа
қосымша 20 мың грант қосылып отыр. Оның
жартысынан астамы техникалық мамандықтар
бойынша бакалаврлық білім алуға бағытталады.
Депутат Н.Жұмаділдаева бұл гранттардың 11 мыңы
техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық
білім беруге тиесілі екенін атып өтті. Бастама
Қазақстанның Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы жаңа экономикада зор сұранысқа
ие болатын инженерлер, ақпараттық технология,
робототехника, нанотехнология, ІТ саласының
кәсіби мамандарын дайындауға мүмкіндік береді.
Ал жатақхана құрылысы бойынша Білім және
ғылым министрлігі қажеттілік картасын жасаған.
Сыр өңірінің халқымен екінші рет жүздескен
Фахриддин Қаратаев аймақ дамуындағы елеулі
өзгерістерді байқағанын айтты.
– Әсіресе, өңірде тұрғын үй құрылысының
қарқынды жүруі ел дамуының айқын көрінісі.
Елбасы Жолдауында міндеттелген жұмыстар иде
ологиялық тұрғыда нақты жүзеге асқан. Өңірде
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жолға
қойылған. Айталық, Аққұм ауылындағы мал
бордақылау алаңына бардық. Ауылда жел соғып,
құм суырып тұрса да, жұмыс қайнап жатыр, –
дейді ол.
Жиын барысында депутаттар аймақ халқын
алаңдатқан сағаттық белдеуге қатысты өз
пікірлерін ортаға салды. Бұл туралы Парламент
отырысында да айтылған болатын.
– Адамдардың денсаулығы, рухани тұрғыда
кемелденіп, жайлы өмір сүруі – ең басты дүние.
Сондықтан бұл мәселені Үкімет қарап жатыр, −
деді Дархан Мыңбай.

Кеше ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Балайым Кесебаева, Д
архан
Мыңбай кәсіподақтар үйінде болып
кәсіподақ мүшелерімен кездесті. Елбасы
ұсынған бес әлеуметтік бастаманы жүзеге
асыру бағыты түсіндірілді.
Халық қалаулысы Д.Мыңбай білім саласына
ерекше тоқталса, Б. Кесебаева әр бағытқа жекежеке талдау жасады.
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес әлеу
меттік бастамасы еліміз үшін маңызды. Өйткені,
қай бастаманы алсақ та, ел игілігі жолына
негізделген. Мәселен, алдағы уақытта жалақысы
төмен жұмысшылардың еңбекақысын көбейту
мақсатында олардың салық жүктемесі азаяды.
Сондай-ақ, “7-20-25” бағдарламасы бойынша
халықты тұрғын үймен қамту мәселесі өз
шешімін таппақ. Яғни, несие өсімінің мөлшері
қазіргі күні 16 процент болса, бұл бағдарлама
арқылы 7 проценттен аспайтын болады. Оған
қоса несие алушының төлемін азайту үшін оның
мерзімі 25 жылға дейін ұзартылады. Бұл халық
үшін жақсы мүмкіндік деп білемін. Ал, Сыр елі
үшін баспана алу мәселесі мейлінше оңтайлы
жолға қойылған. Себебі, халықты тұрғын үймен
қамтуда облыс көп өңірге қарағанда көш ілгеріде
тұр, – деді Балайым Туғанбайқызы.
Жиын соңында қатысушылар өз ойларын
білдіріп, пікір алмасты, әрі депутаттарға
сауалдарын жолдады.
***
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары Н.Жұмаділдаева, Ф.Қаратаев,
Б.Кесебаева, Д.Мыңбай, А.Дәуренбаев
Қорқыт ата атындағы ҚМУ Студенттер
сарайында болып, облыстың белсенді жастарымен кездесті. Халық қалаулылары
бес әлеуметтік бастамада білім саласының
ерекше орын алатынын атап өтті. Сонымен бірге, биыл мемлекеттік білім
грантының саны 20 мыңға көбейетіндігін,
студенттер үйіндегі жатын орынның 75
мыңға артатынын жеткізді.
Елбасы жоғары білім алудың қолжетімділігі
мен сапасын арттырып, студент жастардың
жатақханадағы жағдайын жақсарту мәселесін
жолға қойып отыр. Бұл дұрыс шешім деп
ойлаймын. Өйткені, білімді, білікті болу –
заман талабы. Бүгінгі жастарымыз – ертеңгі
болашағымыз. Сондықтан жастар үнемі ізденіп,
білімін жетілдіріп отыру керек. Биыл 20 мың
грант қосымша бөлінуде. Оның 11 мыңы
техникалық мамандықтарға берілмек. Елімізде
ІТ мамандарын даярлайтын оқу орнын ашу да
көзделуде. Мұның барлығы жастарға жасалған
зор мүмкіндік. Осындай мүмкіндіктерді әрбір жас
пайдалана білу керек. Ал, оқу сапасын арттыру,
жатақханамен қамту жағынан Қызылордада
жастарға жақсы жағдай жасалған, – деді Дархан
Мыңбай.
Айдана ЖҰМАДИНОВА,
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
“Сыр бойы”.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» үндеуінде
елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру мәселесіне
баса назар аударылған болатын.
Қазақстан газ өндіру көлемін 8 млрд текше метрден
бастап, тәуелсіздік жылдарында бұл көрсеткішті 52 млрд
текше метрге дейін арттырды. Қазір ел тұрғындарының
газбен қамтылу деңгейі – 47,4%. Тоғыз облыста газ құбыры
мәселесі әртүрлі деңгейде шешілгенімен, Орталық және
Солтүстік Қазақстан азаматтары көгілдір отынсыз отыр.
ҚР Энергетика министрлігінің мәліметінше, бұл саладағы
жұмыстар 2014 жылы бекітілген газдандырудың 20152030 жылдар аралығындағы бас сызбасына сай жүргізіледі.
Жауапты орган басшылыққа алып отырған өңірлерді
көгілдір отынмен қамтамасыз ету жоспарында елді
мекендерге газ тарту жобасының уақыты мен реттілігі нақты
көрсетілген. Энергетика министрлігінің газ өнеркәсібін
дамыту департаменті басшысының орынбасары Демеу
Сейітжановтың айтуынша, «Қараөзек-Жезқазған-Қарағанды
-Теміртау-Астана-Көкшетау-Петропавл»
бағытындағы
«Сарыарқа»
магистральді
газ
құбыры
жобасына
«ҚазТранГаз» АҚ техникалық-экономикалық негіздеме әзір
леп, құжат «Мемсараптама» РМК-ның оң бағасын алған.
Жалпы құны 370 млрд теңге деп бағаланған газдандыру
жобасын қаржыландыруға халықаралық қаржы институттары
қатысады. Қазір «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі
шетелдік банктермен байланыс орнатып, келіссөздер жүргізіп
жатыр. Кезең-кезеңімен сатылай орындалатын газ құбырының
құрылысы бойынша арнайы жұмыс тобы құрылған. Жобаның
алғашқы кезеңі осы жылдың жазында басталады деп күтілуде.
Орталық және Солтүстік Қазақстанды газдандыру бойын
ша «Сарыарқа» жобасы өз бастауын «Бейнеу – «Бозой –
Шымкент» бағытындағы газ құбырының бойында орналасқан
«Қараөзектен алады. 2013 жылы «Бейнеу» – «БозойШымкент» газ құбыры іске қосылғанға дейін, оңтүстік өңірі
газды сырттан импорттап келгенін атап өту керек. Жалпы
ұзындығы 1534 шақырым болатын «Сарыарқа» магистральды
газ құбырының құрылысы ІV кезеңде жүзеге асады: І кезең

ЕЛБАСЫ БАСТАМАШЫ
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– «Қызылорда-Астана» (1081 шақырым), ІІ кезең – «АстанаКөкшетау» (276 шақырым), ІІІ кезең – «Көкшетау-Петропавл»
(177 шақырым), ІV кезең – «Жезқазған», Теміртаудағы
компрессорлық стансаларының құрылысы. Нәтижесінде, 2,7
млн адам табиғи газға қол жеткізуі керек.
2017 жылғы қорытынды дерекке сүйенсек, 1320 елді
мекенде тұратын 8,5 млн адам көгілдір отынға қол жеткізген.
Осы тұста Қазақстан өңірлерінің газбен қамтылу деңгейі
біркелкі еместігін атап өткіміз келеді. Мәселен, Президенттің
әлеуметтік бастамасына арқау болған Қарағанды, Ақмола,
Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстары табиғи
газға үміт артып отырған аймақтар болса, оларға көршілес
Қостанай (54%) мен Шығыс Қазақстанның (0,2%) да жағдайы
алаңдаушылық тудырады. Маңғыстау облысы (99%), Атырау
облысы (98%), Батыс Қазақстан облысы (94%), Ақтөбе (88%).
Оңтүстік жұртшылығының көгілдір отынға қолжетімділігі
келесі проценттік көрсеткіштермен бағаланады: Қызылорда
(64%), Оңтүстік Қазақстан облысы (63%), Жамбыл облысы
(65%), Алматы облысы (36%).
Жоспар бойынша 2030 жылға қарай көгілдір отын келген
елдімекендер санын 1600-ге, табиғи газға қол жеткізген халық
санын 11,5 млн адамға жеткізу көзделіп отыр. Энергетика
вице-министрі Мағзұм Мырзағалиевтің айтуынша, газды ішкі
тұтыну тәуелсіздік жылдарында 1,5 есеге өскен.
Еліміздің бас қаласын бетке алған газ құбыры елорданың
экологиялық ахуалын жақсартады деген де болжам бар.
Өйткені мамандардың пікірінше, қазір қалада жұмыс істейтін
жылу электр стансаларындағы көмір қолданысын шектеп,
оның орнына табиғи газды пайдалану ауаға бөлінетін зиянды
қалдықтарды 6 есеге (36,1 мың тонна) азайтуы мүмкін. Жалпы
есеппен, Астана қаласында бір жылда жұмыс істеп тұрған 2
жылу электр стансасында 651 мың тонна көмір жағылады.
Министрліктің мәліметінше, газ тарату желілерін жобалау
мен салу мәселелері Қарағанды, Ақмола облыстары және
Астана қаласы әкімдіктерінде қызу талқыланып жатыр.
Сыр өңірін газдандыру 2004 жылы Елбасының бас
тамасымен қолға алынған болатын. Алдында ғана Қазақстан
Президенті Жолдауында атап көрсетілген жоба іле-шала
ауқымды тірлікке айналды. Жыл ішінде Қызылорда
қаласының тұрғын үй секторының 50 пайызы көгілдір
отынмен қамтамасыз етілді.
Қазіргі таңда, облыстың газдандыру үлесі - 63, соның
ішінде Қызылорда қаласын газдандыру үлесі 95 процентті
құрайды.
Облыстың аудан орталықтары мен қала маңындағы
елді мекендерді газдандыру «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
магистральді газ құбырының бойында қарастырылған
бұрыптар арқылы жүзеге асырылуда.
2014-2017 жылдар аралығында Қызылорда қаласына
қарасты Тасбөгет, Қызылжарма, Талсуат, Белкөл елді
мекендерін және индустриалдық аймақты газдандыру
жұмыстары республикалық және облыстық бюджет
есебінен қаржыландырылды. Сондай-ақ, облыс әкімдігі мен

ТІЛШІ – ЕЛДЕН

КӨКТЕМДЕ – “БЕЛАРУСЬ”, КҮЗДЕ – “CLAАS”
Көктем шықса
болды, шаруа
адамдарына тыным жоқ. Күреккетпенін сайлайды,
трактор-комбайнын майлайды.
Құрғап қалған
шөпті өртеу, жер
жырту, тұқым
жаңарту, тағысы
тағылар толып жатыр. Олар бүгінде
берекеге бастайтын
бейнетті тірлікке
бел шеше кірісіп
кетті.

«Сыр маржаны» серіктестігінің механизаторы
Бүркіт Жұбанышбайды біз Қазалыға әдейілеп
барған кезімізде егістік басында жолықтырдық.
Ақтан батыр ауылында тұратын диқан отбасын осы
кәсібімен асырап отыр. Ала жаздай атыз жағалап,
ырзық-несібесін жерден теріп үйренген ағамыз
еңбекпен келген нанның тәтті екенін өте жақсы
түсінеді.

”

центнер астықты қамбаға құйып, көрсеткішті
арттыруға септігін тигізді. Кейіпкеріміз «Сыр
маржаны» ЖШС құрылғалы бері шаруашылықтың
ыстық-суығын бірге көріп келеді. Ең әуелі 350 гектар
жерге күріш егіп жұмыс бастағанда серіктестік
құрамында небәрі 35 жұмысшы ғана бар болатын.
Бүгінде серіктестіктің қызмет аясы, жұмыс
ауқымы кеңейді. Зауыттағы оңтүстіккореялық

– ЕГІСТІК ДАЛАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕП КЕЛЕ ЖАТҚАНЫМА ЖИЫРМА ЖЫЛҒА
ЖУЫҚ УАҚЫТ БОЛДЫ. СОДАН БЕРІ БІРНЕШЕ ТЕХНИКАНЫҢ ТІЗГІНІН ҰСТАДЫМ.
БІРАҚ СОҢҒЫЛАРЫ БҰРЫНҒЫЛАРҒА ҚАРАҒАНДА ӘЛДЕҚАЙДА ЫҢҒАЙЛЫ ӘРІ ЖИНАҚЫ.
КӨКТЕМ, ЖАЗ МЕЗГІЛДЕРІНДЕ «БЕЛАРУСЬ» ТРАКТОРЫН ЖҮРГІЗЕМІН. АЛ КҮЗДЕ ОНЫ
НЕМІСТІҢ «CLAAS» КОМБАЙНЫНА АУЫСТЫРАМЫН. БҰЛАР ЖҰМЫСТЫ БІРШАМА
ЖЕҢІЛДЕТТІ, ҚОЛ КҮШІН ДЕ СОНШАЛЫҚТЫ КӨП КЕРЕК ЕТПЕЙДІ, – ДЕЙДІ МЕХАНИЗАТОР.

Заман талабына сай техникалардың көмегімен
ол күніне орта есеппен 700-800 центнер күріш
бастырады екен. Ал былтыр жалпы көлемі 21 мың

қондырғыларда сағатына – 5, тәулігіне 18 тоннаға
дейін Сыр салысы ақталып, Қазақстаннан
бөлек, ТМД және Орта Азия мемлекеттеріне

экспортталады.
«ҚазАгроҚаржы»
АҚмен ынтымақтастық нәтижесінде алынған
техникалар күріш, жаңа жоңышқа егуде, ескі
жоңышқаны күтіп-баптауда, егін жинауда
басты көмекшіге айналды.
Ең бастысы, Ақтан батыр ауылының
тұрғындары
негізінен
нәпақасын
осы
шаруашылықтан тауып отыр. Серік
тестіктің бас агрономы Мұратбай
Жетесәлінің айтуынша, 70-80 адам
тұрақты жұмыспен қамтылған
болса, маусымдық жұмыстың
қызатын шағында 180-190 адамға
дейін дән даласында тер төгеді.
Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».
Қазалы ауданынан.

«ҚазТранГаз Аймақ» АҚ арасында жасалған меморандумға
сәйкес, 4 аудан орталығына (Арал қаласы, Әйтеке би
кенті, Шиелі кенті және Жаңақорған кенті) және Байқоңыр
қаласына автоматтандырылған газ тарату стансалары мен

”

ЖАЛПЫ 2014-2017 ЖЫЛДАРЫ ОБЛЫС
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІН ГАЗДАНДЫРУҒА
29 МЛРД ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ БӨЛІНІП, ГАЗДАНДЫРУ
ҮЛЕСІ 34 ПРОЦЕНТТЕН 63 ПРОЦЕНТКЕ
КӨТЕРІЛДІ. НӘТИЖЕСІНДЕ 1,5 МЫҢ ШАҚЫРЫМ
ГАЗ ҚҰБЫРЫ САЛЫНДЫ.
кварталішілік газ құбырларының құрылысы жүргізілді.
Облыстың қалған 3 аудан орталығын (Жосалы, Жалағаш,
Тереңөзек) газдандыру жұмыстарына бюджеттен қаржы
қарастыру 2018-2020 жылдарға жоспарланған. Жобалардың
жалпы құны шамамен 13 млрд теңгені құрайды.
2018 жылы Жосалы кентіне автоматтандырылған газ
тарату станциясының құрылысын аяқтау, Тереңөзек кентінде
автоматтандырылған газ тарату станциясының құрылысын
бастау және Жосалы кентіне орамішілік газ желісінің
құрылысын бастау жоспарлануда.
Қызылорда облысын газдандыру өңірде шағын және орта
бизнестің дамуына игі ықпалын тигізді. Аймақта оның жалпы
өнеркәсіптегі үлес салмағы соңғы 5 жыл ішінде 30 процентке
жуық артты. Әсіресе, өнеркәсіп өндірісінде өңдеу саласының
үлесі алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда бірнеше есе
артты. Бұл негізінен өнімнің өзіндік құнын төмендету
нәтижесінде мүмкін болды.
Жалпы, өңірді газдандыру алдағы уақытта Қызылорда
облысында өндірілген өнеркәсіп өнімдерінің өзіндік құнын
арзандатып, оның шетел нарығында бәсекелестік қабілетін
арттырады деп күтіліп отыр. Бұл оңды үдерістің алғашқы
нышандары қазірдің өзінде байқалуда.
Қазақстан Президентінің үстіміздегі жылдың 1 нау
рызында халыққа жариялаған үндеуінде «Біз «Қараөзек
(Қызылорда
облысы)
-Жезқазған-Қарағанды-ТеміртауАстана» бағытында магистральді газ құбырын салу жобасын
жүзеге асыруымыз керек... Бұл 2,7 миллион адамды газбен
қамтамасыз етумен қатар, шағын және орта бизнестің
жаңа өндірістерін ашуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге,
экология жақсарады», деп атап көрсеткен болатын.
Қорыта айтқанда, Елбасының бастамасымен Қызылорда
облысын қамтамасыз етуден басталған әлеуметтік жоба
бүгінде еліміздің көптеген өңірлерін, оның ішінде Астана
қаласын қамтуды көздеп отыр.
Ж.ӘЛМАХАН.
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СҰХБАТ
– Қайратбек Әубәкірұлы, өзіңіз білетіндей,
ел егін қамына кірісіп кетті. Жалпы бұл салада алға қойған меже қандай?
– Жалағаш – Сырдағы дара дақыл – күріш
өсірумен аты шыққан аудан. Сондықтан
еңбеккерлердің бұл салада жиған тәжірибелері
жеткілікті. Өткен жылы аудан бойынша 129 млн
тонна күріш өндірілгені осы сөзіміздің дәлелі. Де
генмен, ауыл шаруашылығын әртараптандыруға
байланысты қажетті шаралар қабылданып, егістік
жердің құнарлылығын сақтауға, тың тәсілдерді
енгізуге, өнімділікті көтеруге ұдайы талпыныс
бола беретіні мәлім. Сол секілді, алдағы уақытта
өндірілген ауыл шаруашылығы дақылдарын
өңдеу мәселесін де назарға алып отырмыз. Сыр
қауынын сыртқа экспорттап келетін «Магро»
фермерлік қожалығының жұмысын да одан әрі
дамыту ойымызда бар.
Жалпы, ауданның ауыл шаруашылығы са
ласында бүгінде 14 жауапкершілігі шектеулі
серіктестік, 133 шаруа қожалығы және 25
фермерлік қожалық болса, сонымен қатар,

ДАМУ
ДӘНЕКЕРІ

Жалағаш ауданының негізгі тіршілік тынысы – ауыл шаруашылығы.
Оның ішінде күріш өсіруде аудан диқандарының тәжірибесі мол. Айта
лық, өткен жылы облыс көлемінде жиналған 500 мың тонна астықтың
үштен бірін осы аудан еңбеккерлері өндірген еді. Көктемнің әр күні
жылға азық екенін көңілге түйген диқан қауым тоң жібіп, топырақ беті
жұмсарғаннан-ақ шаруаға жұмылып, егіске әзірлік жұмыстарын еңсеріп
тастады.
«Көрікті қызған кезде соқ» деген, көктемгі қарбалас тірліктің ара
сында аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаевпен әңгімелесіп, Елбасы бас
тамаларынан туындайтын міндеттер және ауданда өзге де салаларда
атқарылып жатқан жұмыстардың жайын білген едік.
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі «КаzSat»
ғарыштық байланыс жүйесі ауылдық елді мекен
дерді кеңжолақты интернетке қолжетімділікпен
қамтамасыз етуді 2021 жылға дейін кезеңкезеңімен жүзеге асыру мүмкіндігін қарас
тыруда. Соның ішінде, «Цифрлық Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасының бірінші кезеңінде
Мырзабай ахун, Аққұм, Аламесек, Жаңадария,
Жаңаталап, Мақпалкөл ауылдарын жердегі

Оның ішінде еш жерде жұмыс жасамайтын,
оқымайтын 400-ден астам жаспен әлеуметтік
қызметтер аясында тиісті жұмыстар жүргізілуде.
Бұл мәселе біздің тұрақты назарымызда. Осы
орайда айта кетейін, аудан жастарының спорт
саласындағы жетістіктері көңіл қуантады.
Айталық, өткен жылдың қорытындысымен ау
дан спортшылары халықаралық жарыстарда – 2
алтын, 2 күміс, 3 қола, республикалық жарыстар

болатын. Бұған байланысты жалпы құны 900
млн теңгені құрайтын 300 орындық жаңа мектеп
салу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда мектеп
құрылысының жоба-сметалық құжаты әзірленіп,
республикалық бюджетке қаржыландыруға
ұсынылды. Сондай-ақ, алдағы уақытта аудан
орталығынан типтік жобаға сай 100 орындық
аурухана салу мәселесі де шешімін табады деген
үмітіміз бар. Ал аудан орталығындағы Иманқұл

Қайратбек СӘРСЕНБАЕВ, Жалағаш ауданының әкімі:

ЖАҢАШЫЛ БАСТАМАЛАР
ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ
олар арқылы құрылған 40 өндірістік коопера
тив жұмыс жасайды. Олар мемлекет ұсынған
жеңілдіктерді тиімді пайдаланып, жүйелі жұмыс
жасап келеді.
Биыл аудан бойынша 32 722 гектар егін
орналастыру межеленуде. Оның ішінде 18 100
гектар күріш, 285 гектар жаздық бидай, 50 гек
тар арпа, 2200 гектар мақсары, 3500 гектар жаңа
жоңышқа, 5900 гектар ескі жоңышқа, 900 гектар
картоп, 787 гектар көкөніс, 1000 гектар бақша
дақылдары бар.
Диқан қауым көктемгі ақ егісті аяқтауға
жақын. Таяу күндерде күріш егісіне кірісетін бо
ламыз.
– Қай сала болмасын қазіргі нарықтық экономикада кәсіпкерлікпен біте қайнасып жатыр. Оның үстіне, облыс әкімінің бастамасы
мен биыл облыста «Жаппай кәсіпкерлікті
қолдау жылы» жарияланды. Қаржылай қол
дауға барынша басымдық берілуде. Бұл орайда жалағаштықтардың қандай жоспары бар?
– Иә, өте орынды сұрақ. Ауданның тіршілік та
мыры негізінен ауыл шаруашылығымен сабақтас
екенін айтып өттік. Сондықтан бұл салада ау
дан еңбеккерлерінің тәжірибесі қалыптасқан,
табысты еңбек етіп келеді. Дегенмен, ауданда
өндірілген өнімді өңдеу технологиясын қолға алу
қажет деп ойлаймын. Яғни, ауыл шаруашылығы
саласында қанша өнім өндірілгенімен, оны
нарық талабына сай өңдеп, өтімді тауарға айнал
дыру мәселесі жолға қойылмаған. Осыған бай
ланысты біз биыл аймақта жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағытындағы облыс басшысының
қолдауын тиімді пайдаланып, ауданда көкөнісбақша өнімдерін өңдейтін, күріш қалдығынан
құрылысқа қажетті бұйымдар шығаратын өндіріс
орындарын ашуды жоспарлап отырмыз. Дәлірек
айтсақ, Германия технологиясы негізінде күріш
қалдығынан құрылыс бұйымын жасау жоба
сы жүзеге асырылатын болса, жылына 4 мың
тоннаға дейін күріш қалдығын өңдеуге мүмкіндік
туады. Ал көкөніс-бақша өнімдерін жаратудың
көптеген әдістері бар. Тек жүйелі жұмыс қажет.
Бұл жобалар бойынша келіссөздер жүргізіліп жа
тыр. Сәтін салса, аудандағы «Серпін» өндірістік
аймағында жұмыстарын бастайтын болады.
Өзіңіз білесіз, ауылдық жерде жұмыс көзі
тапшы. Бірді-екілі ғана бюджеттік мекеме
бар. Шаруашылықта жұмыс жасайтындардың
өзі жылдың жарты мезгілінде бос болады.
Сондықтан ауылда кәсіп көздерін ашуға көбірек
көңіл бөлуіміз қажет. Бұл мақсатта әрбір ауыл
әкіміне кәсіпке ынталы азаматтарға мемлекеттік
бағдарламалардың бағыт-бағдарын кеңірек
түсіндіріп, кемінде бес жоба әзірлеп, енгізу тап
сырылды. Сонымен қатар, әр елді мекенде жы
лыжай салу бастамасын қолға алып отырмыз.
Ауданда жылдан жылға мал басы көбейіп, ет,
сүт өнімдерінің де көлемі артып келеді. Бұған
байланысты да алдағы уақытта тиісті шаралар
қабылдау қажет деп ойлаймын.
Айта кетейік, өткен жылы шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында мемлекеттік
бағдарламалар аясында жалпы құны 1 млрд.
408,4 млн теңгені құрайтын 174 жоба қаржы
ландырылды. Жыл қорытындысы бойынша
ауданның кәсіпкерлік саласында 1131 млн тең
генің өнімдері өндіріліп, бюджетке 103 млн
теңге салық түсті. Сонымен қатар, ауданда
кіші кәсіпкерліктің баяу дамуы ескеріліп, 2015
жылы облыс әкімінің қолдауымен «Жалағаш
ауданының экономика салаларын дамытудың
2015-2017 жылдарға арналған Жол картасы»
бекітілген болатын. Жол картасы бойынша 3
млрд 710 млн теңгенің 32 жобасын іске асыру
жоспарланып, 603 жұмыс орнын ашу көзделген.
Өткен жылы осы 32 жобаның басым бөлігі
аяқталып, 569 жұмыс орны ашылды. Ал биылғы
жылдың 1 наурызына ауданның кәсіпкерлік са
ласында 256,4 млн теңгенің өнімдері өндіріліп,
бюджетке 95,7 млн теңге салық түсті. Сондайақ, биыл 2358 шағын кәсіпкерлік субъектісі
тіркелген болса, өткен жылмен салыстырғанда
156 субъектіге артып отыр. Жалпы бұл салада
8547 адам еңбек етеді.
– Өзіңіз білетіндей, Мемлекет басшысы
ның биылғы Жолдауында әлемдік өркениет
жолында жаңа технологиялық қалыпқа
бейімделіп, таяу жылдарда табысқа жетудің
орайлы 10 міндеті көрсетілді. Соның бірі –
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын іске
асыру. Осы бағыттағы жұмыс жайын білсек...
– Иә, Жолдаудың өзегі – өнеркәсіпті техно
логияландыру және цифрландыру. Қазақстан
халқын сапалы, үздіксіз және 4G мобильді
байланысымен қамту. Бұл орайда
ауданда
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын жүзеге
асыруға негізделген бірқатар жұмыстар баста
лып кетті.
Бүгінгі таңда ауданға қарасты Аққыр,
Жаңадария, Жаңаталап, Далдабай, Мырзабай
ахун, Жаңақоныс елді мекендері сымсыз
EVDO байланысы арқылы интернет желісіне
қосылған. Дегенмен, байланыстың бұл түрі
пайдаланушылардың интернетке деген сұра
нысын толық қанағаттандырмайды. Осыған бай
ланысты биыл 4G мобильді байланысын тарату
қолға алынбақ. Бұл ретте ҚР Қорғаныс және

талшықты-оптикалық байланыс желілері арқы
лы, екінші кезеңінде Аққыр ауылы мен Дал
дабай, Жаңақоныс елді мекендерін LTE-800
мобильді байланыс желілері арқылы интернет
ке қосу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, аталған
бағдарламаның үшінші кезеңінде «KazSat»
сериялы байланыс спутниктері арқылы Жалағаш
кенті, Ақсу, Бұқарбай батыр, Мәдениет, Таң,
М.Шәменов, Қаракеткен, Еңбек ауылдарын
кеңжолақты интернетпен қамтамасыз ету қарас
тырылған.
Жалпы, халықтың компьютерлік сауатты
лығын арттыру үшін биыл 1761 адамды білім
беру ұйымдарының базасында оқыту көзделіп
отыр. Болашақта жаңа технологияның тізгінін

да – 5 алтын, 7 күміс, 11 қола медаль, облыстық
жарыстарда – 9 алтын, 7 күміс, 6 қола медаль
жеңіп алды. Әрине, бұл – аудан үшін үлкен
көрсеткіш. Біз аудан орталығынан талапқа сай
спорт мектебін ашуды ойластырдық. «Туған
жерге тағзым» акциясы негізінде ауданның ту
масы жеке кәсіпкер С.Сексенбаев мемлекеттікжекешелік әріптестік аясында Жалағаш кентінің
орталығындағы бұрынғы автобаза ғимаратын
спорттық кешен ретінде қайта жаңғыртуға қаржы
салып, жыл аяғына дейін нысанды пайдалануға
беруді жоспарлап отыр. Одан бөлек, былтырғы
жылы Мәдениет ауылында спорт мектебінің
құрылысы басталып, үстіміздегі жылы пайда
лануға беріледі деп күтілуде.

ұстайтын жастар. Сондықтан оларды мектеп
қабырғасынан бастап қарыштап дамып бара
жатқан ғылыми прогреске ілесуге даярлауы
мыз қажет. Бұл бағытта білім беру саласы бой
ынша аудандағы 20 мектеп түгел интернетке
қосылған. Сондай-ақ, кеңжолақты интернетті
пайдалану үшін 16 мектепте 26 интернет нүктесі
орнатылды. Бүгінде жаңартылған білім беру
бағдарламасына сәйкес ауданның 11 мектебі
«Электронды күнделік» жүйесіне қосылып,
нәтижелі жұмыс жүргізілуде.
– Келешектің қамын ойласақ, жастарға
артылар үміт зор. Олардың әлеуметтік мәсе
лелерін шешуде мемлекеттік қолдаудың да
маңызы ерекше. Жалпы, жастар мәселесі қан
шалықты шешіліп келеді?
– Жастар мәселесіне байланысты басты
жаңалық – былтырғы жылдан бастап аудандық
бюджеттен 11 млн 518 мың теңге қаржы бөлі
ніп, ішкі саясат бөлімі жанынан 7 штаттық
бірліктен тұратын «Жалағаш аудандық жа
стар ресурстық орталығы» мекемесі құрылды.
Биыл бұл бағытқа 4 млн 580 мың теңге қаржы
қаралды. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге
асыру, жастар ұйымдарын қолдау және дамыту
мақсатында құрылған бұл орталық «Диплом
мен – ауылға!», «Жасыл ел», «Қолжетімді ба
спана-2020», «Бизнестің жол картасы - 2020»,
«Серпін-2050» «Жастар кадрлық резерві» сияқты
мемлекеттік бағдарламалар мен аймақтық
жобалардың орындалуына жұмыс жасайды.
Соңғы дерек бойынша ауданда 14 пен 29 жас
аралығында 8865 азамат тіркелген. Демек, жалпы
халықтың 25 процентке жуығын жастар құрайды.

Сонымен қатар, бүгінгі күннің талабына
орай жастарды кәсіпкерлікке тартып, олардың
жаңашыл идеяларын жүзеге асыруға жергілікті
атқарушы орган тарапынан әрдайым қолдау бар
екенін айтып өткеніміз жөн.
– Әр жылдың өзіндік жаңалығы болады.
Бұл орайда Жалағаштың жаңа бастамалары
туралы тарқатып айтсаңыз...
– Олай болса, алдымен аудан тұрғындарын
толғандырып отырған бірқатар мәселелер жай
лы айтып өтейік. Мәселен, М.Шәменов ауы
лындағы №34 орта мектеп апаттық жағдайда
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мешіті көп жылдардан бері тұрғындарға қызмет
көрсетіп келгенімен, қазір келушілер үшін
таршылық ете бастады. Әсіресе, Айт мерекесі,
Қадыр түні сияқты халық көп жиналған кездері
қиындықтар туындап жатады. Осы мәселенің
шешімін табуда бізге ауданымыздың түлегі,
кәсіпкер Е.Сағынбаев қаржылай қолдау көрсетті.
Оның демеушілігімен кент орталығынан 300
орындық мешіттің іргетасы қаланып, жаны
нан 250 орындық асхананың құрылысы бас
талды. Сондай-ақ, өткен жылы облыстық бюд
жет есебінен жалпы құны 929,5 млн теңгеге
типтік жобадағы аудандық ішкі істер бөлімі
ғимаратының құрылысы басталған болатын.
Бұл ғимараттар жыл соңына дейін ел игілігіне
пайдалануға беріледі.
Қаракеткен, М.Шаменов, Мырзабай ахун
елді мекендерінің сумен жабдықтау жүйелерін
қайта жаңғырту және кеңейту жұмыстарына
бюджеттен 521,2 млн теңге қаржы бөлінген бо
латын. Бүгінгі таңда Қаракеткен елді мекенінің
тұрғындары сапалы ауызсуға қол жеткізді. Ал
М.Шәменов, Мырзабай ахун елді мекендерінде
құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Ауыл
тұрғындарына сапалы ауызсудың жететін күні
алыс емес. Алдағы жоспарда Мақпалкөл, Аққыр,
Жаңадария ауылдық округтерінің ауызсумен
қамту жүйесін қайта жаңғырту, ал Жаңақоныс,
Далдабай елді мекендерінің ауызсу жүйесін
жаңадан салу бағытында жұмыстар жасалуда.
Ауданда алғаш рет жүзеге асырылғалы
отырған тың жоба – Жалағаш кентінде қуатты
лығы 30 МВт күн сәулесі электрстанциясын
салу. Жобаны орналастыруға «Номад Со
лар» ЖШС-на (Астана қаласы) 164 гектар жер
учаскесі бөлініп, қазіргі таңда жобалау-сметалық
құжаттары әзірленуде. Құжаттарын рәсімдеуді
биылғы жылдың мамыр айында аяқтап, мем
лекеттік сараптамаға тапсыру жоспарлануда.
Қаржыландыру мәселесі оң шешімін тапса, та
мыз айында электр станциясының құрылысы ба
сталады деген болжам бар.
– Кентті көркейту жайында айтып қал
дыңыз. Жасыратыны жоқ, ауылдарды айт
пағанда кенттегі көшелердің көбінің тозығы
жетіп тұр. Тұрғындар тарапынан да жиі
көтерілетін мәселенің бірі осы. Бұл жөнінде
қандай жоспарларыңыз бар?
– Иә, шынында кент орталығындағы көше
лердің басым көпшілігі жөндеуді қажет етеді.
Бірақ бұл жұмыстарды кезең-кезеңімен қолға
алмасақ, бір мезетте қаржы табу оңай емес.
Сондықтан алдағы уақытта он көшеге ағымдағы
жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып
отыр. Сондай-ақ, аудан орталығын абаттандыру
бағытында бірнеше жобаларды іске асыратын
боламыз. Айталық, кенттің көрнекті жерінен
Т.Жүргенов, І.Қабылов сынды ауданнан шыққан
Алаш ардақтыларына, Еңбек ерлеріне, қоғам
қайраткерлеріне арналған аллея салу, соны
мен бірге, Еңбекшілер аллеясын, Дәуімбай елді
мекеніндегі демалыс орнын жөндеу бағытында
жұмыстар жүргізіледі. Ардагерлер тарапынан
көтерілген ұсыныс-пікірлерді назарға ала оты
рып, аудан тарихында айқын ізі бар Қарақұм
көтерілісінің құрбандарына арнап ескерткіш
белгі қою, Ауған соғысы, Чернобыль апаты
және Семей полигонының қатысушыларына
ескерткіш орнату жұмыстары да өз кезегімен
іске асырылады.
Айта кетейік, биыл мемлекет және қоғам
қайраткері Т.Жүргеновтің 120 жылдығы, Еңбек
ері Ұ.Еспановтың 90 жылдығы, ауданда өзіндік
тарихы бар «Батыр аналар» ансамблінің 30
жылдығы сынды мерекелік шаралар өткізу жо
спарда тұр. Соған сай әзірлік шаралары жанжақты жүргізілуде.
– Сұхбатыңызға рахмет! Алда атқары
латын ауқымды жұмыстарыңыз табысты
болсын!
Сұхбаттасқан
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Елбасы Н.Назарбаев жыл сайын
Қазақ
стан халқына Жолдауында
мем
лекеттің келешегін айқындап,
атқарылатын істерді көрсетіп ке
леді. Дамы
ған 30 елдің қатарына
қо
сылу мүм
кіндіктері де жылдан
жылға артып, арманымыз шын
дыққа айналып, алға қойған мақсат
тарымыз жүзеге асуда.
Елбасының биылғы «Төртінші өнеркә
сіптік революция жағдайындағы дамудың
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауынан
жаңа заманның лебі мен жаңа заман талабы
байқалуда.
Биылғы Жолдауда Қазақстанның жаңа
әлем көшбасшыларының қатарына қосылу
үшін, 10 басты міндетті атап көрсетті. Он
міндеттің қоғамдық денсаулық сақтау сала
сы үшін ең маңыздысы ол жетінші басымдық
болып отыр. Олай деуге негіз бар. Себебі,
барлық 10 міндетті де осы жетінші міндетте
атап көрсетілген заман талабына сай білікті
де білімді, дені сау адами капитал ғана жүзеге
асыра алады. Адами капиталдың – жаңғыру
негізі, жаңа сапасы, бүгінгі күннің өзекті
мәселесі екені де даусыз.
Денсаулық сақтау – дені сау ұлтты
қалыптастыратын негізгі көрсеткіштің бірі.
Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуі
мен медициналық технологиялардың да
муына байланысты медициналық қызмет
көрсетуге деген сұраныстың да көлемі арта
түсетіні белгілі. Сондықтан, тұрғындар
үшін қымбатқа түсетін стационарлық емге
емес, аурудың алдын алуға бағытталған ісшараларды жетілдіруіміз қажет. Яғни, Ел
басы осы орайда саламатты өмір салтын на
сихаттай отырып, қоғамдық денсаулықты
басқару ісін күшейту керектігін атап өтті.
Сонымен қатар «Халық денсаулығы және
денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің
жаңа редакциясын, тегін медициналық
көмектің кепілдік берілген көлемінің жаңа
моделін әзірлеуді тапсырды. Ұлт денсаулығы
– ел байлығы. Осы қағидаға сүйене отырып,
ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолын
табуға бар жағдайды жасау әрбір азаматтың
басты міндеті, ал мемлекет тарапынан ол
үшін барлық жағдайлар жасалған.
Бүгінде жұқпалы аурулармен қатар,
соматикалық аурулардың да белең алып
отырғаны белгілі. Осы орайда, Елбасы жас
тардың репродуктивті денсаулығын қор
ғауға және нығайтуға ерекше назар аудару
керектігін, онкологиялық аурулармен күресу
үшін кешенді жоспар қабылдап, халық
аралық озық тәжірибе негізінде ауруды
ерте диагностикалаудың және қатерлі ісікті
емдеудің жоғары тиімділігін қамтамасыз ете
отырып, ғылыми онкологиялық орталық
құру қажеттігін атап өтті.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақ
тандыру жүйесіне кезең-кезеңімен көшу
және тегін медициналық көмектің кепіл
дік берілген көлемінің жаңа моделін әзір
леу, ақпараттық жүйелерді біріктіру, мо
бильдік цифрлық қосымшаларды қолдану,
электрондық денсаулық паспортын енгізу,
«қағаз қолданбайтын ауруханаға» көшу
арқылы медициналық көмектің қолжетім
ділігі мен тиімділігін арттыру, медицинада
генетикалық талдау мен жасанды интел
лект технологияларын енгізу және медици
на саласының білікті кадрларын дайындау
маңызды мәселе болып қала бермек.
Жоғарыда атап көрсетілген Жолдаудағы
міндеттердің басты мақсаты – тұрғындарға
сапалы да қолжетімді медициналық көмек
беруді жетілдіру, еліміздің әлеуметтік-демо
графиялық өсімін қалыптастыру. Денсаулық
сақтау жүйесінің барлық дерлік қызметі іс
жүзінде саланың ең басты көрсеткіші бола
тын өмір сүру ұзақтығын арттыруға арналған.
Халықты сапалы және қолжетімді меди
циналық қызмет түрлерімен қамтамасыз ету
мақсатында, Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау саласын дамытудың
2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық»
мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда.
Осы орайда, қоғамдық денсаулық сақтау
саласы мамандарының уақытылы, әрі сапа
лы қолданылған шаралар нәтижесінде есепті
жылы Қызылорда облысында жұқпалы ауру
лардан эпидемиологиялық «қолайлы» жағдай
қалыптасты. Инфекциялық сырқаттардың
көрініс беруі тұрақты болып қалыптасып,
туляремия, күйдіргі, сал, тырысқақ, іш сүзегі,
ботулизм, қылау, оба, қызылша, қызамық,
көкжөтел, сіріспе, малярия, құтырма, диф
терия, трихинеллез, т.б. аурулары тіркелген
жоқ. Жұқпалы аурулардың 18 түрі бойын
ша аурушандық көрсеткішінің төмендеуі
орын алды. Нақты атап кетсек, сальмонеллез
жұқпасы – 4,6 есеге, ротовирусты энтериттер
– 2,6 есеге, тұмау ауруы – 4,6 есеге, жедел ре
спираторлы вирусты инфекциялар – 31,8%,
туберкулез – 9,6%, жіті вирусты гепатит А
түрі – 4, геморрагиялық қызбалар 3 жағдайға
азайды.
Ұлт денсаулығы – біздің табысты бола
шағымыздың негізі. Жолдауды іске асыру
және денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін
ұзақ мерзімді жаңғырту аясында, біз
облысымыздың барлық аумағында саламат
ты өмір салтын қалыптастыру, балабақша
мен мектеп табалдырығындағы балалар мен
жасөспірімдер арасында профилактикалық
медицинаның орны мен маңызын айқындай
отырып, ақпараттық-түсіндірмелік жұмыс
жүргізуге баса ден қоямыз. Тұрғындардың
денсаулығын қамтамасыз етуде жаңа тәсілдер
енгізу мәселесімен жұмыс жүргізуді басым
ды бағыттарымыздың бірі ретінде айқындай
отырып, жұмыс жасауды қолға аламыз. Бұл
қадам облыс тұрғындарының денсаулығын
қамтамасыз етуде маңызды үлес болары
сөзсіз.
Ұлбосын АХАНАЕВА,
облыстық қоғамдық денсаулық
сақтау департаментінің
басшысы.
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Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы
№ 1072 қаулысы

лекеттік органдардың, үкіметтік
емес ұйымдардың, сарапшылар
дың, ғалымдардың қатысуымен
жаңа редакциядағы «Әкімшілік
рәсімдер туралы», «Арбитраж ту
ралы», «Әкімшілік құқық бұзушы
лық кодексіне» өзгерістер енгізу
туралы» заң жобаларын әзірледі.
Осы заң жобалары мемлекет
тік реттеуді азайту бағытында
жүргізілген елеулі реформалар болып танылады.
Азаматтық хал актілерін тір
кеу мәселелері бойынша: «Аза
маттарға арналған үкімет» мем
лекеттік корпорациясы «Ұлттық
ақпараттық технологиялар» АҚ
бірге бала туған ата-аналарға
көрсетілетін қызметтердің проак
тивті әдісі бойынша пилоттық жобаны іске қосты.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТ –
ҚОЛЖЕТІМДІ ЖҮЙЕ
функциясын «Азаматтарға арнал
ған үкімет» мемлекеттік корпорациясына беру жұмыстары жоспарланып отыр.
Осыған орай, аудандық, қа
лалық әділет басқармалардағы
мұрағатта сақталған тіркеу іс
теріне түгендеу жұмыстары жүр
гізіліп, нәтижесінде 219 039 жыл
жымайтын мүліктің тіркеу істері
сақталғандығы анықталды.
Қазіргі таңда министрлік тара
пынан заңнамалық тұрғыдан заң
дастыру шаралары жүргізілуде.
Елбасының
биылғы
Жолдауындағы «Тиімді мемле
кеттік басқару» міндетінде «Бір
қағидаты
бойынша
терезе»
бизнеске мемлекеттік қолдау
көрсету үдерістерін цифрландыруды қамтамасыз ету айтылса, «Жемқорлықпен күрес және
заңның үстемдігі» міндетінде
«Мемлекеттік органдардағы про
цестерді, соның ішінде олар
дың халықпен және бизнеспен
қарым-қатынасын цифрландыру
маңызды болып саналады» деп
атап көрсетілген болатын.
Бүгінгі танда кәсіпкерлер
«Электрондық үкіметтің» вебпорталында өз бизнесін құрылтай
құжаттарына
толықтыруларды
және таратуды онлайн режимінде
тіркеуге алады.
Өз кезегінде онлайн тіркеу
тәуліктің кез келген уақытында
жүргізілуі азаматтардың уақы
тын үнемдеп қана қоймай, сыбайлас жемқорлық сияқты келеңсіз
жағдайлардың алдын алуға, мем
лекеттік қызмет көрсету сапасын
арттыруға өз септігін тигізуде.
Қазақстан өркениетті, дамы
ған елдер қатарына еніп, Еліміз
тәуелсіз ел, дербес мемлекет
бола бастағаннан
Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың басшы
лығымен мемлекеттік басқару
жүйесі жаңғырып, әлеуметтік са
лада жүргізілген ауқымды өзге
рістермен қатар, құқықтық ре
формалар жүйелі түрде жүзеге
асырылып келеді.
Осыған орай, Әділет ми
нистрлігі тарапынан басқа мем

Енді ақпараттық жүйелердің
бірігуінің арқасында жаңа туған
азаматты тіркеу бойынша өтініш
автоматты түрде келетін болады.
Бала өмірге келісімен оның
ата-анасына SMS-хабарлама ар
қылы құттықтау келіп, сәбиді
тіркеу бойынша мемлекеттік
қызметті алу ұсынысы жасалады.
Бүгінгі күні SMS-хабарлама
арқылы 102 анаға жаңа туған
нәрестесінің
тууы
туралы
мемлекеттік қызметі көрсетілді.
Өткен жылы мұрағат құжат
тарының
электрондық
жүйе
сін қалыптастыру мақсатында
азаматтық хал актілерін тіркеу
мұрағатында сақтауда тұрған
1937-2008 жылдар аралығындағы
3214 кітаптың 964 117 акт жазбалары сканерленіп, электрондық
мұрағаты қалыптастырылды.
Тіркеу құжаттары бойын
ша электронды мұрағат жүйесі
нің қалыптасуы да азаматтардың
уақытын үнемдеп және көр
сетілетін мемлекеттік қызмет
тердің сапасын көтерері сөзсіз.
Атқарушылық іс жүргізуі
ақпараттық жүйе де мемлекет
тік органдардың бірнеше қыз
меттерімен интеграцияланған. Бұл
сот орындаушыларға атқарушылық
құжаттарды электрондық форматта алуға, борышкерлердің мүліктік
жағдайын және қамтамасыз ету
шараларын қабылдауға мүмкіндік
береді.
Әділет органдарының қыз
меткерлері Жолдауда көрсетілген
бастамалар мен жоспарларды,
одан туындайтын міндеттерді
ойдағыдай жүзеге асыруда жеке
және заңды тұлғаларға құқықтық
көмек
көрсетудің
пәрменін
арттыра түсетіндігін нық сеніммен
айта аламын.
Қ.САПАРОВ,
облыстық
әділет департаментінің
басшысы,
ҚР «Заңгерлер Одағы»
облыстық филиалының
төрағасы.

БРИФИНГ

ҚАЙ КЕЗДЕ ДЕ

ҚЫРАҒЫЛЫҚ МАҢЫЗДЫ
Өңірлік
коммуникациялар
қызметінде
аймақта
төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бағытында
атқарылған жұмыстар жайлы облыстық жұмылдыру
дайындығы басқармасының басшысы Серік Сермағанбетов
пен облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Омар Бержановтың қатысуымен брифинг өтті.
Облыстық
жұмылдыру
дайындығы басқармасының бас
шысы атап өткендей,
биыл
Сырдария өзені ауа райының
құбылмалығынан біршама қиын
дық тудырды. Алайда, қауіпсіздік
шаралары өз нәтижесін берді.
– Сырдария өзені арнасында
мұз 26-ақпаннан жүре бастады.
Жаңақорған, Шиелі, Сырдария
аудандары мен Қызылорда қаласы
аумақтарынан
сеңнің
жүруі
қалыпты жағдайда өтті. Бірақ,
Қармақшы ауданы аумағынан
мұз жүру кезеңінде сең кептелісі
салдарынан өзен арнасындағы
су деңгейі көтеріліп, Қызылтам
елді мекені тұсындағы «ЖосалыЖалағаш»
тасжолының
500
метрдей аумағын басты. Қазалы
ауданында да төтенше жағдай
болды. Онда «Шағала» жазғы

D-1;
D-О-1;

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
26.03.2018 жылы № 6217 тіркелген

сін құру, сондай-ақ мемлекеттік
қызметтерді көрсету барысында
бизнес-процестерді
жетілдіру
мақсатында заңды тұлғаларды
тіркеу бағытында жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу
бойынша «Азаматтарға арнал
ған үкімет» мемлекеттік корпо
рациясы арқылы ішінара авто
маттандыруға
бағытталған
жұмыстар жүргізілуде.
2015 жылдан бастап нотариусте куәландырған жылжы
майтын мүлікке құқықтар баламасыз түрде 1 күн ішінде
электронды
форматта
тіркелуде.
Алайда, ағым
дағы жылы жылжымайтын мүлікке
құқықтарды тіркеу

Елбасының «Төртінші өнеркә
сіп жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты биылғы Жол
дауының маңызы ерекше.
Бұл Жолдау елде жүргізіліп
жатқан жаңғыру үдерістерінің
логикалық жалғасы және «Қазақ
стан-2050» даму стратегиясымен, «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарымен, сондай-ақ, Елбасы
ның «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламалық мақала
сымен ұштасады.
Елбасы Жолдауында бүгінгі
күнгі өте маңызды он сала нақ
тыланды. Қазақ елі индустрияландыру жаңа технологияларды
енгізудің көшбасшысына айналу
үшін цифрлы технологияны жетік
меңгеру басты міндет болып
белгіленді.
Бүгінгі таңда дүниежүзінің
дамыған елдеріндегідей елімізде
«Қызмет көрсетудің біртіндеп
электронды саласына көшу бағы
тында мемлекеттік органдардың
электрондық қызмет көрсету
жүйесі қалыптасқан. Электронды
қызмет көрсету – қазіргі уақыт
тағы заман талабына сәйкес «электронды үкімет», «электронды портал» жүйелері арқылы электронды
түрде жүргізілуде.
Қазіргі танда «Цифрлық Қа
зақстан» бағдарламасының негізгі
бағыттарының бірі белсенді жағ
дайға көшуді көздейтін, элек
трондық және мобильдік үкімет
жүйесін жетілдіру, мемлекеттік
қызмет көрсетуді оңтайландыру
қадамдарын қамтып отыр.
Басты мақсат – азаматтарға
интернет жүйесі арқылы көр
сетілетін мемлекеттік қызмет сапасын арттыру, сонымен қатар,
мемлекеттік қызметті көрсетуді
оңтайландыру арқылы жемқорлық
көріністерінің алдын алу.
Бүгінде Әділет департамен
тінде тіркеу рәсімдерін жеңілдету,
әкімшілік кедергілерді азайту, сонымен қатар, қағазбастылықты
жою мақсатында мемлекеттік қыз
меттердің басым бөлігі электронды түрде көрсетіледі.
Азаматтар үшін тиімді және
қолжетімді қызмет көрсету жүйе
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демалу лагері маңын су басты.
Шұғыл шаралардың қабылдануы
нәтижесінде елді мекенді су басу
қаупі жойылды. Бүгінде мұз жүру
толықтай аяқталды. Мұз «Ақлақ»
су торабынан өтіп, теңізге түсті.
Қазіргі сәтте облыс көлеміне келіп
түсіп жатқан су көлемі секундына
160 текше метрді құрайды, – деді
С.Сермағанбетов.
Жиын барысында БАҚ өкіл
деріне облыстық төтенше жағ
дайлар департаментінің басшысы
Омар Бержанов 2018 жылдың І
тоқсанында атқарылған жұмыс
қорытындысын баян етті.
Оның айтуынша, облыс аума
ғында 14 табиғи және техно
гендік сипаттағы төтенше жағдай
тіркеліп, өткен жылмен салыс
тырғанда 57,1 процентке өскен.
Өрт қауіпсіздігіне орай 232 нысан

тексеруден өтіпті. Тексеру барысында 732 тармақты құрайтын
өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу
деректері анықталған.
– Қазіргі күні департаментте
тұрғындар көп жиналатын орындар, 15 сауда үйі мен базарларды,
жеке балабақшаларды өртке қарсы
жай-күйіне орай жоспардан тыс
тексеру жоспарлануда. Олардың
ішінде «Жібек жолы» ойын-сауық
орталығы, «Мұз айдыны» спорт
кешені, «Арай» спорт-сауықтыру
кешені бар. Тағы бір айта
кететін жайт, аймақта екі айлық
сенбіліктің басталғаны белгілі.
Осы ретте сенбілікке шығушылар
жинаған қоқыстарын кез келген
жерге өртемей, өртеген жағдайда
оны толық сөндіруді қолға алуы
керек. Себебі, сенбілік басталғалы
52 шақырту тіркелді, – деді
О.Бержанов.
Брифингте төтенше жағдай
дың алдын алуға байланысты
түйткілді мәселелер көтеріліп,
БАҚ өкілдері бұл бағыттағы жұ
мыстар барысынан хабардар болды.
Мейрамгүл
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЕКПІН АЛУДА
Облыста бұқаралық спортты дамытудың
негізгі мақсаты – дене шынықтырумен
тұрақты шұғылданушылар санын ұлғайту.
Осы және өткен жылы атқарған жұмыстар,
алдағы міндеттер туралы облыстық дене
шынықтыру және спорт басқармасының
басшысы Олжас Әкімов өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте хабарлады.
Жиынға басқарма басшысынан бөлек, таэквондодан Қазақстан жеңімпазы Айнұр Есбергенова, дзюдодан Азия чемпионатының күміс жүлдегері Адия Сайын, каратэ-додан Әлем чемпионы Нұржан Ақпанбет,
киокушинкай-кан каратэден Әлем чемпионы Айбек
Шаукилов, ММА-дан Әлем чемпионы Ғани Әділсерік
қатысты. Спортшылар жеткен жетістіктері мен алдағы
жоспарлары жайлы айтты.
– Дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде
шұғылданушылар қатары 27%-ке артып, 211 271
адамға жетіп отыр. Бұқаралық спортты одан әрі дамыту үшін бүгінгі таңда мемлекеттік-әлеуметтік тапсырыс шеңберінде бюджеттен қаржы бөлініп, елді мекендерде 282 спорт нұсқаушысы тұрғындарды тұрақты
дене шынықтырумен шұғылдануға баулып келеді.
Өткен жылы облыстық бюджеттен 7 елді мекенде, атап
айтсақ, Жанқожа батыр, Мәдениет, Ақжарма, Еңбекші,
Түгіскен ауылдарында және Сексеуіл, Төретам кент
терінде спорт кешендерінің құрылыстары басталды.

Биылғы жылы пайдалануға беріледі. Сондай-ақ, бала
лар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің желісін
ұлғайту және шұғылданушылар санын арттыру барысында мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында
үстіміздегі жылы Қызылорда қаласы «Мерей» шағын
ауданында дене шынықтыру-сауықтыру кешені іске
қосылып, жоба аясында 1200-ге тарта баланы спортпен қамту жүзеге асырылды. Осындай бастама аясында, Шиелі ауданы Ақмая және Алғабас ауылдарынан
дене шынықтыру-сауықтыру кешені ашылды, – деді
О.Әкімов.
Өткен жылы облыс спортшылары ҚР чемпионаттарында 797 медаль жеңіп алды. Ал Азия, Әлем чемпионаттарында 92 медаль иеленді. Алдағы уақытта
жүйелі дене шынықтырумен айналысушылар санын
28%-ке жеткізу, 7 елді мекендегі салынып жатқан
спорт кешендері құрылысын аяқтау сынды міндеттерді
жүзеге асыру жоспарда тұр. Ал қайта жаңғыртылған
орталық стадион тамыз-қыркүйек айларында пайда
лануға беріледі деп күтілуде.
Басқарма басшысының айтуынша, өңірдегі спорт
тық мектептердің жеке сайттары жұмыс жасайды.
Цифрландыру аясында барлық ауданда ашылған сайттарда нақты мәліметтер жазылған. Спорттық жетіс
тіктер, жаңалықтарды білуге, секциялар мен үйірмелер
жайлы ақпарат алуға, сауалдар қоюға болады.
Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

Қызылорда облысы әкімдігінің «б» корпусы
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республика
сының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 33-бабының 5-тармағына және «Мемлекеттік
әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігі төрағасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 13 бұйрығына (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 16299 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі бекітілсін.
2. «Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2017
жылғы 1 наурыздағы № 726 қаулысының (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік
тіркеу Тізілімінде 5770 нөмірімен тіркелген, «Кызылординские вести» және «Сыр бойы»
газеттерінде 2017 жылғы 1 сәуірде және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілердің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 3 сәуірде жарияланған) күші жойылды
деп танылсын.
3. Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар осы қаулыдан
туындайтын шараларды қабылдасын.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда облысы әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесіне жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысының
әкімі

* Нысаналы мақсатты индикатор қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні _______________________
қолы ____________________

2. НМИ анықтау тәртібі
9. Бағалау кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде «Б» корпусы әкімшілік
мемлекеттік қызметшісінің НМИ тікелей басшымен жеке жұмыс жоспарында осы
Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысанда анықталады.
10. Жеке жұмыс жоспары тиісті НМИ әзірленген соң, ол бекіту үшін жоғары тұрған
басшының қарауына бекіту үшін енгізіледі.
11. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның (жергілікті
атқарушы органның) бірінші басшысы болған жағдайда жеке жұмыс жоспары осы
лауазымды тұлғамен бекітіледі.
12. НМИ осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмесе
жоғары тұрған басшы жеке жұмыс жоспарын түзетуге қайтарады.
Жеке жұмыс жоспарын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, түзетуге
жолданған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
13. НМИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол жеткізуге тиісті нәтиже анық
белгіленеді);
2) өлшемді (НМИ қол жеткізуді өлшеу үшін нақты критерийлер белгіленеді);
3) қолжетімді (НМИ қолда бар ресурстарды, құзыреттер мен шектеулерді ескере
отырып белгіленеді);
4) уақытпен шектеулі (бағаланатын кезеңде НМИ қол жеткізу мерзімі белгіленеді);
5) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатын, саяси қызметшінің меморандумын
немесе «А» корпусы қызметшісінің келісімін жүзеге асыруға бағытталған болуы тиіс.
14. НМИ саны 5 құрайды.
15. Жеке жұмыс жоспары персоналды басқару қызметінде сақталады.

Нысан

________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні __________________________
қолы _________________________

_________________________________
(бағаланатын кезең)

№

Нысаналы
мақсатты
индикаторлардың
атауы

Өлшем
бірлігі

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Құзыреттер атауы

Бағалау нәтижелері
(күтілетін нәтижеге
сәйкес/күтілетін
нәтижеге сәйкес емес)

Қызметті басқару
Ынтымақтастық
Шешім қабылдау
Жеделділік
Өздігінен даму
Қызметті тұтынушыға
бағдарлану *
Қызметті
тұтынушыларды
хабарландыру *
Адалдық
Жауапкершілік
Бастамашылдық
Стресске орнықтылық

D-1;
D-О-1;

Өздігінен даму

Қызметшіде байқамаған
мінез-құлық индикатор
атауы (күтілетін нәтижеге
сәйкес емес бағасын алған
жағдайда)

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

*Лауазымдық міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жатпайтын
«Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері «Қызметті тұтынушыға бағдарлану» және
«Қызметті тұтынушыларды хабарландыру» құзыреттері бойынша бағаланбайды.
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

D-1;
D-О-1;

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________
Қызылорда облысы әкімдігінің
«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне
4-қосымша
Нысан
Адалдық

Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары
Құзыреттер атауы

Мемлекеттік
әкімшілік
лауазымдар
санаты

D-О-1;

Қызметтік басқару

D-2;
D-3 (құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

D-1;
D-О-1;

Ынтымақтастық

D-2;
D-3 (құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

D-1;
D-О-1;

Шешім қабылдау

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

Нысан

D-1;
D-О-1;

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік
қызметшісінің жеке жұмыс жоспары
__________________________________ жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Түйінді
нәтиже*

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

_________________жыл
(бағаланатын жыл)
Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
_____________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы:_____________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
____________________________________________________________________

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы
___________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні __________________________
қолы _________________________

Қол
жеткізу
мерзімдері

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

Нысан

Қызылорда облысы әкімдігінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне
1-қосымша

     
Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))______________________
Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:______________________________
_____________________________________________________________________

Көрсеткішке қол
жетті/көрсеткішке қол
жетпеді

Құзыреттер бойынша бағалау парағы

5. Бағалау нәтижелерін Комиссиямен қарау және бағалау нәтижесіне шағымдану
29. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасының келісімімен бағалауды өткізу
кестесін қалыптастырады және бағалауды өткізуге дейін жеті жұмыс күн бұрын бағалауды
жүргізетін тұлғаларды бағалау жүргізу туралы хабардар етеді.
30. Комиссияның отырысы оның құрамының кем дегенде үштен екісі қатысқан
жағдайда өкілетті болып есептеледі.
31. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру комиссияны құру туралы бұйрыққа
өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.
32. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
33. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен
айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, бағалау жөніндегі комиссия төрағасының
дауысы шешуші болып табылады.
34. Комиссияның хатшысы персоналды басқару қызметінің қызметшісі болып
табылады. Комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.
35. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген мерзімдерге
Комиссия отырысының өткізілуін қамтамасыз етеді.
36. Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына келесі құжаттарды ұсынады:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес Комиссия отырысы хаттамасының жобасын;
37. Комиссия бағалау нәтижелерін қарайды және келесі шешімдердің біреуін
қабылдайды:
1) бағалау нәтижелерін бекіту;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарау.
38. Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылданған жағдайда Комиссия
бағалау нәтижесін түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нәтижелері комиссиямен түзетілуі (бар
болған жағдайда)» графасында көрсетіледі.
39. Бағалаудың нәтижелері уәкілетті тұлғамен бекітіледі және осы Әдістеменің
5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тиісті хаттамасында тіркеледі.
40. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен
ол аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде таныстырады.
41. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша
түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып,
персоналды басқару қызметімен және мемлекеттік органның басқа екі қызметшісімен қол
қойылған акт толтырылады.
42. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның
қызметтік тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару қызметімен
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесі мемлекеттік органдардың интернет-порталы
арқылы жолданады.
43. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне шағымдануы мемлекеттік қызмет
істері жөніндегі уәкілетті органда немесе оның аумақтық департаментінде шешім шыққан
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Шағымдарды қарау қорытындысы
бойынша мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган келесі шешімдердің біреуін
қабылдайды:
1) мемлекеттік органға Комиссия шешімін жойып, «Б» корпусы қызметшісінің бағалау
нәтижесін қайта қарау бойынша ұсыныс беру;
2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесін қайта қараусыз қалдыру.
44. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нәтижелеріне сот тәртібінде шағымдануға құқылы.

Нақты
мәні

Қызылорда облысы әкімдігінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне
3-қосымша

4. Құзыреттерді бағалау тәртібі
25. Құзыреттерді бағалау тікелей басшымен жүргізіледі және оның нәтижесі бойынша
осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалау парағы толтырылады.
26. Бағалау парағын толтыру барысында әр құзырет бойынша «Б» корпусы мемлекеттік
лауазымдар санаттары үшін осы Әдістеменің 4-қосымшасымен көзделген мінез-құлық
индикторларының жиынтығын басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойынша мінез-құлық
индикаторларының саны 10-нан аспайды.
27. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау кезеңінде оның қызметінде көрінген
мінез-құлық индикторларының санымен келесі тәртіпте анықталады:
1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен көзделген мінез-құлық
индикторларының 3/4 және одан көбі байқалған жағдайда «күтілген нәтижеге сәйкес» бағасы
қойылады;
2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көзделген мінез-құлық индикторларының
3/4-нен кеміне сәйкес келмесе, бағаланатын құзырет бойынша «күтілген нәтижеге сәйкес
емес» бағасы қойылады.
28. Тікелей басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін персоналды басқару
қызметі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

Жоспарлы
мәні

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

Жеделділік

Бағалау нәтижесі __________________________________________________
(қанағаттанарлықсыз, қанағаттанарлық, тиімді, өте жақсы)

D-1;

16. Жеке жұмыс жоспарында көрсетілген НМИ жетістігіне бақылау жүргізу мақсатында
тікелей басшымен НМИ-да белгіленген жетістіктерге тоқсан сайын мониторинг жүргізіледі.
Тоқсан сайынғы мониторинг қорытындысы бойынша тікелей басшымен бағаланатын
жататын «Б» корпусы қызметшісіне НМИ-ге жету және сол үшін қажетті шаралар бойынша
жазбаша ұсыныстар беріледі.
17. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы осы
Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес нысанда НМИ бойынша бағалау парағын толтырады
және оған қол қояды.
18. Жеке жұмыс жоспарының жүзеге асырылуын бағалау жеке жұмыс жоспары
құрылған жыл қорытындысы бойынша НМИ бағалау негізінде келесі тәртіпте жүзеге
асырылады:
НМИ барлығы орындалған жағдайда «өте жақсы» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 4-і орындалған жағдайда «тиімді» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-і орындалған жағдайда «қанағаттанарлық» баға қойылады.
НМИ санының 5-нен 3-тен кемі орындалған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» баға
қойылады.
НМИ-дің орындалуы жеке жоспарда қарастырылған барлық көрсеткіштердің толық
орындалуын көздейді.
19. Бағалау парағы тікелей басшымен толтырылғаннан кейін, ол жоғары тұрған
басшының қарауына енгізіледі.
20. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы мемлекеттік органның бірінші
басшысы болған жағдайда бағалау парағы оның қарауына енгізіледі.
21. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағын қарау қорытындысы бойынша жоғары
тұрған басшымен келесі шешімдердің бірі қабылданады:
1) бағалаумен келісу;
2) түзетуге жіберу.
22. Бағалау парағы НМИ қол жеткізуін дәлелдейтін фактілердің жеткіліксіздігі немесе
дәйексіздігі болған жағдайда түзетуге жолданады.
23. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының қарауына қайта енгізу, оны түзетуге
жолдағаннан кейін 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
24. Жоғары тұрған басшымен бағалау парағына қол қойылғаннан кейін персоналды
басқару қызметі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

Жоспарлы
мәні

D-1;
D-О-1;

НМИ бойынша бағалау парағы

3. НМИ жетістігін бағалау тәртібі

Өлшем
бірлігі

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қыз
метшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23
қарашадағы Заңы 33-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленеді және «Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау
тәртібін айқындайды.
2. Осы Әдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) тікелей басшы – дербес бағынысты болып табылатын бағаланушы қызметшіге
қатысты тұлға;
2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып табылатын, бағаланушы қызмет
шінің тікелей басшысына қатысты тұлға;
3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан әрі – НМИ) – мемлекеттік органның
стратегиялық жоспарына, саяси қызметшінің меморандумына / «А» корпусы қызметшісінің
келісіміне немесе «Б» корпусы қызметшісі қызметінің ерекшелігіне сәйкес белгіленетін, қол
жеткізген жағдайда олардың қызметінің тиімділігін дәлелдейтін көрсеткіштер (процесстік
жұмысты қоспағанда);
4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің бағалау кезеңіне НМИ қарас
тырылған және тікелей басшысымен бірлесіп құрылатын, жоғары тұрған басшымен бекі
тілетін құжат;
5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті тиімді атқару үшін
қажетті білімнің, икемнің және дағдылардың жиынтығы;
6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызметшісінің мінез-құлық және құзыреттер
деңгейі көрінісінің сипаттамасы;
3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың
жұмысының сапасы мен тиімділігін айқындау үшін өткізіледі.
4. «Б» корпусы қызметшісінің нақты лауазымға келу мерзімі үш айдан кем болған
жағдайда, соның ішінде әлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды аяқтағаннан кейін,
сондай-ақ сынақ мерзімінде бағалау өткізілмейді.
Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері еңбек демалысында, жалақы
сақталмайтын демалысында, уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іс-сапарда немесе
тағылымдамада болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға жіберілгенде
жұмысына қайта кіріскеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді.
5. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайын
дауға және мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан әрі
- уәкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі жұмыс органы болып табылатын Бағалау
жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрылады.
Комиссия құрамы уәкілетті тұлғамен анықталады. Комиссия мүшелерінің саны 5
адамнан кем болмауы тиіс.
6. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) НМИ жетістіктерін бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
7. НМИ орындалуын бағалау нәтижелері бонустар төлеу, көтермелеу, ротациялау,
мемлекеттік лауазымдардан төмендету немесе босату үшін шешім қабылдауға негіз болып
табылады.
Құзыреттерді бағалау нәтижелері «Б» корпусы қызметшісінің қажетті құзыреттерін
дамытуға негіз болып табылады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нәтижелері бонустар
төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазымдардан төмендетуге немесе
босатуға әсер етпейді.
8. Бағалауға байланысты құжаттар персоналды басқару қызметінде бағалау аяқтал
ғаннан кейін үш жыл бойы сақталады.

Саяси
мемлекеттік
қызметшінің
немесе «А»
корпусы
қызметішісі
келісімінің қай
көрсеткішінен
немесе
мемлекеттік
жоспарлау
жүйесінің
құжатынан
түйінделеді

D-2;
D-3 (құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

____________________________________________________
(Т.А.Ә.,бағаланатын тұлғаның лауазымы)

Қызылорда облысы әкімдігінің «Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

Нысаналы
мақсатты
индикатор
лардың атауы

Қызметті
тұтынушыға
ақпараттандыру

Қызылорда облысы әкімдігінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне
2-қосымша

Қ. Көшербаев.
Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «15» наурыздағы №1072 қаулысымен
бекітілген

№

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні _______________________
қолы ____________________

Қызметті
тұтынушыға
бағдарлану

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

Тиімді мінез-құлық
индикаторлары

Тиімсіз мінез-құлық
индикаторлары

• Стратегиялық бағыттарға
• Стратегиялық бағыттарға
сәйкес нақты міндеттер
сәйкес нақты міндеттер қоя
қояды және тапсырмалар
алмайды және тапсырмалар
береді;
бере алмайды;
• Бөлімшенің берілген
• Берілген міндеттерді сапалы
міндеттерді сапалы және
және уақтылы орындауына
уақтылы орындауына
ұжымды бағыттамайды және
ұжымды бағыттайды және
жағдай жасамайды
жағдай жасайды;
• Бөлімше жұмысын
• Бөлімше жұмысын
басымдылығына мән бермей
басымдылығына қарай тиімді
тиімсіз ұйымдастырады;
ұйымдастырады;
• Бөлімшенің қызметін
жоспарлау мен қамтамасыз
етуге қажетті ақпараттарды
жинақтап, талдайды және
басшылыққа енгізеді;
• Сеніп тапсырылған
ұжымның жұмысын
жоспарлайды және
ұйымдастырады, олардың
жоспарланған нәтижелерге
қол жеткізуіне ықпал етеді;
• Қызметкерлердің қойылған
міндеттердің орындалуы
барысындағы қызметіне
бақылау жүргізеді;
• Бөлімше жұмысының
нәтижелелілігін және
сапасын қамтамасыз етеді;
• Басымдылығына
қарай тапсырмаларды
маңыздылығы ретімен
қояды;
• Басшылыққа сапалы
құжаттар дайындайды және
енгізеді.;
• Өлшеулі уақыт жағдайында
жұмыс жасай алады;
• Белгіленген мерзімдерді
сақтайды.
• Өз құзыреті шегінде
қызметкерлерді мемлекеттік
органдармен және
ұйымдармен тиімді қарымқатынасқа бағдарлайды ;
• Қойылған міндеттерге
қол жеткізу үшін әрбір
қызметкердің әлеуетін
пайдаланады;
• Басқа бөлімшелермен
бірлесіп жоспарды жүзеге
асырады және ортақ
нәтижеге қол жеткізеді.
• Ұжымда сенімді қарымқатынас орнатады;
• Бөлімшенің қоғаммен тиімді
жұмысын ұйымдастыру
бойынша ұсыныс жасайды;
• Бірлесіп жұмыс атқару үшін
әріптестерімен тәжірибесімен
және білімімен бөліседі;
• Әрқайсысының нәтижеге
жетуге қосқан үлесін
анықтайды.
• Ұжымның жұмысына үлесін
қосады және қажет болған
жағдайда түсіндірме үшін
аса тәжірибелі әріптестеріне
жүгінеді;
• Мемлекеттік органдар мен
ұжымдардың өкілдерімен
және әріптестерімен қарымқатынасты дамытады;
• Талдау барысында пікір
алмасады және талқылау
нәтижесін ескере отырып,
тапсырмаларды орындайды.
• Міндеттерді дұрыс бөле
алады;
• Шешім қабылдау барысында
мүмкін болатын қауіптер
туралы хабарлайды;
• Шешім қабылдау барысында
альтернативті ұсыныс
жасайды;
• Тиімді және жүйелі шешім
қабылдайды;
• Жеке тәжірибесіне, басқа да
маңызды болып табылатын
мәліметтерге негізделген
шешім қабылдайды

• Бөлімшенің қызметін
жоспарлау мен қамтамасыз
етуге қажетті ақпараттарды
жинақтап, талдамайды және
басшылыққа енгізбейді;
• Сеніп тапсырылған ұжымның
жұмысын жоспарламайды
және ұйымдастырмайды,
олардың жоспарланған
нәтижелерге қол жеткізуіне
ықпал етпейді;
• Қызметкерлердің қойылған
міндеттердің орындалуына
бақылау жүргізбейді;
• Бөлімше жұмысының
нәтижелелілігін және сапасын
қамтамасыз етпейді;

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

• Өз құзыреті шегінде
қызметкерлерді мемлекеттік
органдармен және
ұйымдармен тиімді қарымқатынасқа бағдарламайды ;
• Қойылған міндеттерге
қол жеткізу үшін кейбір
қызметкерлердің әлеуетін
пайдаланады;
• Басқа бөлімшелермен бірлесіп
жоспарды жүзеге асыра
алмайды және ортақ нәтижеге
қол жеткізбейді.
• Ұжымда өзара сенімсіз қарымқатынас орнатады;
• Бөлімше және қоғаммен тиімді
жұмыс ұйымдастыру бойынша
ұсыныс жасамайды;
• Бірлесіп жұмыс атқару үшін
әріптестерімен тәжірибесімен
және білімімен бөліспейді;
• Бағыныстағы тұлғалардың
нәтижеге жетуге қосқан үлесін
анықтамайды.
• Жұмыста тұйықтық
ұстанымын білдіреді және
түсіндірме үшін аса тәжірибелі
әріптестеріне жүгінбейді;
• Әртүрлі мемлекеттік органдар
мен ұйымдардың өкілдерімен
және әріптестерімен өзара
әрекеттеспейді;
• Әріптестерімен мәселелерді
талқыламайды.

Стресске
орнықтылық

Бастамашылдық

• Бөлімше қызметін
ұйымдастыруда
тапсырмаларды дұрыс бөле
алмайды;
• Шешім қабылдауда қажетті
ақпараттарды жинауды сирек
ұйымдастырады;
• Шешім қабылдаудағы
тәсілдерді ұжыммен
талқылаудан бас тартады
және басқалардың пікірін
ескермейді;
• Әртүрлі дереккөздерден
алынған мағлұматтарды
ескермейді, мүмкін болатын
қауіптерді талдамайды және
болжамайды;
• Шешім қабылдау барысында
мүмкін болатын қауіптер мен
салдарларды ескермейді.

• Қажетті мәліметтерді таба
алады;
• Мүмкін болатын қауіптерді
ескере отырып, мәселелерді
шешудің бірнеше жолын
ұсынады;
• Өзінің пікірін негіздей
алады.

• Қажетті мәліметтерді таба
алмайды;
• Мүмкін болатын қауіптерді
ескермейді немесе мәселелерді
шешудің альтернативасын
ұсынбайды;
• Негізсіз пікір білдіреді.

• Стратегиялық мақсаттар мен
• Стратегиялық мақсаттар мен
басымдылықтарды ескермей,
басымдылықтарды ескеріп,
анық емес міндеттер қоя
нақты міндеттер қоя алады;
алады;
• Қызмет көрсетудің тиімді
• Қызмет көрсетудің әдістері
әдістерін біледі;
туралы шала-шарпы біледі;
• Көрсетілетін қызметтердің
• Көрсетілетін қызметтердің
қолжетімділілігін
қолжетімділілігін қамтамасыз
қамтамасыз етеді;
етпейді;
• Қызмет тұтынушылардың
• Көрсетілетін қызмет
қанағаттанушылығына
бойынша тұтынушылардың
талдау жүргізеді және қызмет
қанағаттанушылығына талдау
көрсетуді жетілдірудің
жүргізбейді және қызмет
жолдарын қарастырады.
көрсетуді жетілдірудің
жолдарын қарастырмайды.
• Сапалы қызмет көрсету
• Сапалы қызмет көрсету
жөніндегі жұмыстарды
жөніндегі жұмыстарды
ұйымдастырады және
ұйымдастырмайды және
туындаған мәселелерді
туындаған мәселелерді
шешеді;
шешпейді;
• Кері байланысты
• Кері байланысты
қамтамасыз ету мақсатында
қамтамасыз ету мақсатында
қанағаттанушылық дейгейін
қанағаттанушылық дейгейін
анықтауға жағдай жасайды;
анықтауға жағдай жасамайды;
• Қызмет көрсетудің сапасын • Сапасыз қызмет көрсетуге
бақылайды, сондай-ақ жеке
жол береді, қызықпаушылық
үлгі болу арқылы көрсетеді.
білдіреді.
• Қызмет алушыға дөрекілік
және немқұрайлылық
білдіреді;
• Тұтынушының сұрақтары мен
мәселелеріне мән бермейді;
• Қызмет көрсету сапасын
жақсарту бойынша белсенділік
танытпайды.

• Жұмыстың жаңа бағыттарын
• Жұмыстың жаңа бағыттарын
пайдалану жөніндегі
пайдалану жөніндегі
ұсыныстарды қарайды және
ұсыныстарды қарамайды және
басшылыққа енгізеді;
басшылыққа енгізбейді;
• Болып жатқан өзгерістерге
• Болып жатқан өзгерістерге
талдау жасайды және
талдау жасамайды және
жұмысты жақсарту
жұмысты жақсарту бойынша
бойынша уақтылы шаралар
шаралар қабылдамайды;
қабылдайды;
• Болып жатқан және күтілмеген
• Өзгерістерді дұрыс
өзгерістер кезінде өзін-өзі
қабылдауды өзінің үлгі
бақыламайды.
өнегесімен көрсетеді.
• Жұмыстың қолданыстағы
• Жұмысты жақсарту жөнінде
рәсімдері мен әдістерін
ұсыныстар енгізеді;
ұстанады;
• Оларды енгізудің жаңа
• Жаңа бағыттар мен әдістерді
бағыттары мен әдістерін
зерттеп оларды енгізбейді;
үйренеді;
• Өзгеріс жағдайларында өзін• Өзгеріс жағдайларында өзін
өзі бақылай алмайды;
-өзі бақылайды;
• Өзгеріс жағдайларында
• Өзгеріс жағдайларында тез
бейімделмейді немесе баяу
бейімделеді.
бейімделеді.
• Үлгілі қызметкерлерді
• Үлгілі қызметкерлерді
анықтамайды және оларды
жоғарылату туралы
жоғарылату туралы
ұсыныстарды қарастырып,
ұсыныстарды қарастырмайды;
енгізеді.
• Қызметкерлерді дамыту
• Қызметкерлерді дамыту
бойынша жүйелі шараларды
бойынша жүйелі шараларды
қабылдамайды немесе жүйесіз
қабылдайды;
шараларды қабылдайды;
• Әріптестерімен жинақталған • Әріптестерімен жинақталған
тәжірибесімен, білімімен
тәжірибесімен, білімімен
бөліседі, сондай-ақ, олардың
бөліспейді, сондай-ақ,
даму деңгейін анықтайды;
олардың даму деңгейін
• Өздігінен дамуға ұмтылысын
анықтамайды;
өзінің жеке үлгісінде
• Өздігінен дамуға ұмтылысын
көрсетеді;
өзінің жеке үлгісінде
көрсетуге көңіл бөлмейді.
• Бағыныстылардың
құзыреттер деңгейін
жоғарылату бойынша іс• Бағыныстылардың құзыреттер
шаралар ұсынады;
деңгейінің жоғарылауына
• Мақсатқа жету үшін өзінің
қызығушылық танытпайды;
құзыреттерін дамытады және
• Мақсатқа жету үшін өзінің
оларды бағыныстыларда
және бағыныстыларының
дамыту үшін шаралар
құзыреттерін дамытпайды;
қабылдайды;
• Бағыныстылармен олардың
• Бағыныстылармен олардың
құзыреттерін талқыламайды.
құзыреттерін, оның ішінде
дамуды қажет ететін
құзыреттерді талқылайды.
• Жаңа білімдер мен
технологияларға
• Жаңа білімдер мен
қызығушылық танытады;
технологияларға
• Өзіндігінен дамуға
қызығушылық танытпайды;
ұмтылады, жаңа ақпараттар • Өзіндігінен дамуға
мен оны қолданудың
ұмтылмайды, жаңа ақпараттар
әдістерін ізденеді;
мен оны қолдану әдістерімен
• Тәжірибеде тиімділікті
қызықпайды;
арттыратын жаңа
• Өзінде бар дағдылармен
дағдыларды қолданады.
шектеледі.
• Жұмыскерлермен
әдептілік нормалары мен
стандарттарының сақталуын
қамтамасыз етеді;
• Ұжымда мемлекеттік
қызметтің әдептілік
нормалары мен
стандарттарына берілгендік
деңгейін дамытады;
• Басқалардың жетістіктерін
мойындайды, әріптестерінің
намысы мен абыройына
нұқсан келтіретін олардың
жеке және кәсіби қасиеттерін
талқылаудан тартынады;
• Әдептілік нормалардың
бұзылғандығын елеп ескереді
және анықтайды;
• Риясыздық, әділдік, адал
ниеттілік, сондай-ақ, жеке
тұлғаның намысы мен
абыройына құрмет таныта
отырып, бағыныстылары
үшін әдепті мінез-құлықтың
үлгісі болады.
• Өзінің бөлімше жұмысының
тәжірибесінде ашықтық,
шынайылық және әділдікке
бағытталған әдеп нормалары
мен құндылықтарды
біріктіреді;
• Белгіленген стандарттар мен
нормалардың, шектеулер мен
тыйымдардың сақталуын
бақылайды;
• Ұжымның мүддесін өз
мүддесінен жоғары қояды;
• Жұмыста табандылық
танытады;
• Ұжымдағы сыйластық
пен сенім ахуалын
қалыптастырады;
• Бағыныстылардың іс-әре
кетінде шынайылық және
әділеттілік принциптерін
сақтауды қамтамасыз етеді;
• Риясыздық, әділдік, адал
ниеттілік, сондай-ақ, жеке
тұлғаның намысы мен
абыройына құрмет таныта
отырып, бағыныстылары
үшін әдепті мінез-құлықтың
үлгісі болады.

• Жұмыскерлермен
әдептілік нормалары мен
стандарттарының сақталуын
қамтамасыз етпейді;
• Мемлекеттік қызмет жолын
ұстаушылық әркімнің жеке ісі
деп есептейді;
• Басқалардың жетістіктерін
мойындамайды, әріптестерінің
намысы мен абыройына
нұқсан келтіретін олардың
жеке және кәсіби қасиеттерін
талқылауға жол береді;
• Әдептілік нормалардың
бұзылғандығын елеп
ескермейді;
• Риясыздық, әділдік, адал
ниеттілік, сондай-ақ,
жеке тұлғаның намысы
мен абыройына құрмет
танытпайды;
• Өзінің бөлімше жұмысының
тәжірибесінде ашықтық,
шынайылық және әділдікке
бағытталған әдеп нормалары
мен құндылықтарды
біріктірмейді;

• Ұжымда белгіленген
стандарттар мен нормалардың,
шектеулер мен тыйымдардың
орын алуына жол береді;
• Өз мүддесін ұжым мүддесінен
жоғары қояды;
• Жұмыста табандылық
танытпайды;
• Ұжымдағы сыйластық
пен сенім ахуалын
қалыптастырмайды;
• Бағыныстылардың ісәрекетінде шынайылық және
әділеттілік принциптерін
сақтауды қамтамасыз етпейді;

• Сынға сабырлықпен
қарайды және негізді болған
жағдайда, кемшіліктерді
жою жөнінде шаралар
қабылдайды.

• Сынға сабырсыз қарайды
және негізді болған жағдайда,
кемшіліктерді жою жөнінде
шаралар қабылдамайды.

• Сынға сабырлықпен
қарайды және негізді болған
жағдайда, кемшіліктерді
жою жөнінде шаралар
қабылдайды.

• Сынға сабырсыз қарайды
және негізді болған жағдайда,
кемшіліктерді жою жөнінде
шаралар қабылдамайды.

• Сынға сабырлықпен
қарайды және негізді болған
жағдайда, кемшіліктерді
жою жөнінде шаралар
қабылдайды.

• Сынға сабырсыз қарайды
және негізді болған жағдайда,
кемшіліктерді жою жөнінде
шаралар қабылдамайды.

• Құрылымдық бөлімшенің
қызметін ұйымдастыруды
жеке жауапкершілігіне
алады.

• Құрылымдық бөлімшенің
қызметін ұйымдастыру
жауапкершілігін басқа
лауазымды тұлғаға артады.

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;

• Құрылымдық бөлімше
қызметін ұйымдастыруды
жеке жауапкершілігіне
алады.

• Құрылымдық бөлімшенің
қызметін ұйымдастыру
жауапкершілігін басқа
лауазымды тұлғаға артады.

D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

• Өз ісі мен нәтижелері үшін
жауаптылықта болады.

• Өз ісі мен нәтижелері үшін
жауаптылықты басқа тұлғаға
артады.

D-1;
D-О-1;

• Қызмет тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған
инновациялық тәсілдер мен
шешімдер енгізу жөніндегі
ұсыныстарды түзеді және
қарастырады.

• Қызмет тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған
инновациялық тәсілдер мен
шешімдер енгізу жөніндегі
ұсыныстарды әзірлемейді
және қарастырмайды.

• Қызмет тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған
инновациялық тәсілдерін
және шешімдерін ендіру
бойынша ұсыныстарды
талдайды және енгізеді.

• Қызмет тиімділігін
жоғарылатуға бағытталған
инновациялық тәсілдерін және
шешімдерін ендіру бойынша
ұсыныстарды талдамайды
және енгізбейді.

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;
D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында
көрсетілген
тұлғалардан басқа

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;
D-3; *
D-4;
D-5;
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6;
* осы бағанның
жоғары тұрған
қатарында көрсе
тілген тұлғалардан
басқа

• Бөлімшеде міндеттерді дұрыс
бөле алмайды;
• Орын алуы мүмкін қауіптер
туралы хабарламайды;
• Шешім қабылдау барысында
альтернативті ұсыныс
жасамайды;
• Тиімсіз және жүйесіз шешім
қабылдайды;
• Шешім қабылдау барысында
тек өзінің жеке тәжірибесіне
және көзқарасына сенеді.

• Ұжымға қызмет алушы
тұтынушылар арасында
көрсетілетін қызметтер
туралы ақпараттарды жеткізу
қажеттілігі туралы түсіндіру
жұмыстарын жүргізбейді;
• Көрсетілетін қызметтер
туралы ақпараттандырудың
тиімсіз тәсілін құрастырады.
• Бағыныстағылармен қызмет
алушыларды ақпараттандыру
бойынша жұмыс жүргізбейді;
• Тұтынушыға ақпараттарды
жеткізбейді немесе
немқұрайлы және жақтырмай
жеткізеді;
• Қызмет тұтынушыларының
пікірін елемейді.
• Қызмет алушыларды
• Қызмет алушыларды
ақпараттандырудың тиімсіз
ақпараттандырудың тиімді
тәсілдерін қолданады;
тәсілдерін қолданады;
• Тұтынушыға ақпаратты
• Тұтынушыға ақпаратты
ауызша және жазбаша түрде
қолжетімді ауызша және
жеткізбейді немесе түсініксіз
жазбаша түрде жеткізеді;
жеткізеді;
• Көрсетілетін қызметтер
• Көрсетілетін қызметтер
туралы ақпаратты уақтылы
туралы ақпаратты уақтылы
қабылдай және жібере алады.
қабылдай және жібере
алмайды.
• Ұжымға жаңа басымдықтарды
• Ұжымға жаңа
жеткізбейді немесе мерзімнен
басымдықтарды уақытылы
кеш жеткізеді;
жеткізеді;
• Өзгерістерді уақтылы елеу
• Өзгерістерді уақтылы
үшін шаралар қабылдамайды
елеу үшін тиімді шаралар
немесе тиімсіз шаралар
қабылдайды;
қабылдайды;
• Бөлімшені тиімді басқарады
• Бөлімшені тиімсіз басқарады
және ішкі және сыртқы
және ішкі және сыртқы
өзгерістер кезінде нәтижеге
өзгерістер кезінде нәтижеге
қол жеткізеді;
қол жеткізбейді;
• Жұмыстың жаңа бағыттарын
• Жұмыстың жаңа бағыттарын
қолдану бойынша
қолдану бойынша
ұсыныстарын талдайды және
ұсыныстарын талдамайды
басшылыққа енгізеді.
және басшылыққа енгізбейді.

• Белгіленген әдептілік
нормалары мен
стандарттарына сай келмейтін
мінез-құлықтар танытады;
• Өзінің жұмысын орындау
барысында немқұрайлылық
білдіреді;
• Өзін адалсыз, шамданған және
басқаларға дөрекілік және
менсізбеушілік қасиеттерін
танытады;

D-1;
D-О-1;

Жауапкершілік

• Ұжымға қызмет алушы
тұтынушылар арасында
көрсетілетін қызметтер
туралы ақпараттарды жеткізу
қажеттілігі туралы үнемі
түсіндіреді;
• Көрсетілетін қызметтер
туралы ақпараттандырудың
тиімді тәсілін құрастырады.
• Бағыныстағыларды қызмет
алушыларды қолжетімді
ақпараттандыруға
бағдарлайды;
• Тұтынушыға ақпараттарды
құрметпен және игілікпен
жеткізеді;
• Қызмет тұтынушыларының
пікірін құрметтейді.

• Белгіленген әдептілік
нормалары мен
стандарттарына сүйенеді;
• Өзінің жұмысын адал
орындайды;
• Өзін адал, қарапайым,
әділ ұстайды, басқаларға
сыпайылық және биязылық
танытады.

D-1;
D-О-1;

• Тапсырмаларды жүйесіз
орындайды;
• Сапасыз құжаттар әзірлейді;
• Жедел жұмыс жасамайды;
• Белгіленген мерзімдерді
сақтамайды.

• Бөлімше қызметін
ұйымдастыруда
тапсырмаларды дұрыс
бөле алады;
• Шешім қабылдауда қажетті
ақпараттарды жинауды
ұйымдастырады;
• Шешім қабылдаудағы
тәсілдерді ұжыммен
талқылайды;
• Әртүрлі дереккөздерден
алынған мағлұматтарды
ескере отырып, мүмкін
болатын қауіптерді талдайды
және болжамдайды;
• Мүмкін болатын қауіптер
мен салдарларды ескере
отырып, құзыреті шегінде
шешім қабылдайды.

• Сыпайы және тілектестікпен
қызмет көрсетеді;
• Қызмет көрсетуге
қанағаттанушылық деңгейін
талдайды және оларды
жетілдірудің жөнінде
ұсыныстар енгізеді;
• Қызмет көрсету сапасын
жақсарту бойынша ұсыныс
енгізеді.

D-2;
D-3 (Құрылымдық
бөлімшенің
басшысы);
D-О-2;
D-О-3;
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• Ұсыныстар мен
• Ұсыныстар мен бастамаларын
бастамаларын енгізеді және
енгізбейді және өзінің негізгі
өзінің негізгі міндеттерінен
міндеттерінен басқа қосымша
басқа қосымша жұмыстарды
жұмыстарды орындамайды.
орындайды.

Қызылорда облысы әкімдігінің
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің
қызметін бағалаудың әдістемесіне
5-қосымша
Нысан
«БЕКІТЕМІН»
Лауазымды тұлға
________________________________
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
күні ____________________________
қолы _________________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
________________________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
___________________________________________________________________
(бағалау мерзімі жыл)

Бағалау нәтижелері
№

Қызметшілердің тегі,
аты, әкесінің аты
(болған жағдайда)

Бағалау
нәтижелері
туралы мәлімет

Бағалау нәтижелері
комиссиямен түзетілуі
(бар болған жағдайда)

Комиссияның
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:
________________________________________________________________________
Тексерілді:
Комиссияның хатшысы: ___________________________ Күні: _____________
(тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның төрағасы: ____________________________ Күні: ____________
(тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның мүшесі: _____________________________ Күні: _____________
(тегі, аты-жөні, қолы)
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ТАҒЗЫМ
Үстіміздегі жылдың желтоқсан айында,
Арал ауданының абзал азаматы Дәуқара
Аймағамбетұлының
дүниеден
озғанына
он жыл толады. Бұл азаматты облыс, аудан
басшылары, іскерлігі мен біліктілігін бағалап,
құрмет тұтатын.
Мен әңгімемді Қазақстан Республика
сының өндірісіне еңбек сіңген қайраткері,
Арал өңірінде үлкен құрметке ие болған
көшелі азамат Дәуқара Аймағамбетұлымен
қалай танысқанымнан бастауды жөн көрдім.
1952 жылдың маусым айында Арал қаласына,
Гурьевтегі балық техникумынан мұғалімдер
келіп емтихан қабылдады. Соған Аралдан 7
сыныпты бітірген мен, 8-9 сыныпты бітірген
Дәуқара Аймағамбетов, Жанәлі Әлімбетов,
Сырғаш Медетбаев емтихан тапсырып,
1 қыркүйектен қалмай Гурьевке жететін
болдық. Олар менен екі-үш жас үлкен, бір
жылдай бір бөлмеде тұрдық. Оқу орыс тілінде.
Елден барған бір ауыз орысша білмейтін
бізге сабақ өте қиын болды. Кейіннен мен
орыс балалармен бірге тұрдым. Төрт жылда
«балық өндірудің техник-механигі» деген

отырмын. Шынында да коммунистік партия
кадр мәселесінде екі шұқып, бір қарайтынды. Үміт күтетін жастарды бастауыш партия
ұйымында әдейі қарап, кадр резервіне қоятын.
Осындай талаптарды, этиканы біле тұра,
Арал комбинатының бас директорлығына
сыртта қызметте жүрген азаматты министр
бұйрығымен бекіттім. Арада көп ұзамай ол
сенімді ақтамай, ұжыммен тіл табыса алмай
дау-дамайдың астында қалды. Өзім он жылдай
басқарған ұжымның шырқын бұзбау үшін, оны
орнынан босаттық. Оған «Райым» колхозының
басқармасы – Даукеңді өзімен келісіп, Арал
балық комбинатының бас директорлығына
бекіттім. Бұл менің жіберген екінші қателігім
еді. Менің ойым, Дәукең баяғы өзіне тән дала
дипломатиясы арқылы ұжым жұмысын дұрыс
жолға бағыттау болатын.
Сол
кезеңдері
«демократияшылдар»
көбейіп өзін-өзі ұсынатын белсенділер пайда
болған еді. Бір қызығы, арыз баяғы «Райым»
колхозшыларынан
облыс
басшыларына
жазыла бастады. Бес-алты ай шыдаған облыс
басшылары «жолдас министр, мына дауды өзің

еді. Міне, осыдан-ақ Дәукеңнің елге қандай
қадірлі екенін білуге болар.
Сонымен ер Дәукең комбинаттың бас
директорлығынан босап, Райым колхозына
екінші рет басқарма болып сайланды. Өзіне
біткен дала дипломатиясын дұрыс пайдаланып
Байқоңыр, Төретамдағы әскер басшыларымен
дос болып Қызылжар елді мекеніне дариядан
су келтірді. Үй сайын ағаш ектіріп, жол, көпір
салды, ел құрметіне бөленді. Оның тағы бір
елге жасаған қызметін айта кетейін. 1987
жылдары маған келіп колхоз орталығынан
жастарға арнап үлкен мәдениет үйін
салдыртсам деген ойын жеткізді. «Ал колхозда
қаражат жеткіліксіз, маған қаражаттан
көмектес. Жобасын жасатып,
құрылыс
материалдарын, құрылысшыларды өзім табам»
деді. Дәукеңе қарсы дәлел айта алмай мен де
заң бұзуға бардым. Себебі, мемлекеттік мекеме
тікелей колхоздарға қаражат бере алмайтын.
Біреулер мәселені шешем десе, жолын іздейді
ал керісінше, шешкісі келмесе сылтау іздейді
демекші. Колхозшылардың хатына сәйкес
қарыз есебінде деп құрылысқа толық жететін

ЕЛІНЕ ЕҢБЕГІМЕН

ЕЛЕУЛІ ЕСІМ

Алдыңғы қатар, солдан оңға қарай: Омаров Берекет, Мархабаев Абулхамит, Аймағанбетов Дәуқара, Баймағанбетов
Алданазар, Дүйсенов, Жақсыбаев Қожақ, Құдайберген Саржанов, Құмаров Алтыбай, Сермағанбетов Сағитжан, екінші
қатардағы оңнан: Жиенбаев Байділда, Әнесов Әбубәкір, , Ибрагимов Қолғанат, Айпешов Орынбасар, Исмагулов Махмут,
Рахметов Өмірзақ, Қошқаров Жұмағазы.
мамандықпен диплом алып, 1956 жылы Арал
балық тресіне келдік. Айта кететін жағдай, осы
жылдар ішінде Дәуқара екеуміз сырлас досқа
айналдық. Менің артымнан келетін жәрдем
жоқ, ал Дәуқараның жағдайы жақсы. Артынан
күріш, ет, посылка келіп тұрады. Соны бөліп
жейтінбіз.
Арал балық тресінің басшылары, жас
мамандарды балық мекемелеріне бөліп-бөліп
жіберді. Дәуқара өзінің алғырлығын көрсете
біліп, тез арада, нұсқаушы, аға нұсқаушы,
инженер, бас инженер, колхоз төрағасының
орынбасары болды. Ал 1964 жылдың күзінде
Арал теңізінің оңтүстігіндегі Қарақалпақ
жерімен шекаралас Ұялы зауытына директор
етіп тағайындады. Арада бес-алты жыл
өткесін, тәжірибелі Дәукеңді 1969 жылы
теңіздің батысындағы Ауан зауытының
директорлығына ауыстырды. Ал 1975 жылы
Қаратерең балық аулау базасына директор
болды. Арада бес-алты жыл өткесін ол
Аралдағы балық өсіретін Қамбаш питомнигін
басқарды. 1984 жылы баяғы Арал өңіріндегі
21 колхоздан қалған
жалғыз «Райым»
колхозына басқарма болып сайланды. Осы
жерде өзімбілермендікке салынып кадр
мәселесінен жіберген қателігімді айтайын деп

келіп шешпесеңіз болмас» деген өтініш айтты.
Сонымен не керек, Орталық партия комитетінің
басшыларымен келісіп Аралға барып, аудан
басшыларымен бірге «Райым» колхозында
жиналыс өткізуге тура келді. Колхозшылардың
көбісінің аты-жөнін білемін. Себебі, 1958
жылы осы колхозда нұсқаушы болып қызмет
жасағанмын. Колхозға ешуақытта болмасын
деген ойым болмады. Бұл колхозды ауданға
белгілі азамат, сөзге шешен, жырау Берекет
Омаров ағамыз он жылдай басқарған-ды. Ол
ағамызбен де жұмысымыз аралас, қорамыз
қоралас болып, туыстай араласқанбыз. Ал енді
мына Дәуқара комбинатқа керек басшы, бір
жағынан колхозға көмегін аямайды деп, үштөрт рет шығып сөйлеп түсіндірген болдым.
Бірақ олар «жолдас министр, сізді жақсы
сыйлаймыз, ал Дәукеңді колхозға қалдыр» деп
отырып алды. Осы жерде колхозшылардың
нағыз демократиясын көрдім, бұл маған
сабақ болды. Амал қанша, ЦК-ға обкомға
жазылған арыздарды доғарту мақсатында
өз бұйрығыммен Дәукеңді бас директордан
босатып, колхозына қайта жібердік. Сонымен
Дәуқара Аймағамбетұлы екінші рет колхоз
басқармасына сайланды. Облысты білмеймін,
Арал ауданында болған бұл тұңғыш оқиға

қаржы бөлдірттім. Бір жарым жылдың ішінде,
құрылысшыларды Алматыдан алдыртып,
құрылыс материалдарын Төретамнан тасытып,
аудан көлемінде елді мекендердің еш жерінде
жоқ, үлкен мәдениет үйін салдырды. Міне, осы
және Арал өңірінің өркендеуіне жасаған басқа
да еңбегін ескеріп, Қызылжардағы мәдениет
үйін Дәуқара Аймағамбетұлының есімімен
атаса, нұр үстіне нұр болар еді.
Дәукең тектілер ұрпағынан еді. Әкесі
Аймағамбет Сейіт болыстың көмекшісі болған.
Болыс көмекшісі тегін адам болмайтыны
белгілі. Аймағамбет әкенің елге көсем, сөзге
шешен екенін жас та болсақ көріп қалдық.
Арал өңірінің соңғы билері Аймағамбет,
Шора,
Айекеш,
Садықбай
ақсақалдар
туралы «Аралдың айтылмаған ақиқаты»
атты кітабымда жазғанмын. Биыл шығатын
«Толқынмен алысқан, балықшылар арыстан»
атты кітабымда да тоқталдым. Біздің елде,
төрт бидің кезінде айтқан әзілдері ел аузында.
Шора ақсақал Даукеңнің қайын атасы. Яғни,
Дәукеңнің елу шақырым жерге атпен алып
қашқан жары Зәбудің әкесі. Жаны жәннатта
болғыр Зәбу марқұм қашанда қай кезде де тек
туыс емес, Дәукеңнің атын атап келген кім
болмасын, есігі ашық, төрі дайын болатын. 1970

жылы Аймағамбет, Айекеш, Шора, Садықбай
ақсақалдар Аралдың бірінші басшысы Тәкей
Есетовтің үйіне, қуаныштарына құтты болсын
айтып, бата беріп кетейін деп келеді ғой. Есік
алдында қосшысы «олар әлі тұрған жоқ»
деп кіргізбейтін көрінеді. Ондай кедергінің
талайын көрген билер көнсін бе, кіреміз депті.
Сонда баяғы қосшы ағамыз, «осы сендер мені
танисыңдар ма?» дейтін көрінеді. Шынында да
ол кісінің әкесі елге аға болған, біздің билермен
құрдас аға болатын-ды. Билердің үлкені
Айекең, «әй, не деп тұрсың, әкеңнің құрдасы,
шешеңнің қатары болсам, неге танымаймын»
депті. Сөздің аяғын естіп қалған Тәкейдің жас
келіншегі Тазагүл бетін басып, «ойбуй, әкелерай, тез кіріңдер үйге» деген екен. Билердің
талай сөздерін кітап қылып жазуға болады.
Дәукеңнің сол кісілерге ұқсаған бір сөзін
келтірейін.
Жетпісінші жылдардың
аяқ кезі. Бір
үлкен жиналыс болып, кештеу шыққанбыз,
біздің үй орталықта райкомға жақын болатын.
Үйге келсем Қуанған жақсы тағам дайындап
қойған екен. Әншейінде бірге жүретін
Дәуқара қасымызда жоқ. Менімен бірге келген
орынбасарым Жылқыбай Арынғазиевқа «тез
Дәуқараны тап, бірге тамақтанайық» дедім. Ал
Дәуқара Аралдағы туған құдасы, белгілі азамат
Сағи Абатовтың үйіне барыпты. Күнде келіп
жүрген құдасы болғасын үй иелері қиналмай
дайын тұрған дастарханға жеңіл шәймен
отырыпты. Жылқыбай әдейі машинамен барып
менің шақырып жатқанымды айтады ғой.
Сонда сөз шебері Дәукең «Құдекең шақыратын
болса бағана қайда қалды, Жылқыбай сен
не деп тұрсың, мына үй иелері туған құдам
келді деп апысы кіріп, көпісі шығып, қазанға
тамақ салайын деп жатыр, ешкімнің үйіне
бара алмаймын» дейтін көрінеді. Ал құдасы
мен құдағайы бір-біріне қарап, аң-таң болып
қалыпты. Бұл Дәукеңнің өзіне тән әзілі
ғой. Дәукеңнің сөзі де, ісі де ірі болатын.
Қаратереңде директор болып жүрген кезі,
бір күні маған келіп, «Құдеке, үш тон берші»
деді. Ол кезде комбинатқа әдемі қара тондар
келетін. Оны мекемелерге бөліп бергенбіз,
Дәукең де өзінің сыбағасын артығымен алған
болатын. Байқасам, сол кездегі Қаратерең ауыл
советінің төрағасы белгілі азамат Әлімжан
Жүгінісов ағамыздың үйіне Алматыдан құдақұдағайлары үш адам болып қонаққа келеді.
Екі-үш күн жайланып қонақ болғаннан кейін,
қыстың аязды күні 200 шақырымдай Арал
қаласына жеткізіп салмақшы болады. Ол кезде
қазіргідей жол талғамайтын жараулы көлігі
жоқ. Қонақтарды тоңдырып алмаймыз ба деп
үй иесі қатты қиналыпты. Соны байқаған
Даукең қоймадағы сары майдай сақтаған үш
тонды кигізіп жіберіпті. Маған келуінің себебі
сол екен.
1968 жылдың жазында Аралға КСРО
халық әртісі Роза Бағланова апай келді.
Мақсаты – Арал теңізінің оңтүстігіндегі Ұялы
елді мекенінің төңірегіндегі әке-шешесінің
басына барып қайту. Аудан басшысы Тәкей
Есетов Ұялыдағы Дәуқараны қызметтік
катермен шақырып алып, қасына ауаткомның
орынбасары
Түгелбай Пірімбетов деген
азаматты қосады. Розаның аман-есен барып
қайту жауапкершілігін тапсырады. Олар
апайды жақсы құрметпен апарған, атаанасының жатқан жерінде болған апай
тебіреніп, риза болып қайтады.
Дәуқара досым шыққан биігін өзінің адал
еңбегімен, маңдай терімен бағындыра білді.
Азаматтар елге деген ерлік істерін көзімен
көріп, талай куә болған, облысқа белгілі
қайраткерлерді атауға болады. Олар – Әбдіхан
Көбеев, Қаһарман Табынбаев, Биғали Каюпов,
Нәжмаддин Мұсабаев, Айтбай Көшербаев,
Кішкене Айбосынов, Әбілбай Садықбаев,
Нұраш Оспанов, Шәкірат Дармағамбетов
және басқалары. Ешкім мәңгі өмір сүрмейді.
Қызметін халқына арнады. Қайран асыл
достарым-ай – Дәуқара, Сағитжан, Әнес,
Мұхамедияр, сіздермен дәмдес, тұздас болып,
өздеріңдей парасатты достарды сыйлаған,
керемет рухани ортада ғұмырымның әдемі
кезеңін өткізуді жазған тағдырыма ризамын.
Құдайберген САРЖАНОВ,
мемлекет және қоғам қайраткері,
ҚР өндірісіне еңбек сіңірген қайраткер.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ
Он екі перне, екі шек
Нәубетпенен қағайын.
Жиналып келген, ағайын,
Табылар ма екен жақсы сөз?
Шабытымды байқап қарайын
Он бесімде жыр айтып,
Өткіздім мәжіліс талайын.
Содан қалған жыр болса
Сіздерден несін аяйын.
Сөйлейтін келді жағдайым
Ұстайсыздар қандайын? – деп жұртты
еліктіріп алады да өзінің репертуарының
мазмұнын баяндайды:
Алмаспен жауды тілгізген,
Дұшпандық қылған залымның
Дарға басын ілгізген
Гажданбектей батырдың
Көкке төбесін тигізген,

КӨНЕ СӨЗДІҢ КӨМБЕСІ

Көне жырдың көмбесі еді... «Сөзді сөз
қозғайды» деген тәмсілдің, жаны бар екен,
қаламнан қажып, күнделікті газет, журнал
ақтаратын әдеттен аспай жататын бұйығы
қалпымның «жынын» әріптес інім Дүйсенбек
Аяшұлының «Сыр бойы» газетінде (30
қаңтар, 2018 ж. № 16) жарияланған «Ол
– құлагер болғанда, біз – мұрагер» деген
танымдық мақаласы қоздырды.
Автор аталған мақаласында қазақтың
жыршылық салт-дәстүрінің адамзат бойына
рухани нәр де, әр де беретін жыршылық
өнердің екі ғасыр (ХІХ-ХХ ғғ.) кезеңінде
дауылпаз өкілі болған әрі ақын, әрі
орындаушы жырау болған жерлесіміз Рахмет
Мәзхожаұлы туралы қалам тербеген.
Қазақ
оқырмандарына
ақындық,
жыршылық, термешілік өнер туралы пәлсафа
айтып, білгірсудің тіпті жөні жоқ.
Өйткені, біз тумысынан ақын, жыршы
халықпыз. Жыршы, термешілер өткен
тарихыңды еске түсіріп, ақындарының
шығармаларын, жыр-термелерін музыкаға
қосып, (көбіне домбырамен сүйемелдеп)
құлаққа сіңімді мақам-үнмен жұртқа жеткізіп
отырған.
Бұл пікірімізге дәлел – қазіргі әдебиет
зерттеушілеріміздің
дәйектемелеріне
жүгінсек, халқымыздың бұл өнерін әр өңірдің
ерекшеліктерін алға тарта отырып талдаған
жөн. Мәселен, Арқа жыршыларына тән
мектептің өзгелерге ұқсамайтын әншілікке
бейім өзіндік ерекшелігі бар. Ал, Сүйінбай
бастаған Жетісу аймағы жыршылары бойға
сіңімді, жүрекке жағымды баләуенмен
жырлайды. Ал, батысқа екпінді, жігерлі,
төкпелік дәстүр тән.
Шындықтың бетіне тура қарап, әділдігін
айтсақ, осы қазір жыршылық дәстүр оңтүстік
өңірде, әсіресе, Сыр бойында дәуірлеп тұр
десек, бұл пікірімізді ешкім теріске шығара
қоймас. Өйткені, бұл аймақта Майлықожа,
Мәделіқожа, одан төмен түссеңіз Базар жырау,
Шораяқтың Омары, Сәрсенбай, Қос Жүсіп,
Күдеріқожа, Қарасақал Ерімбет, Жиенбай,
Нартай, Арал аймағындағы Бітімбай
бастаған атақты Нұртуғанның шәкірттері

Жаңаберген, Жаппарберді секілді жыраулар
мақамын үкілеп ұстап отырған жеке-жеке
мектептер бар. Олардан қанаттанып, дәстүрді
жалғастырып жүрген Әбілаш, Алмас,
Жұмабек, Бекпейісов, Көшеней, Набат,
Шәмшат, Мұрат, Айбек, Серік Жақсығұлов,
Майра Сәрсенбаева, Берік, Бекұзақ, Айдос,
Күнсұлу, т.б. ондаған орта буындағы, жас
жеткіншек жыршы, термешілердің өнерлері
қазір ел-халықтың аузында жүр. Олардың
аталар дәстүрін жалғастырудағы мақамүндерінің тыңдаушыларды «дуалап» алғаны
сонша, олар радио мен телевидение эфиріне
шықса жұрт ішкен асын қоя тұрады.
Міне, киелі жыраулық, термешілік
өнердің қазақ арасындағы (әсіресе Сыр
бойындағы) әсер-күшінің құдіреті қайда
жатыр!
Иә, халқымыздың рухани қазынасын
байытып, шежірелік, танымдық жорықтың
еліміздегі ту ұстаушыларының бірі – көне
сөздің көлдариясы, жыр-дастанның қоймасы,
терме-мақамның хас шебері жоғарыда
аталған Рахмет Мәзхожаұлы болатын.
Мені осы тақырыпты жаңғыртып,
үстемелеуге итермелеген екі түрлі себепсалдар бар. Сонау қырқыншы жылдардың
соңын ала алпысыншы жылдардың ортасына
дейінгі өмірім, жастық шағым мына Сарысу
жайылымында өтті. Соғыстан жаралы
болып оралған әкем қой бақты. Сонда жазғы
жайлауға қоныстаған соң малды ауылды
«Қызыл отау» аралайды. Оның құрамында
әнші, домбырашылар, көбіне жыршы,
термешілер болады. Есімде қалғаны – оларды
біздің фермаға осы Рахмет жырау бастап
келуші еді.
Олар ауылға үлкен той-думан ала келетін,
бір үйде кең дастархан жайылып, бір ауылдың
үлкен, кішісі осы үйге жиылып, қонақтардың
өнерін тамашалаушы еді. Алдымен жұрт
әнші, күйшілердің, термешілердің сияпатын
тамашалайды. Сосын кешкі қонақасыдан соң
ел орынға отыра Рахмет жырау «сахнаға»
шығады. Ол әуелі терме төгіп, әртүрлі
айтыстар айтып, жұртты желпіндіріп алады
да:

«Көрғұлыны» айтсам болар ма?
Оған көңілің толар ма?
Оған көңілің толмаса.., – деп өзінің
репертуарындағы
қисса,
дастандардың
мазмұнын бір сағаттай уақыт баяндап
шығады. Содан жұрт «мынаны айтыңыз» деп
таңдауын сұрайды. Жырау жұрт таңдауын
айтып, таңды атырады.
Міне, сол кезден бастап мен Рахмет
атаның өнеріне үйірсек, құмар болдым. Бүгін
бір үйде жырласа, келесі күні көрші фермаға
шақырады. Күндіз ұйқымды қандырып алып,
кешке тайға мініп, жырауды шақырған үйге
барып, таң атқанша тыңдаймын. Осылай
талай күндерді өткіздім. Сөйтіп жүріп,
жыраудан Күдері мен Ұлбикенің, Нартай мен
Үрмаш қыздың, Бұдабай мен Қарлығаштың,
Кеншінбай мен Ақсұлудың айтыстарын, т.б
бірнеше термелер жаттап алып едім. Бірақ
ол кезде аталған ақындар жөнінде тіпті
мағұлматтарым жоқ болатын. Әйтеуір түнде
жаттағандарымды ертеңіне үй ішіне, ауыл
балаларына айтып беретінмін. Қысқасы, мені
жаулап алуының бірінші сыры осындай еді.
Оқырман қауымының сеніміне кіру
үшін тағы бір құпиямның бетін ашайын.
Университет бітірген соң көп жыл облыстық
теле-радио комитетінде қызмет істедім,
журналистикадағы шабытты шақтарым
сонда өтті. Сол тұстағы тіпті, одан кейінгі
қазіргі ел аузында жүрген Шамшат, Әбілаш,
Көшеней, Қуандық, Бекұзақ, Набат, Мәдина,
Сланбек, Мұрат, Бексұлтан, т.б жыршы,
әнші, күйшілердің өнерін таспаға түсіріп,
ел кәдесіне жаратушылардың бел ортасында
болғанмын. Сол сәттерден бір естелік:
«Қармақшы ауданындағы оныншы ауылда
Аяпұлы Үбісұлтан деген аңыз адам тұрады.
Ол ескі жыр-дастанды өте көп біледі. Сол
өңірдегі ақын, жыршылар, тіпті Тұрмағамбет
пен Шораяқтың Омарының өзі көп нәрсені
осы кісіден үйреніпті» дегенді естіп алпыс
үшінші жылы сол кісіні іздеп Чапаев
колхозына бардым. Үбекең қарттық жеңіп,
мүжіліп қалған екен. Домбыраға қосылып
жыр айтуға, магнитафонға түсіруге дауысы

шықпады. Тек «сұрағыңды бере бер, шамам
жеткенше жауап берейін» деді де сонау
Сыпыра жырау, Асанқайғы, одан кейінгі
заман жырауларынан үзінділер айтып,
Абайды, Жамбылды, Махамбетті тірілтті.
Ол кісі жасында аса зерек болған екен,
бір естігенін табанда жаттап алады екен.
Сауат ашып, хат таныған соң өлең-жырды
көп оқыпты. Бір таңқалғаным – қай өңірдің
болмасын халық аузында жүрген жырдастандары (батырлар жырын, айтыстарды)
түгел жатқа біледі екен. Сосын да
замандастары оны «тірі энциклопедия» деп
атап, әркез ұстаз тұтатын болған. Сол Үбекең
сөз арасында «қазірде жырау көп, бірақ
бәрі шәй қайнағанша, ет піскеншеге ғана
жетеді. Сонда да «жыраумын» деп төстерін
ұрады. Олардың ішінде мына Амангелді
ауылындағы Рахмет Мәзхожаұлына жететіні
жоқ. Ол өте көп біледі. Бір «Көрғұлының»
өзін үш түн, үш күн айтады. Бұдан да басқа
таң атқанша айтатын дастандары қаншама?!»
Айтса айтқандай, Рекең алдымен
заманындағы
үзеңгілес
жыраулардың
арасындағы репертуар қоры аса мол дүлдүл
болатын. Ол 4465 жолдан тұратын «Көрғұлы»
дастанын 31 жасында жаттап алып 60
жыл бойы талмай жырлап өткен. Оның
жыр қорында бұдан да басқа Қобыланды,
Алпамыс, Ер Тарғын, Қым Қиғаш, МұңлықЗарлық, Шахзада, Қыз Жібек, Ораз молда,
Сұрмерген, Жолбарыс мінген ұры, Шаһнама,
Жүсіп-Зылиха, т.б. ұзақ-сонар қиссадастандар, термелер, айтыс өлеңдер болатын.
Қысқасы, Рекең сан қырлы талант еді.
Ол заманында саясатты, еңбекті айрықша
жырлаған, жақсылықтың насихаттаушысы,
дәуірінің үгітшісі де еді. Ұзақ өмірінде талай
ақындармен сайысқа түсіп, оза шапқан айтыс
ақыны да.
Рекеңнің ғұлама жырау екеніне айғақты
дәлелдер жетерлік. Ұлы М.Әуезов бұл
жырауды
Алматыға
алдырып
өнерін
тыңдаған болатын («Батырлар жыры», 4
том, 396 бет, Алматы, 1989 жыл. «Жазушы»
баспасы). Осының арқасында Мәзхожаевтың
нұсқасы бойынша «Көрғұлы» дастанының
төрт саласы басылып шықты. («Көрғұлы»,
«Батырлар жыры», 4 том, 1973-1989 жыл,
Алматы, «Жазушы» баспасы). Сондай-ақ
1965 жылы «Пернедегі термелер» кітабына
бірнеше өлеңдері (273-275 беттер) енді. 1966
жылы жарық көрген («Жазушы» баспасы, 3
том, 380-390 беттер). «Айтыс» кітабында да
оның шығармалары жарияланған.
Қорытып айтқанда, Рахмет Мәзхожаұлы
есімі
республика
көлеміне
алдымен
ақын, көлдариядай орындаушы-жыршы,
ақтангер айтыскер ретінде танымал, көне
сөздің көмбесі. Тек артында жоқтаушысы
болмағандықтан, оның есімі елеусіз қалып
отыр. Туған ауылындағы клуб үйіне осы
жырау есімін беру жөніндегі талап-тілек те
ескерілер емес.
Шын мәнінде, рухани азықтың көмбесі
жаңғыруы тиіс емес пе?!
Өтеген ЖАППАРХАН,
ардагер-журналист.

САДЫҚБЕК ХАНГЕЛДИН – 80
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Садықбек Хангелдин 1938 жылы 12 сәуірде дүниеге келген. 1955 жылы
Қызылорда қаласында Осипенко атындағы орта мектепті, 1961 жылы
бүгінгі Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін,
1969 жылы Алматы жоғары партия мектебін тәмамдады.
1962-1973 жылдары комсомол жүйесінде қызмет етіп, Қызылорда
облыстық комитетінің нұсқаушысы, бөлім меңгерушісі, Қызылорда
қалалық комитетінің бірінші хатшысы, Қызылорда облыстық
комитетінің идеология жөніндегі хатшысы, Қазақстан комсомолы
Орталық Комитетінің насихат және мәдени-бұқаралық жұмыстар
бөлімінің меңгерушісі болды. 1974-1993 жылдары Қазақстан Компартия
сы Орталық Комитетінің ұйымдастыру-партия жұмыстары бөлімінің
нұсқаушысы, кейін осы бөлімнің кадр даярлау секторының меңгерушісі,
Қазақ ССР халықтық бақылау комитетінің ғылым, білім, мәдениет
бөлімі меңгерушісінің орынбасары, кейін бөлімнің меңгерушісі,
Қазақстан Мемлекеттік телерадио және Мемлекеттік қаржы бақылау
комитеттерінде басшы қызметтер атқарды. Ол қайда жүрсе де, қай
қызметте болса да қоғамдық белсенділігімен, іскерлік қабілетімен,
азаматтық болмысымен өз ортасында қадір-құрметке ие бола білді.
Садықбек Молдашұлы сондай-ақ ақындығымен, қарымды қалам
герлігімен де танымал тұлға болатын. Қазақстан Жазушылар одағының
мүшесі, 13 поэзиялық, 8 публицистикалық кітаптардың авторы. Өз
шығармаларында туған жер – Отанына деген ыстық сезімін, табиғат
сұлулығын, жас ұрпақты бабалар өнегесіне, еңбекке баулуды, елімізді
мекендеген ұлттар арасындағы бұлжымас ынтымақты, жастардың
бойындағы жалынды жігер, ұшқыр қиял, асқақ арман, өрттей махабатты паш етті.
Белгілі ақын, публицист Садықбек Хангелдиннің бір топ өлеңдерін
оқырман назарына ұсынып отырмыз.
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Сенім атты сымбатты бір тарланмен
Арман қуып жұмбақ дария кештім мен.
Аймаласып демі шәрбат таңдармен
Бір белестен бір белеске көштім мен.
Кейде тағдыр даңғыл жолға салғанмен,
Кейбір өрден қиналып-ақ өттім мен.
Кей асуға қуанышты барғанмен,
Кей асуда қайғы селін төктім мен.
Кей биікте лапылдап кеп жанғанмен,
Кейде жаурап, кеудеме мұз бөктергем.
Жаным сыздап, кейде қарым талғанмен,
Туған далам бал самалын өптірген.
Арым тайса нақ осылай самғар ма ем?
Күрестерден қуат алып өстім мен.
Бір жайым бар, өзге сырға қанғанмен,
Өз сырымды өзім өте кеш білген.
1980 жыл.

СЫР ҰЛЫМЫН
Сыр ұлымын,
қаламын Сыр ұлы боп.
Сырым жүрер жанымның тұғыры боп.
Қоңылтақси қалғанда құштар көңіл,
Сыр шертеді Сырымның тұнығы кеп.
Сырда жүріп
нұрындай шығар күннің.
Ықыласын елімнің тұмар қылдым.
Алатау боп кеудемде жүр бейнесі,
Ұлы көштей шұбалған шұбар құмның.
Елде шалқып көңілім өсе алады –
талай әнге ауылды қосам әлі.
Ұстағандай боламын бір қызғалдақ
қолға тисе Сырымның ошағаны.
Тереңсайдың секілді жас құрағы.
Кеудемде жүр кестелі жастық әні.
Сырға келсем –
Жиде мен Жусан исі,
Еліттіріп сезімді мас қылады.

УАҚЫТ САЗЫ
Күндер өтіп барады,
Күндер өтіп,
Кімнен қалдым,
Білмеймін,
Кімге жетіп –
Күндіз күлкім келмейді,
Түнде ұйқым,
Жан азығы – жақсы жыр ділгер етіп.
Айлар өтіп барады,
Айлар өтіп,
Мені тылсым күйіне қайран етіп.
Сұраймын күндерім мен айларымнан:
«Қайдан келдің,
Барасың қайда кетіп?!»
Жылдар өтіп барады,
Жылдар өтіп,
Өнерімді,
Өмірімді тұлғалы етіп.
Жығылмастан келемін отты өлеңге,
Бойымдағы барымды құрбан етіп.
Күндер,
Айлар,
Жылдарым барады өтіп.
Сағат сайын сабырлы,
Саналы етіп.
Жырымды –
Өлеңімді еттім енші,
Оттың басы –
Отанның жамалы етіп...
Көктем жазға ұласты,
Жазым – күзге...
Күздей жомарт жан болу лазым бізге.
Өтсін күндер...
Жұбымен жылдар өтсін –
Қайырымды Уақыт, сазыңды үзбе?!...
***
Қиындықты демесем де аз көрдім.
Өмір, менің көңіліме жаз бердің.
Қандай ауыр күй кешсем де күйзелмей,
Бармақтай бақ-қуанышқа мәз болдым.
Өмір үшін күрес керек белсенді,
Сондықтан да түсірмеймін еңсемді.

Әлдебіреу - мысы құрып қайтады,
Меселімді құлатпақ боп келсе енді.
Ащысы бар, тұщысы бар тірліктің
Кей сырына қанып жүрміз шындықтың.
Кезек тосып заңғар шыңын еңіс пен,
Абыр-сабыр өтіп жатыр зырғып күн.
Арман-шыңға апара ма жол ұдай,
Тірлігіңнің тұрақты екен төрі қай.
Әлдеқалай шыңнан түссең еңіске,
Көтер оның өкінішін мойымай.
Биіктікті кім береді мирас қып,
Түссең, рас, салқындайды сыйластық.
Сондай сәтте кетпеу үшін құлдырап,
Қай уақта да бойда жүрсін ширақтық.
1982 жыл.

АНА ТІЛІ
Өзі жатық, өзі әрлі, өзі майда.
Тұра алмайды дөп тауып төзіп айла.
Қан майданда алдаспан, қылыш болып,
Бітім айтар қазақтың сөзі жәй ма?
Осы тілде мен алғаш ана дедім,
Осы тілмен сөйлейді Дала, Белім.
Осы тілде жүректің сырын айтып,
Жанарына сәулемнің қарап едім.
Осы тілден шайлығып жат жүректер,
Осы тілмен сан сыннан таптық өткел.
Осы тілде ыстықтау ықыластар,
Осы тілде әдемі ақ тілектер.
Осы тілде сұлулап жер-көкті кең,
Сипаттаған сахилар сергек кілең.
Осы тілде әзілдер айшықтылау,
Осы тілде өлеңдер өрнектілеу.
Осы тілді тыңдап ап күлу көрік,
Сезімдер де бұл тілде сұлу деп ұқ.
Қай қияға қиялым қанат қақса,
Ана тілім тұрады жылу беріп.

МІНЕЗ
Өзгелерден кем көреді кім өзін,
Менің де бар санама сай мінезім.
Жақынымның сыйынары, сүйері,
Қуанышы, қайғысы мен мұңы өзім.
Мәрт болмасаң – мен де саған илікпен,
Бәтуәсыз іске жөнсіз килікпен.
Өзгелерге айта жүріп білгенді,
Мен де жүріс үйренемін жүйріктен.
Бәрімізді қолдап жүрсе сайын күн,
Ақ ниетті ән етуге дайынмын.
Сертке берік жігіттерге – желекпін,
Дос сынына мен де сынбас қайыңмын.
Балағаттап безгендерді арынан,
Жан құлазып кейде мен де тарығам.
Сеніміңді серік етіп сен келсең –
Мен де саған ақ бұлақтай ағылам.
Өсек-аяң іздеп желең жосыған,
Екіжүзді сатқындардан шошынам.
Арыңдай нақ ақ тілекке жүк артсаң
Мен де саған қол көтеріп қосылам.
Нәсіп үшін қолқа салсаң – ұқпаймын.
Досың үшін отқа түссең құптаймын.
Жасы үлкенге кім болса да бас ием.
Кішілерге кім болса да ықпаймын.
Өзгелерден кем көреді кім өзін,
Біреулер бар пір тұтатын бір өзін.
«Сіз» дегеннің қайбіріне жағайын,
Менің де бар ала-құла мінезім.
Күн көреді кісілігін даулап кім?
Бәрін жеңіп өтіп жатыр заулап күн.
Мәртебесін желеу етіп желпінген
Шіренген мен ісінгеннен аулақпын.
Ұлықтардың көтермедім шашбауын.
Ел үстінен күн көргендер – қас жауым.
Сұғанақтық, жемқорлыққа жем болмай,
Адамдыққа ту орнатсын жас қауым.
Тілегім де, мінезім де бұл менің,
Теріп келем имандылық гүлдерін.
Бұл фәниде өмір сүрсем қанша күн,
Пәк жүректі пенделермен біргемін.
1984 жыл.

NAZAR
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Басы ауырып, балтыры сыздамайтын
адам жоқ. Сондайда алдымен Алладан,
онан кейін ақжелеңділерден дертімізге
дауа сұрайтынымыз анық. Талай
жанды сырқатынан сауықтырып,
дертіне дауа дарытып, елдің алғысына
бөленіп жүрген абзал жандар қашан
да ел абыройы. Өзінің біліктілігімен,
білімімен мыңдаған жанға өмір сыйлаған
сондай мамандарды ел ішінде «алтын
қолды дәрігер» деп дәріптеп, құрметқошеметке бөлеп, ілтипаттарын білдіріп
жатады. Ақ желеңіне дақ түсірмей,
көпшіліктің ықыласына ие болып жүрген
сондай жанның бірі – Шынжырбай
Оразмаханұлы. Ол – өзінің дәрігерлік
еңбек жолында қаншама жанды ажал
аузынан арашалап, халықтың құрметіне
бөленіп жүрген майталман маман.
Есімі ел арасында кеңінен танымал Шынжырбай Оразмаханұлы – жоғары санатты нейрохирург дәрігер, облыстық медицина орталығы
нейрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі. 20
жылдан астам еңбек өтілі барысында ол мидағы
ісіктер мен жедел гематомаларына, омыртқа
бағанасы жарықтарына, перифериялық нерв
жүйесіне күрделі оталарды жасауда талмай ізде
ніп келеді. Өзінің негізгі жұмысымен қатар, аудандарда жоғарыда аталған ауру түрлерінен емдеуде мамандандырылған медициналық көмек
көрсетіп келеді. Жылына 40-қа жуық күрделі ота
жасайды.
Шынжырбай Оразмаханұлы 1968 жылы
Шиелі ауданындағы Ақмая ауылында дүниеге
келген.
1985-1993 жылдар аралығында Ақтөбенің
мемлекеттік медицина институтын «Емдеу»

– Өтеген ағаның түрі қатал болып көрінетін,
бетіне тура қарауға именетін едік. Аудан орта
лығынан ауылға жиі қатынап, менің әкемнің
хал-жағдайын бақылап жүрді. Үнемі әкемнің
жанынан табылатын маған бір келгенінде «Бола
шақта сен дәрігер боласың» деп қадап айтты. Ол
кісінің осы бір ауыз сөзі сол күннен бастап менің
құлағымда қалып қойды. Сонан дәрігер болуды
армандап, өзімді осы мамандыққа дайындай бас
тадым, – дейді ол.
Сонан жоғарыда айтып өткеніміздей, мек
тепті бітірген соң ол Ақтөбе мемлекеттік медицина институтына оқуға түсіп, оны ойдағыдай
бітіріп шығады. Еңбек жолын 1994 жылы
Қызылорда медицина училищесінде анатомия
пәнінің мұғалімі қызметінен бастайды.
1995 жылдың мамыр айынан бастап облыстық
медицина орталығының нейрохирург дәрігері,

МАМАН МЕРЕЙІ

мамандығы бойынша бітірген. 1993-1994 жылдар аралығында облыстық ауруханада хирургия
мамандығы бойынша интернатурадан өткен.
Шынжырбай Оразмаханұлының қиындығы
мен машақаты мол дәрігерлік мамандыққа деген қызығушылығы бала күнінен басталады.
Жетінші сыныпта оқып жүргенде әкесі қатты
ауырып, операцияға түседі. Бала Шынжырбай
әкесіне қарайласып, жарасын таңып, қолғабыс
етеді. Сол кезде Шиелі аудандық ауруханасының
бас дәрігері болып қызмет атқаратын Өтеген
Жәленов деген кісінің әкесіне көрсеткен
қамқорлығы, дәрігер ретіндегі қызметі бала
қиялын болашақта дәрігер болсам деген арманмен ұштастырған еді.

«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшылығының 2018 жылдың ІІ тоқсанына
азаматтарды жеке қабылдау кестесі
Мемлекеттік органның
орналасқан жері, қабылдау
бөлмесі
Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі №47
№ 201 Б бөлме

Байланыс
телефоны

09:00-13:00,
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі №47
№ 201 Б бөлме

27-23-01

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

09:00-13:00,
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі №47
№ 311 А бөлме

40-08-17

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

09:00-13:00,
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі №47
№ 311 А бөлме

27-01-00

Қабылдауды жүргізетін
адамның аты-жөні

Қабылдауды жүргізетін
адамның лауазымы

Қабылдау
күндері

Қабылдау
уақыты

Дүйсебаев Талғат
Тұрсынұлы

Басқарма басшысы

09:00-13:00,
15:00-19:00.

Есқараева
Алтынкүл Итенқызы

Басқарма басшысының
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма
Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі
Жұма

Ибраева
Айгүл Болатқызы

Басқарма басшысының
орынбасары

Қалмақова Гаухар
Амангелдіқызы

Басқарма басшысының
орынбасары

27-02-06

2018 жылғы II тоқсандағы «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі
басшысының және оның орынбасарының азаматтарды қабылдау кестесі
Тегі, аты,
әкесінің аты

Атқаратын
лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
және уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері, бөлме №

Байланыс телефондары

Жақыпбаев
Талғат
Өмірзақұлы

Басқарма
басшысы

Әр аптаның сәрсенбі, жұма
күндері 16.00-ден 18.00-ге
дейін

Қызылорда қаласы, Бейбарыс
сұлтан, құрылыс 1, №546 а бөлме

8(7242)605420

Шаврова
Елена Николаевна

Басқарма
басшысының
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі,
бейсенбі күндері 16.00-ден
18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, Бейбарыс
сұлтан, құрылыс 1, №546 б
бөлме

8(7242)605421

Құдайбергенов
Ринат Мажитұлы

Басқарма
басшысының
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі,
бейсенбі күндері 16.00-ден
18.00-ге дейін

Қызылорда қаласы, Бейбарыс
сұлтан, құрылыс 1, №547 бөлме

8(7242)605422

Сенім телефондары: 8 (7242) 60-54-28, 60-54-23
Электронды пошта: ufin@korda.gov.kz

2006 жылдың маусым айынан бастап нейрохирургия бөлімшесінің меңгерушісі қызметін
атқарып келеді. Бүгінде қандай жетістікке жетсе
де, Шынжырбай аға оны медицина майталмандары, ұстаз ағалары Тұрғанбай Маханов, Абдулла Шүленбаевтардан алған тәлім-тәрбиесінің
жемісі деп біледі. Сондай-ақ, нейрохирургия саласында Виталий Пак, Серік Ақшолақов сынды
мамандардан үйренгенінің көп екенін айтудан
жалықпайды.
Шынжырбай Оразмаханұлы білікті дәрігер
ғана емес, сонымен бірге ізденімпаздығымен, өз
ісіне деген жоғары жауапкершілігімен, маман
дығына деген адалдығымен өз ортасында абыройлы. Ол сонымен бірге ізінен ерген жас буын

Инвестициялық алтын монеталар:
«Жібек жолы»
«Алтын барыс»
Инвестициялық күміс монеталар:
«Күміс барыс»

Алтын монеталар:
«Барыс» (UNCIA), «2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарына
арналған монеталар.»
«Мысық тектес жыртқыш бұғылармен бірге».
«Жалаулы қөмбесі», «Мысық тектес жыртқыш бұғылармен бірге».
Әлемнің әйгілі мешіттері:
«Mohamed Ali», «Omar Ali Saifuddin», «Taj-Ul», «Faisal», «Zahir».
«Baiturrahman»
«Жартастың күмбезі» «Султан»
«Шоқан».
«Сүйінбай», «Аль Фараби».
«Абай», «Мешін жылы», «Қоян жылы».
«Жылан жылы».
«Құрманғазы», «Жылқы жылы».
«Қой жылы».
«Тауық жылы», «Әбілқайыр хан».
«Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған монеталар»
«2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарына арналған монеталар»
«Ұлттық валютаны енгізудің 20 жылдығына арналған ескерткіш
монеталар»
Күміс монеталар:
«Ауыр атлетика. Олимпиада ойындары-2012», «Баскетбол.
Олимпиада ойындары – 2016».
«Шайбалы хоккей. Олимпиада ойындары 2014».
«Конькимен сырғанау спорты. Олимпиада ойындары 2014».
«Сырықпен секіру. Олимпиада ойындары 2016».
«Бокстан әлем чемпионаты. Алматы 2013».
«ҰҚШҰ».
«Каспий итбалығы», «Шәкен Айманов».
«Бұлан. Бастырма», «Тауық жылы», «Әбілқайыр хан»
«Тұңғыш ғарышкер».
«Мир» ғарыш станциясы»
«Көкпар»,«Қой жылы», «Байқоңыр», «Сiрко».
«Қосаяқ».
«Наурыз мейрамы», «Бауырсақ», «Дәуіт», «М. Ғабдуллинге 100
жыл», «2015 – Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы».

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы».

МЕЙІРІМГЕ БӨЛЕНГЕН БАЛА
ӨЗІНЕ СЕНІМДІ БОЛАДЫ
Ата-анасы көбіне бала бойын
дағы қорқыныш пен үрейге «бала
ның өзінің ойлап тапқаны» деп жеңіл
қарайды және оған соншалықты мән
бермейді.
Сәби төрт айынан бастап айна
ласындағы адамдардың қасына жа
қындағанын, не алыстағанын сезіп
біле алады. Жеті айынан бастап ана
сының қамқорлығын, жасаған күті
мін сезінеді, иісін, алақанын таниды.
Кейде ол жалғыз қалғанда мазасызданып, бойын қорқыныш билейді.
Қасында анасы болған кезде бала
қорықпайды.
Әдетте балалар түннің бір уа
ғында шошып оянып, жылайтыны
жиі кездеседі. Бұл – күндізгі қорқы
ныштардың салдары. Қорқыныш
ты фильмдер мен суреттер, оқиға,
отбасындағы ырың-жырың, ұрыскеріс мұның бәрі бала психика
сына әсер етіп, түнде түсіне кіреді.
Мұндай жағдайда балаға қалай
көмектесуге болады? Негізі бала
түсі мен өңін ажырата алмайды.
Сондықтан, әлгі түсінде көрген қор
қыныштар жалғасатындай болып
көрінеді, мазасызданып жылайды.
Егер баланың шошып оянуы
қайталана берсе, ұйықтар алдын-

Құндылығы Салмағы 29.03.2018 ж.
(теңге)
(гр.)
күнгі бағасы
(теңге)
1000
2 500

3,11
7,78

48 822
119 266

10

3,11

48 260

1
2
5
10

31,1
62,2
155,5
311

6 628
12 777
31 194
61 958

100
50
100

1,24
0,5
1,24

18 100
7 000
17 500

500
500
500

3,11
3,11
3,11

44 400
44 100
45 000

500
500
500
500
500
500
500
50 000
50 000

7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
1000
1000

110 500
107 700
108 000
109 000
108 300
110 400
109 400
13 842 700
13 890 000

100 000

2000

27 834 700

100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
500

31,1
31,1
31,1
31,1
31,1
31,1
31,1
31,1
41,4
41,4
31,1
31,1

6 000
7 700
9 000
6 600
8 900
7 400
8 300
10 300
15 500
8 100
9 300
8 400

500

31,1

9 100

«Арқар.Көшпенділер алтыны».
«Сүйіндір», «Қара кірпі», «Сүйіндір», «Әлемдік және дәстүрлі
діндер көшбасшылары съезіне 10 жыл», «Ұлттық валютаны
енгізудің 20 жылдығына арналған ескерткіш монеталар», «Жылқы
жылы», «Шурале».

500

31,1

10 200

500

31,1

8 900

«Шоқан», «Т.Г.Шевченкоға 200 жыл».
«Сексеуіл»
«Абай», «Мешін жылы», «Үстірт муфлоны», «Қожанасыр», «Бата».

500
500
500

31,1
31,1
31,1

9 500
9 900
10 000

«Шыбыншы торғай».
«Бәйшешек».
«Сабаншы».
«Күлтегін»
«ХҒС-Халықаралық ғарыш станциясы».
«Буран» - орбиталық ғарыш кемесі.
«Тазы», «Алқа».
«Махаббат»
«Венера-10» ғарыш аппараты.

500
500
500
500
500
500
500
500
500

31,1
31,1
31,1
31,1
41,4
41,4
31,1
31,1
41,4

10 800
11 200
10 700
12 300
12 200
14 200
12 800
14 600
15 900

Монеталарды Ұлттық Банктің Қызылорда филиалынан сатып алуға болады.
Мекен-жайымыз: Б.Асқар көшесі, 30 үй. Анықтама телефоны: 55-15-25 (ішкі 3122, 3123)

әріптестеріне нейрохирургияның қыр-сырын
үйретуден, тәжірибе алмасудан жалықпайтын
жан.
– 2006 жылы Виталий Пак және Филипп
Федорович Алхазов сынды мамандарымыз түрлі
себептермен жан-жаққа кетті. Нейрохирургтардан мен ғана қалдым. Үш жыл еңбек демалысына шықпастан жұмыс істедім. Бірте-бірте жас
тар келе бастады. Жастардың келгеніне қатты
қуандым. Бар білгенімді, жинаған тәжірибемді
соларға үйретуге тырыстым. Бүгінде сол жас мамандар білікті дәрігер болып, абыроймен қызмет
етіп жүр. 4 шәкіртім бар деп қуанып отырамын.
Қанат Наддинов, Алмас Әбдіқали, Марат Алматов және Нұржан Байдүйсенов, ал балалар нейрохирургиясы бойынша Аманжол Айдын, Қанат
Медетбаев деген дәрігерлеріміз бар. Бүгінде
біз үлкен командамыз. Күрделі оталардың 90
процентін өзіміз жасаймыз, – дейді Шынжырбай Оразмаханұлы шаттана. Қуанатындай, мақ
танатындай жөні бар, әрине. Өйткені, шәкірт
жетістігі – ұстаз мерейі.
Білікті дәрігердің осындай үлгілі қасиеттері,
өнегелі істері лайықты бағасын алып та жүр.
Атап айтқанда, ҚР Құрмет Грамотасымен, «Ден
саулық сақтау ісінің үздігі» төсбелгісімен марапатталса, 2011 жылы облыс әкімінің стипендиаты, 2013 жылы «Жылдың үздік маманы» атағына
ие болған.
Жуырда ғана ер жасы – елуге толған майталман маман, білікті дәрігер, абыройлы азаматтың
шекпенінен әлі талай талапты жастың қанаттанып
ұшатынына сенім мол. Күрделі оталар жасаудың
шебері Шынжырбай Оразмаханұлының шәкірт
теріне деген ұстаздық сүйіспеншілігін, ағалық ақ
ниетін көріп, осындай ой орнықты бізге.

ПСИХОЛОГ ПАРАҚШАСЫ

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республиқалық мемлекеттік
мекемесінің Қызылорда филиалы төмендегі монета өнімдерін сатылымға
шыққандығы туралы хабарлайды:
Өнім аттары
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да қорқынышты ертегі айтылмауын, сондай суреттер мен фильмдер
көрмеуін қадағалаңыз. Оның орнына баяу, ырғақты ән салып беріңіз,
көңілді әңгіме, міндетті түрде
жақсымен аяқталатын ертегілер
айтыңыз. Түнде шошып ояну барлық
балаға тән. Дегенмен, ол сау балада сирек кездеседі. Егер баланың
шошынуы жиілесе, оны дәрігерге
көрсету керек.
Ең бастысы, түнгі, күндізгі ұйқы
қанық болу қажет.
Баланың жатын бөлмесі ұйық
тауға жайлы, ауасы таза болсын.
Өте жұмсақ кереуетке ұйықтайтын
болса,
омыртқалары
қисайып
өседі. Ұйықтар алдында тамаққа
тойдырушы болмаңыз. Бұл да өз
кезегінде ұйқының бұзылуына әкеп
соғады. Жатар алдында екі сағат бұ
рын тамақтандырыңыз. Барлық бала
сурет салғанды ұнатады. Тіпті бір-екі
жасқа дейін қаламға жармасып, қағаз
шимайлайды. Үш жаста ғана бала
суретті түсініп салады.
Бұл да баланың ой-қабілетінің
дамып жатқанын білдіреді.
Қорқыныш сезімін болдырмау
және алдын алу үшін отбасында
жағымды ахуал тудырып, театрға,

 аркке, аттракциондарға барып, қала
п
сыртына демалып, күйзелістен ары
луға, жақсы көңіл-күй тудыратын
орындарда бірге болуға кеңес бере
міз.
Басыңызға қандай қиындық түс
се де, баланың алдында сыр бермеу
ге тырысыңыз. Ата-анасының үнемі
көңілсіз, ұнжырғасының түсіп жүр
генін байқау балаға теріс әсер етеді.
Сондықтан үйде жүргенде белсенді,
көңілді, өзіңізге сенімді болып жү
ріңіз, сонда ғана жақсы қасиеттерді
балаңыздың бойынан көре аласыз.
Қорқақтығы үшін балаларды еш
қашан басқаларымен салыстырып,
кемшілігін бетіне баспаңыз. Бәріне
махаббатыңызды бірдей бөліңіз.
Өзгелермен қалай тіл табысу,
араласу керектігін өзіңіз үйретіңіз.
Әрқашан балаға күліп қараңыз,
үлкендердің жылы шырайына, мейі
ріміне бөленіп өскен бала өзіне
сенімді болады. Балаңызды еңбекке
баулыңыз, ол ортамен араласуына,
тіл табысуына мүмкіндік береді.
Нұргүл РАХИМОВА,
Қызылорда қаласындағы
«Сәулет» жеке балабақшасының
педагог-психологы.
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Биз
нестің жол картасы-2020» Бірыңғай бағдарламасының
«Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес шаралары» төр
тінші бағыты бойынша қызмет көрсетуге Қазақстан Рес
публикасы азаматтарынан іріктеуге өтініш қабылдау бас
талғандығын хабарлайды.
Өтініштер 2018 жылдың 12 сәуірі сағат 18.00-ге
дейін қабылданады. Өтінішке қосымша:
1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат көшірмесі;
3) сауалнама бойынша үміткер құжаттары, растайтын
қосымша құжаттарымен бірге (диплом көшірмесі, аттестат,
куәлік, қызмет көрсетілгендігі туралы акт және т.б.).
Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен шарттарын Қызыл
орда облысының кәсіпкерлер палатасы кеңсесінен алуға
болады: Әйтеке би көшесі, 28 немесе cvpalatakorda2016@
bk.ru электрондық поштасы арқылы алуға болады.
Байланыс тел.: 8/7242/ 40 08 74.
Сервистік қызмет көрсету бойынша:
1. Қызылорда қаласының кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталығына маркетингтік сұрақтар бойынша менеджеркеңесші – 2 адам;
2. Қызылорда қаласының кәсіпкерлерге қызмет көр
сету орталығына мемлекеттік сатып алу, ұлттық компаниялар мен жер қойнауларын пайдаланушылар сатып алу бойынша менеджер-кеңесші – 1 адам;
3. Қызылорда қаласының кәсіпкерлерге қызмет көр
сету орталығына кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы
бар тұрғындардың өтінімдерін сүйемелдеу – 1 адам;
4. Қармақшы ауданы КҚО бухгалтерлік және салық
тық есептерді жүргізуге, сонымен қатар статистикалық
есеп-қисапты құруға байланысты қызметтер – 1 адам.
Менеджер-консультанттарға жалпы қойылатын
талаптар:
1. Жоғары білім;
2. Мамандандырылған қызмет бойынша кеңес көрсе
туден 1 жылдан кем емес еңбек өтілінің болуы немесе
кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 жылдан кем емес;
3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы.
Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамалары бар тұр
ғындарды бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдар
ламаларын ақпараттандыру бойынша:
1. моноқалалар, кіші қалалар мен аудан орталықтарын
Қазалы ауданындағы, Әйтеке би кентінде КҚО арқылы
Кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік бастамалары бар
тұрғындарды ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-консультант – 1 адам;
2. моноқалалар, кіші қалалар мен аудан орталықтарын
Шиелі ауданындағы КҚО арқылы Кәсіпкерлік субъекті
лері мен кәсіпкерлік бастамалары бар тұрғындарды ақпа
ратпен қамтамасыз ететін менеджер-консультант – 1 адам;
3. моноқалалар, кіші қалалар мен аудан орталықтарын
Сырдария ауданындағы КҚО арқылы Кәсіпкерлік су
бъектілері мен кәсіпкерлік бастамалары бар тұрғындарды
ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-консультант – 1
адам.
Менеджер-консультанттарға жалпы қойылатын
талаптар:
1. Жоғары білім;
2. Мамандандырылған қызмет бойынша кеңес көрсе
туден 1 жылдан кем емес еңбек өтілінің болуы немесе
кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 жылдан кем емес;
3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы.
Ескерту: барлық менеджер-кеңесшілер шағын және
орта кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған барлық мемле
кеттік бағдарламалар («Бизнестің жол картасы - 2020
Бірыңғай бағдарламасы», «Нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамыту – 2020 жол картасы», «Агробизнес – 2020», «Өнімділік – 2020», «Экспорт – 2020») бойынша кеңес беруге құзыретті болуы тиіс.
Үміткерлердің кандидатурасы Қазақстан Респуб
ликасының Ұлттық экономика министрлігімен келісіледі.

Данияр Ақышев алғаш рет «блокчейн» технологиясы қолданылған
Invest Online инновациялық өнімінің іске қосылғаны туралы хабарлады
Бүгін Ұлттық Банк жаңа технологиялық
өнім – Invest Online жүйесін іске қосты. Осы
арнайы әзірленген мобильдік қосымшаны
пайдалана отырып, қазақстандықтар онлайн режимде ҚР ҰБ ноттарына, оның
ішінде аздаған сомаға қаражат инвестиция
лай алады.
Бұл туралы бүгін Ұлттық Банк Төрағасы
Данияр Ақышев Алматыдағы арнайы брифингте Invest Online жүйесін таныстыру
кезінде айтып өтті.
«Жүйе тәулік бойы жұмыс істейді, еш
қандай комиссиялар мен салықтар жоқ,
барлық операциялар ашық және тегін. Бұл
бағалы қағаздар абсолютті өтімді – оларды
күн сайын есептелетін кепілді кіріс ала отырып, кез
келген сәтте кері сатуға болады», – деп атап өтті
Д.Ақышев.
Ол Invest Online жүйесінің жұмысы негізінде
үш инновациялық шешім қолданылғанын ерекше
атап өтті.
Біріншіден, алғаш рет мемлекеттік деңгейде
«блокчейн» технологиясы қолданылды. Яғни, әрбір
транзакция бөлінген тізілім түріндегі ажырамайтын
блоктар тізбегіне жазылады, бұл ақпараттың сақ
талуын және өзгермеуін қамтамасыз етеді. Екін
шіден, Қазақстан Ұлттық Банкі алғаш рет бағалы
қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысу

үшін қолданылатын электрондық ақшаны
шығарды. Үшіншіден, барлық операция
лар электрондық құрылғыларда онлайн
түрінде қолжетімді.
«Бұл жүйе өзінің ауқымды техноло
гиялық мүмкіндіктерінің арқасында Ұлт
тық Банктің бағалы қағаздарымен ғана
емес, сол сияқты IPO-ға шығуды жос
парлап отырған, оның ішінде халықтың
ақшасын тарта отырып шығуды жоспарлап
отырған ірі қазақстандық компаниялардың
бағалы қағаздарымен жұмыс істеуге мүм
кіндік береді. Болашақта Invest Online
– кез келген бағалы қағаздармен жұмыс
істеуге арналған ыңғайлы және қауіпсіз
алаң, оны бүкіл қазақстандықтар пайдалана алады»,
- деп жоспарларымен бөлісті қаржы реттеушісінің
басшысы.
«Қысқа мерзімді ноттардың эмиссиясы ағым
дағы жылғы 27 наурыздан бастап іске қосылады.
Эмиссияның жалпы көлемі 50 млрд. теңгені
құрайды. Осы бағалы қағаздар бойынша кірістілік
мөлшерлемесі жылдық 8,5%-ды құрайды. Бұл
ағымдағы күні Сіз нотты бір жылдан кейін 100
теңгеге сата отырып, 92 теңге 19 тиынға сатып
ала аласыз, - деді Д. Ақышев. – Кіріс күн сайын
есептелетініне Сіздердің назарларыңызды қайта
аударамыз. Сіздер кез келген уақытта есептелген

соманы алып, ноттарды сата аласыздар. Кірістің
есептелу процесін Invest Online жүйесіндегі жеке
кабинет арқылы мониторинг жүргізуге болады».
Қазіргі кезде Invest Online арнайы мобильдік
қосымшасы Play Market-те қолжетімді, ал App
Store-ден жүктеу жақын арада мүмкін болады.
Мобильдік қосымшаны жүктеп, жүйеде ыңғайлы
тәсілмен тіркеле отырып, қысқа мерзімді ноттарды
сатып алу рәсімін бастауға болады.
«ХҚО-да алынатын ЭЦҚ-ты пайдалана отырып
не «БЖЗҚ» АҚ жеке кабинеті арқылы тіркелуге
болады. Сондай-ақ, егер сізде шот болса, Бағалы
қағаздардың орталық депозитарийінде тіркеледі.
Бұл жағдайда, шоттың нөмірін енгізген жеткілікті
болады», – деп қорыта келе қаржы реттеушісінің
басшысы атап өтті.
Invest Online қосымшасының жұмысы бойынша консультацияны 8 800 080 86 68 телефоны,
электрондық пошта: investonline@csd.kz бойынша
тәулік бойы техникалық қолдау желісі бойынша
өтініш жасай отырып алуға болады.
Қосымшаның жұмысы жөніндегі түсіндірмені
NBK Online Ұлттық Банкінің Invest Online мобильді
қосымшаның арнайы бөлімінде алуға да болады.
Толығырақ ақпаратты мына телефон арқылы
алуға болады:
8 800 080 86 68 e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ҚР ІІМ ҚАЖ комитетінің «Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті» мемлекеттік мекемесі орта басшы құрамның бос
төмендегі лауазымдарға конкурс жариялайды.
№

Лауазымы

Санаты

1.

Сотталғандар арасында тәрбие жұмысын жүргізу бөлімі, теологиялық
оңалту тобының аға инспектор-теологы

Лауазымдық
жалақы экологиялық
коэффициентті есепке
алмағанда /min/

Лауазымдық
жалақы экологиялық
коэффициентті есепке
алмағанда /max/

C-SGU-12

88,195

102,289

2.

Арнайы контингент арасында тәрбие жұмысын жүргізу бөлімі
теологиялық оңалту тобының инспектор-теологы

C-SGU-13

86,273

98,845

1. Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ депар
таменті ЗК-169/5 мекемесі сотталғандар арасында
контингент арасында тәрбие жұмысын жүргізу
бөлімі теологиялық оңалту тобының аға инс
пектор-теологы (1 бірлік) (орта басшы құрам);
2. ЗК-169/1 мекемесі арнайы контингент ара
сында тәрбие жұмысын жүргізу бөлімі теоло
гиялық оңалту тобының инспектор-теологы (1
бірлік) (орта басшы құрам).
Функционалдық міндеттері:
1. Мекемеде ұсталатын адамдарды радикалды
идеологияға иммунитет жасау және радикалсыздан
дыруға бағытталған ақпараттық-түсіндіру және
қарсы насихаттау жұмысымен қамту бойынша ресми
діни қауымның, білікті теологтардың және қоғамдық
ұйымдардың жүйелі жұмысын ұйымдастыруға және
жағдайлар жасауға;
2. Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес,
діни сараптама жасаумен мекемеде бар әдебиетке
ұдайы мониторинг жасауға;
3. Діни ұйымдардың ұсыныстарын есепке алумен
бас бостандығынан айыруға сотталғандардың діни
жораларды орындауы үшін жағдайлар жасау жөнін
дегі нұсқаулығының қосымшасына сәйкес тоқсанға
мекемеге келетін діни ұйымдардың өкілдерінің
кестесін жасауға;

4. Мекемедегі діни жұмыстың мәселелері бойын
ша статистикалық есептілік мәліметтерін жасауға;
5. Мекемедегі діни ахуалға талдауды және
зерттеуді өткізуге уәкілетті мемлекеттік органдармен
өзара іс-қимылмен жасауға;
6. Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген тәртіпте тіркелген діни ұйымдармен,
уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасауға;
7. Сотталғандардың немесе олардың туыстарының
өтініші бойынша салт-жораларының қажеттілігі жағ
дайында Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген тәртіпте тіркелген діни бірлестіктердің
діни қызметшілерін шақыруға.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын негізгі
талаптар: Жасы 35 жасқа дейінгі, нақты лауа
зымның функционалдық бағытына сәйкес келетін
кәсіби жоғары білімі /шығыстану немесе теология/
бар, бойы 165 сантиметрден төмен емес, мерзімдік
әскери қызметтен өткен немесе запастағы офицерлер
сондай-ақ әскери-техникалық мектебінен өткендер.
Ішкі істер органдарындағы қызметке денсаулығының
жарамдылығы.
Осы категория бойынша өтінім берген азаматтар,
зейнетақы алуға жеткен жаста (қырық сегіз жас) ішкі
істер органдарындағы еңбек өтілі үздіксіз он екі жыл
алты ай, жалпы өтілі жиырма бес жыл болуы тиіс.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 18
желтоқсандағы №150 бұйрығына сәйкес, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МККның тұтынушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға реттеліп көрсетілетін
қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жөніндегі 2017 жылдың есеп
беру жиналысын 2018 жылдың сәуір айының 20 жұлдызында сағат 15.00-де
Желтоқсан көшесі №156, ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК-ның ғимара
тында өткізілетінін хабарлайды.
ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК әкімшілігі.
(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі,
тіркеу №5936-1933-МК, БСН 040740003730 2011 жылдың 30 наурызында берілген)

Конкурсқа өтініш білдірген азаматтар төмен
дегі көрсетілген кезеңдерден өтеді:
- Құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін аза
маттар мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті
органнан Қазақстан Республикасының заңнамалары
бойынша тестілеуден және жеке қасиеттерін бағалау
дан;
- Медициналық және психофизиологиялық куә
ландырудан және полиграфологиялық зерттеуден;
- Дене шынықтыру даярлығы бойынша норма
тивтерді тапсырудан;
- Конкурс өткізуші комиссиямен әңгімелесуден;
Конкурсқа қатысу туралы өтініштер хабарлан
дыру шыққан күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде
қабылданады.
Конкурстық комиссияның отырысына байқаушы
лар қатысуы мүмкін.
Біздің мекен-жайымыз: Қызылорда қаласы,
Абай даңғылы №48, анықтама үшін 8(7242)
23-48-29 факс, 8(7242) 23-48-07 эл. мекен-жайы
az.raisov@mvd.gov.kz
Қызылорда облысы бойынша
ҚАЖ департаменті кадр жұмысы тобы.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» және
ауданның барлық басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 7000-52 телефондары арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкім
шілігі мен кәсіподақ комитеті «Құмкөл» кенішіндегі МДАЦ шебері
Балымбетов Қалабайға
анасының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын
білдіреді.
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«АҚМЕШІТ – ПЕРОВСК –
ҚЫЗЫЛОРДА»

ТАЛАНТТЫҒА
ЖОЛ АШҚАН

ӨНЕР

Бүгінде қалада балаларға арналған түрлі орталықтар
қызмет көрсетеді. Бірі білімін жетілдіруге шақырса, бірі
спортқа баулиды. Міне, солардың қатарын «Іңкәр» өнер
орталығы толықтырды. Осыдан біршама уақыт бұрын
қаланың шет аймағынан ашылған орталықта ән, би, домбыра, актерлік шеберлік, эстрадалық ән салу, телевизия
саласының қыр-сырын үйретеді.

Екі ғасыр куәсіндей ғимараттар
Перовск форт болып
қалыптасқан соң мұнда 36
ғимарат салынған. Ескі қалада екі
кірпіш зауыты, екі жел диірмені,
үш монша және төрт шәйхана
болды. Қала ХІХ ғасырдағы
Орынбордың сәулет үлгісімен,
сол жақта пайдаланылған
құрылыс материалдарымен
салынды. Кейбір деректерге
қарағанда, 1904 жылы Перовскте
мыңдаған ғимарат тізімделген.
Бүгін Қызылорданың екі
ғасырлық тарихының куәсі – ескі
ғимараттар туралы айтқанды
жөн деп таптық. Олар – бір-біріне
жақын орналасқан «Айтбай»
мешіті, православ шіркеуі, солдаттар казармасы және қалалық
училище.

қазір республикалық маңызы бар тарих
және мәдени ескерткіштер қатарында,
еліміздегі осы үлгімен салынған жалғыз
құрылыс. Мұндай шіркеу Ташкент пен
Астраханьда ғана бар. Еденіне Мәскеу
Кремліндегідей
шөген
плиткалар
төселген. Шіркеуде 250-300 адам еркін
мінәжат ете алады.
Тарихы өткен ғасырлардың қой
науына жетелейтін ескі ғимараттың бірі
– «Айтбай» мешіті. Тарихшылардың
айтуынша, мешітті 1878 жылы Айтбай
қажының қаржысына Әулиеата шебер
лері – Ысқақ пен Камал салған. Бір
жарым ғасырға жуық уақыттан бері
Қызылордамен бірге жасасып келе жатқан
имандылық үйінің құрылысына сол
заманда 40 мың рубль жиналған көрінеді.
Биіктігі 14 метрлік, күйдірілген қышпен
өрнектелген,
төбесі
қаңылтырмен
жабылған.

цехы ретінде пайдаланды. Кейінірек
облыстық тарихи-өлкетану музейінің
филиалына айналдырды.
Ал шіркеу
1930-жылдары депортацияланғандарға
арналған жатақхана, кейін музей болған.
Тәуелсіздік жылдарында екі ғимарат та
қайта жаңғыртудан өтті.
Қазір көркемсурет галереясы орна
ласқан бұрынғы облыстық әскери
комиссариаттың ғимараты ХІХ асырдың
аяғында, яғни 1896 жылы Орынбор
әскери генерал-губернаторлығының тап
сырысымен әскери казарма ретінде сол
дәуірдегі сәулет үлгісінде салынған.
Дария жағасындағы мекеннің әскерилер
үшін стратегиялық тұрғыда маңызды
орын болғаны байқалады. Ғимараттың
ұзындығы – 32 метр, ені – 12,8 метр.
Құрылысты жобалағандар, жүргізгендер
туралы мәлімет жоқ. 2014 жылы
облыстық бюджеттен қаржы бөлініп,

САЗДЫ ӘУЕНІ
ЖҮРЕКТЕРДІ
ТЕРБЕГЕН
Ән әлемінде өз қолтаңбалары бар
қызылордалық Талғат Нағашыбаев
пен Сәкен Шынымов қалың елдің
ыстық ықыласына бөленген талантты композиторлар.

Шіркеу туралы деректерге назар
аударсақ, Перовск орыс патшалығының
иелігіне өткеннен кейін көп ұзамай-ақ,
яғни, 1855 жылы 15 қазанда ашылған.
Алғашқы құлшылық орны шатырда
орналасып, кейін 1863 жылы сабан мен
кірпіштен, сырты киізбен қапталған
шіркеу салынды. Бірақ тасыған дария
суы іргетассыз ғимаратты шайып кетті.
Сол жылы күйдірілген кірпіштен тағы
да шіркеу салынып, оған «Храм СвятоКазанской иконы Божией Матери» деген
атау берілді.
Қала халқы тез өсіп, офицерлер мен
солдаттар, олардың отбасы құлшылық
орнына сыймайтын жағдайға жетті.
Сол себепті қазіргі шіркеудің құрылысы
1890 жылы басталған еді. Құрылыс 5
жыл бойы, Есаков деген сәулетшінің
жобасымен
жүргізілді.
Күйдірілген
сары кірпіш Қазалыдан жеткізілді. 1896
жылдың 6 желтоқсанында жаңа шіркеуде
алғашқы рәсім өткен. Құрылысқа 35
мың рубль жұмсалып, оның 5 мыңы
келушілерден жиналған.
Шіркеудің биіктігі – 18 метр,
мұнда 9 қоңырау болған. Ең үлкенінің
салмағы 136 пұт, яғни 2 тоннадан асқан.
Қазір 1888 жылы құйылған біреуі ғана
сақтаулы.
Басқаларын большевиктер
балқыту үшін алып кеткен. Бұл орын

Өлкетанушыларды әсіресе, мешіт
ішіндегі құдықтың құпиясы
қызық
тырады. Бір деректерде, бұл құдық
Қызылорданың жаздағы аптап ыстығынан
қорғану үшін салынған делінеді. Расында,
күн қанша ыстық болса да, имандылық
үйінің ауасы бірқалыпты болып тұрады.
Ал енді біреулер құдықтың артында
жерасты жолы бар екен дейді. Ол жол
шіркеу мен казармаға апарады. Жерасты
жолымен бай-көпестер, шенді офицерлер
ғана жүрген. Тарихи деректердің тағы
бір парасы жерасты жолын генералгубернатор
Перовскийдің
есімімен
байланыстырады. Өйткені 1850 жылдары
Орынборда губернатор болған ол сонда
жерасты жолын салдырған екен. Бірақ
үш ғимаратты біріктіретін жол жайлы
ешқандай құжат сақталмаған.
Бүгінде мұнда бір мезгілде 500 адам
құлшылық ете алады. Республикалық
маңызға ие тарихи-мәдени ескерткіш.
«Айтбай» мешіті туралы алғашқы
жазба шіркеу кітаптарында көрініс
тапқан. Шіркеудің бірінші священнигі
Филимон әкей екі діни ғимараттың да
салынуына куә болғандықтан, мешіттің
тез арада салынып біткенін, ал шіркеудің
құрылысы созылып кеткенін жазыпты.
Кеңес өкіметі «Айтбай» мешітін
кинотеатр,
мектеп-интернат,
тігін
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Балалар шырқайтын әуендер өте сыр
шылдық пен нәзіктікті қажет етеді. Олардың
жүрегіне жол тауып, нәзік иірімдермен
баурап алатын сазды әлемнің сиқырын терең
меңгерген қос талант бұл бағытта да өз
биіктерін тапты.
Облыс орталығындағы №264 мектеплицейінде
Халықаралық
композиторлар
конкурсының лауреаты Талғат Нағашыбаев
пен ұстаз-композитор Сәкен Шынымовтың
балаларға арнап жазған әндерінен авторлық ән
кеші өтті.
Салтанатты шараға композитор Қазақс
танның еңбек сіңірген қайраткері, «Құрмет»
орденінің иегері Рамазан Тайманов, балалар
ақыны Рахат Наурызбаева, белгілі композитор
Сәбит Ұлықпанұлы, Қорқыт ата мемлекеттік
университетінің
оқу-тәрбие
жұмыстары
жөніндегі проректоры Бақытхан Әбдікәрімов
қатысты.
Шығармашылық кештің төріндегі қос
өнерпаз бүлдіршіндердің орындауында өз
әндерін тыңдап, көрерменнің ықыласына
бөленді. Кеш соңында қос талант Қорқыт ата
мемлекеттік университетінің «Үздік түлек»
төсбелгісімен
марапатталды.
Сондай-ақ,
оларға облыс, қала әкімдіктері, білім және
ғылым қызметкерлерінің облыстық кәсіподағы
ұйымы, бірқатар басқармалар тарапынан
Алғыс
хаттар
мен
бағалы
сыйлықтар табысталды.

ғимарат толықтай қайта жаңғыртудан
өтті. Жұмыс барысында ғимараттың ішкі,
сыртқы қабырғалары қалпына келтірілді,
төбе жабыны ауыстырылды. Сонымен
қатар ғимараттың аумағы қоршалды.
Жергілікті маңызы бар тарих және
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік
тізіміне алынған.
Қазіргі ескі базар маңындағы «АльАсад» сауда үйі 1878 жылы әскерилердің
балаларына арналған училище болып
салынған. Шіркеу жанындағы барактарда
офицерлер мен солдаттардың отбасылары
тұрғандықтан, оқу орны жақын жерге,
яғни шіркеуге қарама-қарсы орналасты.
Базар жанындағы барак типтес үйлердің
кешегі 90-жылдарға дейін тұрғанын
білеміз. Сауда үйіне кірер есіктің жоғарғы
жағында «Городское училище, 1878 года»
деген жазу бар. Ескерткіш мемлекет
қарауында.
Аталған ғимараттардың бір құрылыс
материалынан, яғни күйдірілген қыш
тан салынғаны, бір-біріне жақын орна
ласқаны, салынған уақыты олардың
тарихи құндылығын одан әрі айқындай
түседі.

Ш.ЖАМАЛТЕГІ.

Орталықта шығармашылықпен айналысамын деген балаларға бар
мүмкіндік жасалған. Балалардың музыкалық қабілетін жетілдірумен
қатар актерлік шеберлігін шыңдайды. Бүгінде орталықта 50-ден астам
бала тәлім алса, оларға 6 білікті маман дәріс береді.
Жұмысын бастағанына аз уақыт болса да, орталық ұжымы біршама
додаларға қатысып, жүлдемен оралып жүр. Мәселен, жақында Алматы
қаласында өткен «Алматым жүрегімде» атты республикалық байқауда
орталық оқушысы Айсұлу Рахатова бас жүлде жеңіп алды. Сонымен
бірге басқа да өнерлі өрендер облыстық сайыстарға қатысып, жеңіс
тұғырынан көрінуде. Өнер орталығының директоры Ләйлә Байқожаева
өз ісінің шебері. Ол «QYZYLORDA» телеарнасында 10 жылдан
астам уақыт еңбек етіп, өз саласындағы білікті маманға айналды.
Балғындардың көзқуанышына айналған «Ботақан» телефестивалінің
продюсері. Балалармен жұмыс жасауды жаны қалайтын еңбекқор
Ләйлә бұл бастамасын көптен ойлап жүріпті. Ақыры бел буып, іске
кірісті.
«Айналамызда өнерлі балалар көп. Тек оларды қолдау керек.
Қала ішінде мұндай орталықтар бар болғанымен, шеткі аймақта
кезіктіре бермейміз. Сол себепті біздің орталық «Шанхай» мөлтек
ауданында орналасқан. Бүгінде бізге келіп жатқан бала саны артып
келеді. Орталықта 3 жыл білім алып, арнайы сертификатқа ие болады.
Ал, домбыра сыныбына келгендер 5 жыл оқиды. Бір айта кетерлігі,
орталықта түрлі жеңілдіктер де қарастырылған. Тұрмысы төмен
отбасынан шыққан бүлдіршіндерді тегін үйретеміз», – дейді Ләйлә
Дәулетназарқызы.
Жақында өнер орталығына белгілі тележурналистер Нұрілдә Ораз,
Ақерке Биятова келіп, балғындармен шеберлік сағатын өткізді. Осы
кездесуден кейін балалар «Қазмедиаға» шақырту алып, экскурсия
жасайтын болды. Алдағы уақытта мұндай шеберлік сағаттары жүйелі
түрде ұйымдастырылып отырмақ. Сонымен қатар, өнер орталығы
түрлі іс-шараларға қатысып, жақсы бастамаларды жүзеге асыруға
үлес қосып жүр. Мәселен, Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында «Жас Отан» Жастар
қанатымен бірлесіп, «Тәуелсіз елдің ертеңі» атты облыстық патриоттық
ән, би, өнер байқауын өткізді. Байқауға аудандар мен қаланың өнерлі
бүлдіршіндері қатысты.
Қала тұрғыны Айнұр Мұсаханова өнер орталығына екі қызын
әкеледі. Бірі эстрадалық бағыт бойынша ән салу үйірмесіне қатысса,
екіншісі би бағытын таңдапты. «Жақында ашылған «Іңкәр» өнер
орталығы кез келген балаға есігін айқара ашты. Онда нағыз білікті
мамандар қызмет көрсетеді. Өнерге баулып, қызығушылығын
оятады. «Бала – біздің болашағымыз» деп бекер айтпаған. Оларды
кішкентайынан өнерге баулып, тәлім берсек, болашағы жарқын
болмақ», – дейді Айнұр.
Осыдан біршама уақыт бұрын өнер орталығының директоры Ләйлә
Байқожаева облыс әкімінің қабылдауында болды. Онда өзінің жұмысы
мен алдағы жоспарлары жайында айтып берді. Өз кезегінде аймақ
басшысы кәсіп ашып, балаларды өнерге баулуды жөн санаған Ләйләға
қолдау білдіріп, игі бастамасының жемісті болуын тіледі.
Еңбекқор жан алда үлкен жоспарлары бар екенін айтты. Балалардың
өнерін дамытып, халықаралық додаларға да қатыстыруды көздеп отыр.
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

БӘРЕКЕЛДІ!

ЖЫР
ЖҮЛДЕСІ
СЫР ЕЛІНДЕ

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

"АҚМЕШІТ" ЛОНДОНДА
ӨНЕР КӨРСЕТЕДІ
"Ақмешіт" фольклорлық ансамблі Лондонда өтетін Наурыз тойына қатыспақ.
Мерекелік шара 7 сәуір күні "Victoria
Embankment Gardens" саябағында ұйым
дастырылады.

Өткен аптада Астана қаласында «Ел жүрегі – Астана» деген атаумен
жеткіншектер арасында үшінші республикалық жыр мүшәйрасы өтті.
Жыр додасына барған
жетпіске жуық
оқушының осалы жоқ. Әрқайсысы әр аймақтың
мықтысы. Мүшәйраның шарты бойынша олар
Астананы жырға қосып, жиырма жылдағы
жетістіктерді бейнелі тілмен жеткізуі керек.
Сайыста Сыр елінің намысын қаладағы №197
қазақ орта мектебінің 11-сынып оқушысы Ерасыл
Мамырұлы қорғады. Мектебіміздің мақтанышына
айналған, бұған дейін де бірнеше мәрте облыстық,
республикалық жыр додалары мен айтыстарда
биіктерден көрініп жүрген Ерасылдың өлеңдері
қазылардың сынынан сүрінбей өтті. Сөйтіп бас
жүлде Сыр еліне бұйырды.
Қатысушылар оқыған өлеңдер арасынан
іріктелген жұп-жұмыр, жинақы туындылар «Ел
жүрегі – Астана» атты жыр жинағына енгізіліп,
авторларына жүлде үлестіріледі. Мұндай
игілікті іс-шараны ұйымдастырушы «Тәуелсіз ел

Сырбойылық өнерпаздар Дәулеткерейдің "Көр
ұғлы", Ықыластың "Жезкиік", халық күйі "Ел
айрылған" сынды шығармалар мен әлемдік клас
сикалық туындыларды орындайды. Ұжымның жеке
орындаушылары жыр-термеден шашу шашады.
"Өнерпаздарымыздың тартуы арқылы біз ұлттық
өнерді дәріптейміз", – дейді филармония директоры
Талғат Мақашев.
Айта кетейік, "Ақмешіт" фольклорлық ансамблі
төлтума өнерді, қазақ ұлттық фольклорын насихаттау
мақсатында 2009 жылы облыстық филармония
жанынан құрылған болатын. 1972 жылы ашылған
облыстық филармонияда 7 шығармашылық ұжым
жұмыс жасайды.
Жалпы "Ақмешіт» фольклорлық ансамблінің
құрамында 12 өнерпаз бар. Олар республикалық,
халықаралық конкурстар мен фестивальдарда жеңім
паз атанып жүр.
Соңғы жылдары облыс басшылығының қол
дауымен ансамбль өнерпаздары Өзбекстан, Ресей,
Түркия елдерінде гастрольдік сапарларда болды.

жастары» қоғамдық қорының төрағасы Бауыржан
Айткәрімовтің айтуынша, бұл еліміздің ертеңі
– жастарға бағыт-бағдар беріп, елдігімізді,
бірлігімізді, еңсесі биік елордамызды жырға
қосуға мүмкіндік берсек деген ниеттен туған
дүние.
Жарыстан соң оқушылар қаланың көрікті
жерлерін тамашалап, өз өңірлеріне үлкен
серпіліс, шығармашыл шабытпен қайтты. Біз
де өз кезегімізде мектебіміздің мерейі болған
ақынжанды шәкірт Ерасыл Байментаевті шын
жүректен құттықтаймыз. Оған толағай табыстар
тілейміз.
Айжан ӘЛДЕШОВА,
№197 қазақ орта мектебінің мұғалімі,
11-сынып жетекшісі.

ЖӘРМЕҢКЕ ӨТЕДІ

2018 жылғы 7 сәуір күні Қызылорда қаласы мен Қазалы, Қармақшы аудандары әкімдіктерінің
ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі төменде көрсетілген орындарда
өткізіледі. Басталуы: сағат 09.00.
Қызылорда қаласы – Ж.Абдрахманов көшесінің бойы («Сәулет» мөлтек ауданы №12 орта мектеп
маңы),
Қазалы ауданы – Ғ.Мұратбаев көшесі (Қ.Яссауи көшесі мен Жанқожа батыр көшесінің аралығы),
Қармақшы ауданы – «Мерей» мөлтек ауданы («Думан» мейрамханасының маңы).

«СБ» ақпарат.

Кезекші редактор Айнұр БАТТАЛОВА.
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