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ТАРИХ

Гүл өсіру, көкөніс егу, тал отырғызу 
сияқты қауырт тірлік ол үшін таңсық 
болған емес. Бірақ бұлардың бәрін 
жабық, жылы әрі жарық жерде өсірудің 
машақаты толып жатыр. Сөйтсе де, 
Нұрбек аға 2012 жылы тәуекелге барып, 
істі бастап кетті. 

– Әкем бейнеткеш кісі болды. 
Күні бойы ауладағы алқапты баптап, 
арамшөптерді жұлып, бел жазбай 
еңбек ететін. Бақшада жүзімдер үзіліп, 
жапырақтары төгіліп тұратын. Біз 
де сол кісіге еліктеп өстік, жолын 
жалғастырдық, – дейді Н.Кешубаев. 

Кәсіпкер жылыжай шаруашылығын 
алғашқы екі жылда жеке қаражаты 
есебінен өз күшімен жүргізгенін айтты. 
Істі қияр егуден бастаған. Байқайды, 
шығым жаман болмаған сияқты. Оны 
сатқаннан түскен ақшаны кейін гүл 

өсіру үшін айналымға қосады. Бүгінде 
жылыжай өнімінің негізгі бөлігін 
алуан түрлі гүлдер құрап отыр. Сирек 
кездесетіндерінің қатарында сальвия, 
виргиния, шырайгүл, целозиялар 
бар. Олардың тұқымын арнайы Гол
ландиядан алдырады. 

– Гүлдің саудасы, әсіресе, 8 наурыз 
– әйелдер күнінде қызады. Оның ішінде 
бөлме гүлдеріне сұраныс көбейеді. 
Келесі мерекеге деп біз, мысалы, осы 
бастан егіп қойдық. Өйткені кейбір 
тұқым түрлерінің бүршік жаруы үшін 
кемі тоғыз, әрі кеткенде он екі ай уақыт 
қажет, – дейді кәсіпкер. 

Жылыжай қарапайым пешпен 
жылытылады. Өйткені күннің суығында 
өнімді тоңдырып алмау өте маңызды. 
Күннің көзіне де зәрулік жоғары. Ол 
болмаған жағдайда арнайы жарық 

шамын қосуға тура келеді. Маңдай 
термен еккен дүниеңді жылы сумен 
уақытылы суарып, керек жерінде, 
керек кезінде тыңайытқыш сеуіп тұрса, 
еңбегіңе қарай өнбегі болмақ. 

Бүгінде жылыжайда егілетін 
қияр, қызанақ, баклажан сияқты көк
өніс түрлері аудан қажеттілігінің 70 
процентін өтеп отыр. Ал мұндағы 
гүл дерді мекемелер, кәсіпорындар, 
былайғы жұрт сатып алып жатады. 
Баға сы 500 теңгеден басталып, 1015 
мың теңгеге дейін барады. Дегенмен, 
қарапайым халықтың қалтасына қо
ным ды бағадағы гүлдер басым. Кәсіп 
кер жылыжайға балаға қарағандай 
күтім керек екенін, ерекше ынтамен 
еңбек еткенде ғана нәтиже шығатынын 
жеткізді. Нұрбек аға мен қарамағындағы 
үш адам жыл бойы үзіліссіз жұмыс 
істеуге үйренген. Себебі үй алдындағы 
жылы жай шаруашылығы жыл он екі ай 
тоқтамайды. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

Қазалы ауданы. 

Осыдан 93 жыл бұрын, яғни 1925 жылы 
сәуір айында Қазақ АКСР Кеңестерінің V съезіне 
сайланған делегаттар мен Үкімет мүшелері 
Ақмешітке келді. 15 сәуірде Ақмешіт қаласында 
бүкіл Қазақстан еңбекшілері өкілдерінің басын 
қосқан Қырғыз (Қазақ) АКСР кеңестерінің V 
съезі салтанатпен ашылды. 

Съездің күн тәртібіне КСРОның халықаралық және 
ішкі жағдайы, Орталық Атқару Комитеті мен Халком 
Кеңесі президиумдарының есепті баяндамалары, ауыл 
шаруашылығының жағдайы, Халық ағарту ісі, қаржы 
саясаты және салық, Кеңестік құрылыстың жаңа мін
деттері туралы мәселелер қойылды. 

Съезде екі мәселе қызу қолдау тапты. Олар – Ақмешіт 
қаласының атын Қызылорда деп өзгерту, екіншісі және 
ең бастысы –  бұған дейін ресми жазбаларда «қырғыз» 
болып жазылып келген ұлт атауын қайта қарау. 

Ахмет Байтұрсынұлы халыққа өзінің тарихи «қазақ» 
атын қайтару жөніндегі ұсынысын айтып, «қырғыз 
басқа, қазақ басқа екенін қазақ баласы тегіс білсе де, 
бұл күнге шейін ештеңе демей, тымақтары салпиып 
келеді. Оны өткен замандардың ағымдары көтерсе де, 
қазіргі күнде ұлт атын жасыруды, ұлт тарихы ондай 
жаңсақтықты көтермейді» деп сөз сөйледі. 

Бес күнге созылған съезд «бұдан былайғы жерде 
«киргиз» деген атау  «қазақ» болып ауыстырылсын, 
«Киргиз Республикасы» «Қазақ Республикасы», ал 
оның астанасы Ақмешіт Қызылорда болып аталсын»  
деген қаулы қабылдайды. 

Съездің ел тұрғындарына арналған үндеуі 
«Алдымызда Қазақ Республикасы қайта өрлеуінің 
көкжиегі, еліміздің өндіргіш күштерін дамытуға 
арналған күрес көкжиегі, еңбеккерлердің, бүкіл 
халықтың материалдық жағдайы мен мәдени деңгейін 
көтерудің жаңа көкжиегі ашылды» деп түйінделген.

Бүгінде Сырдария өзенінің сол жағалауындағы жаңа 
қалада ұлттық тарихымыздың тағдыршешті қадамы 
жасалған, Қазақ АКСР кеңестерінің V съезі өткен 
ғимараттың үлгісімен музей салынуда. Бұл ғимаратқа 
«Рухани жаңғыру» орталығы  орналасады. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы жария
ланғалы аймақтағы тарихи мұраларды та
ныстыру, мәдени жетістіктерді насихаттау 
бағытында қыруар шаруа атқарылды. Бұл жай
ында «Сыр медиа» ЖШС жанындағы «Рухани 
жаңғыру» орталығының басшысы Нұрлыбек 
Мыңжас бағдарламаның өңірде атқарылуымен 
алдағы міндеттеріне арналған онлайн конфе
ренцияда мәлімдеді.  

Құрылғанына көп болмаса да, орталық көптеген 
игілікті істің бастамашысына айналып үлгерді. 

– Елбасының бағдарламалық мақаласында көр
сетілген міндеттер «Туған жер», «Қазақстанның 
сакральды географиясы», «Жаһандық әлемдегі 
заманауи қазақстандық мәдениет», «100 жаңа оқулық», 
«100 жаңа есім», Қазақ тілінің латын графикасына 
көшіруге байланысты 6 арнайы жоба  аясында 
орындалуда. Біздің жұмыс негізінен ғылыми бағытта 
өрбиді. Сондықтан алдағы уақытта Оғыз дәуірінің 
әдебитарихи ескерткіштерін зерттеу, Қорқыт ата 
кітабын түпнұсқадан аудару, жаңадан ашылатын 
қалалық тарихи мұражай қорын құнды қолжазба 
және кітаптармен толықтыру, қазақ зиялыларының 
Қызылордада жарық көрген шығармаларын зерттеу, 
түпнұсқасымен бірге латын әліпбиінде жариялау 
сынды жоспарымыз бар, – деді Н.Мыңжас.

Осы орайда орталық басшысы рухани жаңғыру, 
қоғамдық сананы жаңғырту шаралары түгелдей 
орталықтың келісімімен ғана атқарылуы қажет 
екенін ескертті. «Өйткені, орталықтың құрамында 
республикаға белгілі ғалымдар, тәжірибелі мамандар 
бар», – деді Нұрлыбек Кәрібозұлы.

Орталық биыл жүздеген қайырымдылық шарасын 
ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Іскер азаматтарды 
туған жерді көркейтуге жұмылдырып, ұлттық салт
дәстүрді ұлықтап, тарихи құнды мұраларды жарыққа 
шығару ісін де ілгері бастыруда. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы 6 арнайы 
жоба 6 кіші бағдарлама шеңберінде орындалуда. 
Атап айтар болсақ, «Рухани қазына», «Тәрбие және 
білім», «Атамекен», «Ақпарат толқыны», «Іскер 
азамат – ел тірегі», «Өзгерісті өзіңнен баста» кіші бағ
дарламаларының бірнеше базалық бағыттары мен 
республикалық, аймақтық жобалары арқылы жүзеге 
асырылуда. 

2017 жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
облыста іске асыруға бағытталған ісшаралар жос

пары бекітіліп, жоспарға сәйкес 600ден астам іс
шара мен 79 жоба жүзеге асқан. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
“Сыр бойы”.

«ҚАЗАҚ» АТАУЫН 
ҚАЙТАРҒАН СЪЕЗД

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ  
ҰЛТТЫҚ КОДТАН 
БАСТАУ АЛАДЫ

ҮЙ АЛДЫНДАҒЫ 
               ЖЫЛЫЖАЙ

Айтқандай, аталған шара Қазақстанның 
Ұлыбританиядағы елшілігінің ұйытқы 
болуымен өтіп отыр. Оған Қазақстан 
Республикасының Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі 
Төтенше және Өкілетті елшісі Ерлан 
Ыдырысов қатысып, мерекемен құттықтады. 

Сыр елінен арнайы барған өнерпаздар 
лондондықтар үшін екі бірдей концерт 
қойып, көрермендерді түрлі жанрдағы 
музыкалық шығармалармен сусындатты. 
Дәулеткерейдің «Көрұғлы», Ықыластың 
«Жезкиік», халық күйі «Ел айрылған» сынды 
шығармалар мен әлемдік классикалық 
туындыларды орындаған ұжымның жеке 
орындаушылары да жыртермеден шашу 
шашты. 

«Өнерпаздарымыздың тартуы арқылы біз 
ұлттық өнерді дәріптейміз. Бұған дейін де 
шет мемлекеттерде концерттік бағдарлама 
ұсынып жүрген «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблі осы жолы да Сырдың сазын 
нақышына келтіре орындады», – дейді 

филармония директоры Талғат Мақашев. 
Жаңалықтың әпсәтте шартарапты 

шарлап тұрған дәуірі. 
«5 мың 671 шақырым (Қызылорда

Лондон) қияннан қобыз бен домбырасын 
ала келіп, Лондон төрінде «Ақмешіт» 
фольклорлық ансамблінің өнер көрсетуі 
үлкен мақтанышқа айналды. Бұл Наурыз 
фестивалі басқа елдерде тұрып жатқан 
этникалық қазақтар мен қазақстандық 
қандастардың (оның ішінде осы елде 
жұмыс істеп жатқандар мен «Болашақ» 
студенттері бар) танысыпбілісуіне үлкен 
себеп болды» деп пікір жазады «Болашақ» 
бағдарламасының студенті, жерлесіміз 
Нұрбек Әмиша әлеуметтік желіде.

Айта кетейік, «Ақмешіт» Сыр бойының 
төлтума өнерін, қазақ ұлттық фольклорын 
насихаттау мақсатында 2009 жылы облыстық 
филармония жанынан құрылған болатын. 
Құрамында 12 өнерпаз бар ансамбль репер
туарында 100ден астам қазақ күйлері мен 
заманауи өңделген шығармалар жинақ
талған. Өнерпаздар республикалық, халық
аралық конкурстар мен фестивальдарда 
жеңімпаз атанып жүр. 

Соңғы жылдары облыс басшылығының 
қолдауымен ансамбль өнерпаздары Өзбекс
тан, Ресей, Түркия елдерінде гастрольдік 
сапарларда болды. 

«СБ» ақпарат.

Мұндайды біз Қазалы қаласында тұратын кәсіпкер Нұрбек Кешубаевтың 
үйінің алдынан көрдік. Бір қызығы, жылыжай шаруашылығымен 
айналысқанға дейін Нұрбек аға Байқоңырдың қауіпсіздік қызметінде жұмыс 
істеген. 

ТІЛШІ - ЕЛДЕН

Бұған дейін газетімізде хабар
ланғандай, «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблі Лондонда өткен На
урыз тойына қатысты. Мерекелік 
шара өткен сенбі күні «Victoria 
Embankment Gardens» саябағында 
ұйымдастырылды. 
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“ШОЛПАННАН”
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БАЛАҒА ЖӘРДЕМІ 
КӨП ЖОБА
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СЫРДЫҢ САЗЫ 
ЛОНДОНДА ҚАЛЫҚТАДЫ



– Берікбол Ұзақұлы, мемле
кеттік қызметшінің беделі – мем
лекет беделімен парапар. Сәй  кесінше, 
бүгінде олардың жұ мы  сына, ісәрекеті 
мен қызметтік әдебіне бақылау қан дай 
деңгейде жасалуда? Са лаға қатысты 
қандай өзгеріс, жаңашылдық бар?

– Ел мемлекеттік қызмет шілердің 
жұмысына қарап билікке, оның қарапайым 
халыққа деген көзқарасына баға береді. 
Осыдан-ақ, мемлекеттік қызметкерлерге 
артылған жауапкершіліктің маңыз-
дылығын байқауға болады. Сондық тан 
әрбір мемлекеттік қызметші ең әуелі 
халыққа қызмет ететінін естен шығармауы 
керек. Халықпен байланыс орнатуда 
кәсібилікпен қатар адамгершілік қасиет те 
қажет. Әдеп кодексінде бұл мәселелерге 
ерекше басымдық беріліп отыр. Осыған 
дейін мемлекеттік қыз мет тегі өзгерістерді 
облыс тұр  ғындарына, оның ішінде мем-
лекеттік қызметшілерге жете тү сіндіру 
мақсатында департамент кең көлемді 
ақпараттық-насихаттық жұмыстар 
жүргізді. Басты жаңалық ретінде айта 
кетейін, биыл агенттік мемлекеттік 
қызметшілердің күн делікті жұмысында 
қолдануға қолайлы Әдеп кодексінің қойын 
кітап шасын, покетбук енгізді. Бұл – әдеп 
тұрғысындағы мәселелер туындағанда 
басшылыққа алынатын таптырмас 
құрал. Онда мемлекеттік қызметшінің 
қызметтік қарым-қаты наста, жұмыстан 
тыс уақытта қандай мінез-құлық таныту 
қажеттігі, әлеуметтік желіні пай далану, 
БАҚ-та сөз сөйлеу, мүд делер қайшылығы 
кезінде өзін қалай дұрыс ұстау керектігі 
туралы мәселелер қамтылған. Қойын 

кітапшадағы мысалдар мен тұжырымдар 
қарапайым, әрі күнделікті алып жүруге 
ыңғайлы етіп жасалған. Электронды 
нұсқасы да қолданыста. Ең бастысы, 
покетбукты әзірлеу кезінде Батыс Еуропа 
елдерінің, АҚШ, Австралия, Грузия 
мемлекеттерінің тәжірибесі ескерілген. 
Бүгінде біз облыс әкімі аппаратының 
Әдеп жөніндегі уәкілімен бірлесе отырып, 
облыстағы мемлекеттік органдардың, 
аудандық, ауылдық әкімдіктердің 
қызметшілерімен кездесулер өткізудеміз. 
Мақсат – покетбукте көзделген мем-
лекеттік қызметшілердің әдебі мен 
мінез-құлық нормаларын кеңінен 
түсіндіру. Өздеріңіз білесіздер, Әдеп 
кодексі қызметкерлерді жазалауды емес, 
олардың бекітілген нормаларды сақтауын 

қадағалауды көздейді. Ал, бұл шаралар 
өз кезегінде мемлекеттік қызметшілердің 
салғырттыққа жол бермеуіне септеседі. 

– Мемлекеттік қызметшінің бе
делін көтеруде Заң аясында  жауап кер
шіліктен бөлек, руханиадам гершілік 
дамуына да мүмкіндік жасалуы керек 
секілді. 

– Биыл агенттік кешенді жос пар 
бекітті. Онда мемлекеттік қыз метші-
лердің құқығын қорғауға үлкен мән 
берілген. Жоспарға сәйкес, мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыстан тыс уақытта 
қалмауына, үстемеақы, материалдық 
жәрдемақы және сыйақы беру, еңбек 
демалысына шығару кезінде құқықтары 
сақ талуына және олардың тегін меди-
циналық қызмет алу, жыл сайын 
медициналық тексеруден өту, спорт 
кешендеріне бару, үй-жаймен, жер 
учаскесімен қамтамасыз етілуіне 
талдау жүргізіледі. Талдау нәтижесі 
Әдеп жөніндегі кеңесте қаралып, тиісті 
ұсынымдар қабылданатын болады.

–  Заңнама талаптарын сақтау – 
басты міндет. Мемлекеттік қызмет сала
сындағы осы талаптардың сақталуы 
төңірегінде тарқатып айтсаңыз.

– Жалпы, департамент  өткен 
жылы 71 тексеру жүргізген. Нәти-
жесінде мемлекеттік қызмет сала-
сындағы 294 заңнама бұзушылық 
анықталып, ьзаңбұзушылықтарды 
жою туралы мемлекеттік органдарға 
25  ұсыныс пен ұсыным енгізілді. Ұсы-
ныс қорытындылары негізінде 27 
мемлекеттік қызметшіге тәртіптік жаза 
қолданылды, 16 азаматтың құқығы 

қалпына келтірілді. Құқық тары қалпына 
келтірілген 16 азамат тың 5-і – мемлекеттік 
қызметші. Мәселен, өткен жылы депар-
таментке келіп түскен Жаңақорған 
ауданы, Талап ауылдық округінің әкімі 
А.Шахановтың өзіне заңсыз тәртіптік 
жаза қолданғаны жөніндегі шағымына 
сәйкес жүргізілген тексеру нәтижесімен 
оған ҚР Президентінің 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы №152 Жарлығымен 
бекітілген Мемлекеттік қызметшілерге 
тәртіптік жаза қолдану қағидаларының 
37, 62- тармақтарына қайшы «қызметіне 
толық сәйкес еместігі туралы ескерту» 
түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы 
анықталды. Осыған байланысты 
департамент тарапынан тексеру анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс 
негізінде Жаңақорған ау даны әкімдігінің 
тәртіптік жаза қолдану туралы өкімінің 
күші жойылып, А.Шахановтың құқығы 
қалпына келтірілді. Бұдан бөлек, Қазалы 
аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімінің ұжымдық өті-
ніші негізінде аталған бөлімде жос пардан 
тыс тексеру жүргізілді. Тексеру барысында 
бөлім басшысы Т.Бөріқұлақовтың ҚР 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп 
кодексінің талап тарын сақтамайтындығы 
анықталды. Осыған байланысты бө лім 
басшысына қатысты тәртіптік іс қозғалып, 
Әдеп жөніндегі кеңесте қаралды. Кеңестің 
шешімі негізінде Т.Бөріқұлақовқа ҚР 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп 
кодексінің талаптарын бұзғаны үшін 
«ескерту» түріндегі тәртіптік жаза қолдану 
туралы ұсыныс беріліп, тиісті тәртіптік 
жаза қолданылды. Онымен қоса 
Әдеп жөніндегі кеңес қызметінде 
превентивтік шараларға да мән 
берілуде. Өткен жылы кеңесте 
қаралған 46  мәселенің 22-
сі тәртіптік істерге қатысты. 
Оларды қарау барысында 18 
қызметші әртүрлі тәртіптік 
жазаға тартылған. Оның ішінде 
6-на Әдеп кодексі талаптарын 
бұзғаны үшін 2 «ескерту», 
2 «сөгіс», 1 «қатаң сөгіс», 1 
«қызметіне толық сәйкес 
еместігі туралы ескерту», 
12-не мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік 
теріс қылықтарға жол бергені 
үшін «қызметіне толық сәйкес 
еместігі туралы ескерту» түріндегі 
тәртіптік жаза қолданылған. Тәртіптік 
істердің басым бөлігі мемлекеттік сатып 
алу, жер заңнамасы, субсидия беру, 
сыйақы беру тәртібін бұзуға байланысты 
орын алып отыр.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан: 
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,

«Сыр бойы».
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Мемлекет басшысының «Бес әлеуметтік бастамасы» әлеу-
меттік жаңғыру жолында жаңа, ауқымды қадам жасауға дайын 
екендігімізді дәлелдей түсті. «Әрбір отбасына баспана алудың жаңа 
мүмкіндіктерін беру» бағыты бойынша әлі күнге дейін баспанасыз 
жүрген отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланған. 

Елбасы өз сөзінде «Мен «7-20-25» бағдарламасын ұсынамын. 
Жұмыс істейтін әрбір қазақстандық төмендегідей шарттар 
бойынша теңгемен несие алу мүмкіндігіне ие болады. Несие 
өсімінің мөлшерлемесі қазіргідей 14-16 емес, жылына 7 проценттен 
аспайтын болады. Қазір банктер бастапқы жарнаға баспана 
құнының 30 процентіне дейін, кейде тіпті 50 процентін салуды 
талап етсе, бұл бағдарлама бойынша ол 20 проценттен аспауға тиіс. 
Несие алушының ай сайынғы төлемін азайту үшін оның мерзімі 10-
15 емес, 25 жылға дейін болады», – деген болатын.

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» мемлекеттік тұрғын үй 
бағдарламаларының негізгі операторы болып табылады. Өңірімізде 
бой көтерген тұрғын үйлер мен қолданысқа берілген жаңа шағын 
аудандар – атқарылған жұмыстардың нәтижесі. Сол себептен, 
қолданысқа енгізілген жаңа бағдарлама қазақстандықтардың 
баспаналы болу мүмкіндіктерін кеңейте түсетініне сеніміміз мол.

Әділжан СӘУЛЕТБАЕВ,
«Қазақстан Тұрғын үй жинақ банкі» АҚ

Қызылорда филиалының директоры.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Бес әлеуметтік 
бастамасының» әрқайсысы қазақстандықтардың әл-ауқатын арт-
тыру бағытындағы нақты міндеттерді шешуге белгіленген. 

Президент өзін-өзі еңбекпен қамтыған және жұмыссыз 
тұрғындардың арасында жаппай кәсіпкерлікті дамытуға ерекше 
назар аударып отыр. Елбасы жеңілдетілген шағын несие беру  
жұмыспен қамтуға сеп болатынын, оның тиімді механизмнің біріне 
айналатынын да атап өтті. 2018 жылы бұл мақсатта қосымша 20 
миллиард теңге бөліп, шағын несиелердің жалпы сомасын 62 
миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды. Нәтижесінде шағын несие 
алатындардың саны былтырғыдан 2 есеге артып, 14 мың адамға 
жетпек. Байыпты бастаманың арқасында мыңдаған адам өз ісін аша 
алады. Бұл, әсіресе, ауыл-аймақтар үшін, ауылдағы кәсіпкерлікті 
сапалы түрде дамыта түсу үшін айрықша маңызды рөл атқаратынын 
айту керек. Өздеріңізге мәлім, бізде мал шаруашылығы қарқынды 
дамыған. Алдағы уақытта ауыл тұрғындары бұл бастаманы қажетіне 
жарататынына сенімдімін. Мұндай тиімді мүмкіндіктер барлық 
елде жасалып жатқан жоқ. 

Бұдан бөлек, облыста 2018 жыл – «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» болып жарияланды. Атаулы жыл – Елбасы бастамаларын 
толығымен жүзеге асыруға ерекше серпін бере түспек.

Нұрмұрат ЕРМАНОВ,
«Бабас» ЖШС директоры.

БАСПАНАЛЫ БОЛУДЫҢ
ҮЛКЕН МҮМКІНДІГІ

АЙҚЫН МАҚСАТ, 
НАҚТЫ МІНДЕТ

Балаларға қатысты әділ заңдар жүйесін 
дамыту тәжірибесін зерт теу үшін және 
отбасындағы балаларға қатысты зорлық-зом-
былықтың алдын алу мақсатында БҰҰ-ның 
Балалар қоры (ЮНИСЕФ)  Қызылорда қаласында 
медиа тур ұйымдастырды. Онда БАҚ өкілдері 
«Балалар үшін әділ сот төрелігі жүйесін нығайту 
мен олардың құқықтарын қорғау» атты Еуропалық 
Одақ пен ЮНИСЕФ-тің бірлескен бағдарламасы 
аясындағы пилоттық жобаның жай-жапсарына 
қанықты. Бұл жобаның басты мақсаты – қылмыс 
жасауға бейім балалармен жұмыс жасаудың 
балама түрлерін қарастырып, оларды сауықтыру 
мен қоғам ортасына қосу.  

Жобаны жүзеге асыруда  әкім діктің, ювеналды 
полицияның, үкіметтік емес ұйымдардың, әлеу-
меттік қызметкерлердің, психолог пен қауіп 
тобындағы балаларды оңалту мен әлеуметтендіру 
мектептерінің бірлескен кешенді жұмысы қажет. 
Облыста аталған жұмысты «Сыр ұландары» 
қоғам дық бірлестігі жүзеге асыруда. Орталық 
ювеналды полиция ювеналды сот пен қамқорлық 
органдарымен етене араласудың арқасында 
қауіп-қатер тобындағы балаларды анықтап, 
оларды оңалту жұмыстарын атқаруда. Осы ретте 
журналистер алдымен қоғамдық бірлестіктің 
жұмысымен танысты. Бірлестік директоры 
Сәуле Әбілдаева атқарылып жатқан істерді 
баяндады. Жалпы, орталықта 2 психолог, 2 
әлеуметтік қызметкер, 4 дамыту маманы жұмыс 
істейді. Олардың жұмысын менеджер және 
есепші қамтамасыз етеді. Орталық баланың 
қоғам өміріне қайта қосылуына жағдай 
жасайды. Сонымен қатар, өз іс-әрекеттері үшін, 
өзі үшін және өз өмірі үшін жауапкершілікті 
сезінуіне атсалысады. Құқықбұзушылыққа 
барған балаларға заңнамалық, психологиялық  
және әлеуметтік көмек беріледі. Жалпы, «Сыр 
ұландары» еліміздегі балаларға қатысты әділ сот 
төрелігі жүйесін қалыптастыруға бағытталған 
пилот тық жоба аясында ашылған.  Мұндай 
орталық республика бойынша үш қалада ғана бар. 

Қоғамдық бірлестік директоры бүгінде 
орталықтан 64 жасөспірім әлеуметтік-
психологиялық  қол дау және көмек алғанын 
жет кізді. Балаларды оңалтуға жасөс пірімдер 
істері жөніндегі арнайы мамандандырылған 
соттың шеші мімен жолдама беріледі. Бағдар-
лама бойынша 52 жасөспірім бітірді. Орталықта 
арнайы бағдар лама негізінде жұмыс жасалды. 
Мәселен, арнайы мектеп пен колония балалары 
91 процент жағдайда қылмысты қайталайтыны 
белгілі болған.  Ал, балама бағдарлама аясындағы 
шараларға қатысқан балалардың 1 проценті ғана 
қайтадан қылмысқа барады  екен. 

Кездесу барысында журна листер ата-ана  
және балалармен жеке-жеке отырып сөйлесті. 
Мәсе лен, мұнда келгендеріне біршама уақыт 
болған ата-аналардың бірі  қиын жағдайға тап 
боламыз деген ой ешқашан мазаламағанын 
айтты. Себебі баласы тәртіпті, оқу үлгерімі 
жақсы болған. Қоғамдық жұмыстарға да белсене 
араласып, өз ойын ашық жеткізеді екен. Тек анасы 
ұлының достарына көңілі толмаған. Тіпті, оны 
баласына да талай ескертеді. Бірақ  оған баласы 
құлақ түре қоймайды. Бірде түс мезгілінде бұл 
отбасы жайсыз хабар естіп,  сенер-сенбестерін 
білмей қалады.  Ұлдары қатарластарымен бірігіп, 
бұзақы әрекетке барып, арты үлкен төбелеске 
ұласады. Салдарынан баланың бірі зардап шегеді. 
Бұзақылық жасағандарға тәртіптік шара көріледі. 

Баланың ішкі дүниесі де алай-дүлей күй кешеді. 
Бұрын өзін еркін ұстайтын ол тұйықтала бастайды. 
Содан ата-анасы  «Сыр ұландары» қоғам дық 
бірлестігі жайында естіп келеді. Мұндағы білікті 
мамандар дер кезінде бала мен ата-анаға барлық 
жағынан қолдау білдіріп, нәтижесінде бала қайта 
қалпына келеді. Қоғамдық жұмыстарға ара ласып, 
спортпен айналысады.  Нәтижесінде жасөсіпірім 
қазіргі кезде түрлі спорттық байқауларға қатысып, 
жеңіс тұғырынан көрініп жүр.

Мұндағы балалармен әңгіме лесу барысында 
бірлестіктің атқарып жатқан жұмыстарының оң 
нәтижесін байқадық. Көңіліне ұялаған сенімсіздік 
жойылып, өмірге деген құштарлығы оянған олар 
бүгінде сүйікті істерімен айналысады екен. Бірі 
кәсіпкерлікті таңдап, алдына биік мақсат қойыпты. 
Енді бірі ата-анасы мен бауырларына қолғабыс 
етіп, бірлесіп жұмыс жасауда. Балалармен еркін 
әңгімелесу барысында олардың өмірге деген 
көзқарасы өзгергенін аңғардық. Бәрінің де арманы 
бар және оған жету үшін еңбек етуді де біледі. 
Кезінде шалыс басқандарын, енді ол жолды 
қайталамайтындарына сенім білдірді. Орталықта 
балаларға бар жағдай жасалған. Қызметкерлер 
мен жасөспірімдер жұмыс жасай тын бөлме де 
бар. Балалардың қолынан шыққан шығармалық 
жұмыстары да жинақталыпты.  Сондай-ақ, «Сыр 
ұландары» мен «Жастар денсаулық» орталығы 
бір ғимаратта орналасыпты. Орталық жастар 
денсаулығына тікелей жауапты. Мұнда келген 
жастар тіркеу бөліміне тіркелгеннен кейін қажетті 
дәрігер маманның кеңесіне жүгінеді екен.

Мұнан кейінгі нысан облыстық 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ау дан аралық соты болды. 
Өткен жылы ауданаралық сотында 58 адамға 
қатысты қылмыстық іс қаралса, оның ішінде 31-і 
кәмелетке толмағандар екен. Олар «Абайсыздан 
қазаға ұшы рату», «Сексуалдық сипаттағы 
зорлық-зомбылық әрекеттері», «Ден саулыққа 
қасақана ауыр зиян келтіру», «Қаруды заңсыз 
жасау», «Жарылғыш заттар мен жарылыс 
құрылғыларын жымқыру не қорқытып алу» 
қылмыстық істері бойынша сотталған.  Облыстық 
кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотында 
«Альтернативті сот әділдігі» пилоттық жобасы 
2015 жылы енгізілді. Жоба аясында сот процесіне 
қатысушы кәмелетке толмаған  жәбірленушілерге, 
куә ларға және сотталушыларға ғимараттан 
ЮНИСЕФ-тің қол дауымен арнайы бөлме 
қарастырылды. Онда  балаларға арналған 
жиһаздар, кітаптар және аудиобейне қондырғысы 
бар компьютер  орналасқан. Осы құрылғы 
алдында отырып  жәбірленуші мен куәгер сот 

процесі жүріп жатқан залға, тікелей судьяға 
түсінік беріп, сауалдарына жауап қайтарады. 
Мұндағы басты мақсат жәбірленуші өзіне 
қатысты қылмыс жасаған қылмыскерлермен тағы 
да кездеспеу, психологиясына кері әсерін тигізбеу 
үшін  қолға алынды. «Альтернативті сот әділдігі» 
бағдарламасына сәйкес «Сыр ұландары» қоғамдық 
бірлестігіне барлығы 12 бала қатысыпты. 
Мұндағы атқарылып жатқан жұмыстар мен 
кәмелетке толмаған жасөспірімдердің құқықтары 

мен мүдделерін қорғау барысында сотта 
жүргізіліп жатқан шаралардың маңыздылығына, 
балалардың қатысуымен болатын сот отырысын 
өткізу тәртібінің ерекшеліктері, өткен жылдармен 
салыстырғандағы көрсеткіштері турасында 
судья Қайратбек Бержанов айтып өтті. Судьяның 
айтуынша, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың 
басым бөлігі ұрлық, тонау бабы бойынша орын 
алады екен. 

Одан әрі шара облыстық балалар 
ауруханасындағы Тиімді технологиялар тренингі 
орталығында жалғасты. Бұл орталық 2017 жылы 
ашылып, «Балалық шақ ауруларын ықпалдастыра 
емдеу» бағдарламасын әрі қарай дамыту 
бойынша тиімді жұмыстар атқарып жатыр. Онда 
6 маман қызмет істейді. Орталық меңгерушісі, 
жоғары санатты педиатр Жұмажай Әбенова 
тренинг орталығының жұмысымен таныстырып 
шықты. Жалпы, мұндағы басты мақсат – 
өңірдегі 5 жасқа дейінгі балалар арасында 
аурушаңдық, мүгедектік пен өлім-жітімдіктің  
көрсеткіштерін төмендету, балаларға көмек 
көрсететін медициналық ұйымдары бастапқы 
медикосанитарлық көмек көрсету мекемесі 
және стационарлардың барлық құрылымдар 
қызметкерлерін үздіксіз оқыту. Сонымен қатар, 
медицина қызметкерлерінің теориялық және 
тәжірибелік деңгейін мониторингілеу, жүкті 
әйелдердің, нәрестелердің және 5 жасқа дейінгі 
балалардың үйлеріне патронаждық қызмет 
көрсету жүйесінің жетілдірілген әмбебап моделі 
бойынша медицина қызметкерлерін оқыту, 
консультативтік және әдістемелік көмек көрсету 
және облыстағы нәресте мен балалар өлім 
көрсеткіштері жағдайына талдау жасау да осы 
бағдарлама шеңберінде жүзеге асады. Орталықта 
патронаждық қызмет және дені сау бала күтімі, 
науқас бала күтімі, қалта анықтамасы, баланың 
дамуын бақылау және қосымша тамақ дайындау 
бөлмесі жасақталған. Біз барғанда орталықта 
кезекті дәрігерлер тобы тәлім алуда екен. Өткен 
жылы орталықта 803 медицина қызметкері 
оқытылса, биылғы жылдың бірінші тоқсанында 
258 маман білімін жетілдірген. Айта кетерлігі, 
«Денсаулық» бағдарламасына сәйкес жол картасы 

бойынша 2018 жылы аймақтағы емханалар 
түгелімен патронаждық қызметтің әмбебап 
прогрессивті моделіне өтеді. Соған байланысты 
600 медицина қызметкерін биылғы жылдың 
бірінші тоқсанында оқыту жоспарланды. Сондай-
ақ, ЮНИСЕФ ұлттық тренерлерінің бекітуімен 
«патронаждық қызмет» оқу процесі 10 күнге 
ұзартылды. Практикалық жұмыстар көбейді. 
Сонымен бірге жоспарды орындау мақсатында 
орталықтың тренер мамандары әрбір аудандарда 
болып, жұмыс орнында оқыту шарасын іске 
асырмақ. 

Медиа турдың тағы бір нысаны қаладағы 
№6 емханасы болды. Осы ретте 2016 жылы 
ЮНИСЕФ пен ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, 
облыс әкімдігі бірлесіп, 2 қалалық емхана мен 
Жаңақорған аудандық емханасында патронаждық 
медбикелік қызмет көрсетудің, яғни, үйге барып ем 
берудің әмбебап-прогрессивтік жобасын енгізді. 
Осы пилоттық жобаның арқасында патронаждық 
медбикелердің, әлеуметтік жұмысшылардың 
және жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің қызмет 
көрсету сапасы артып, кәсіби білімдері шыңдала 
түсті. Бағдарлама аясында ЮНИСЕФ жобалық 
тобының мамандары медбикелерге, емхана 
жетекшілеріне 14 модуль бойынша жүкті әйелдер 
мен 5 жасқа дейінгі баласы бар отбасыларымен 
жұмыс жасаудың әмбебап прогрессивтік әдісін 
үйретті. Сонымен бірге үйде көрсетілетін 
пилоттық қызметтерді бақылайтын және сапасын 
бағалайтын ортақ құрал жасады. Патронажды 
медбикелер босанған ананың күйзеліске 
ұшырағанын анықтауға, ата-аналарға баланы 
тәрбиелеудің қыр-сырларын және қауіпсіз жағдай 
жасауды үйретеді. 

Жоба аясында №6 қалалық емханада 18  
патронаждық медбике жұмыс атқарады екен. Ал, 
34 медбике патронаждық қызметке байланысты 
оқытылған.  Бұл жайында емхана бас дәрігерінің  
ана мен бала жөніндегі орынбасары Индира 
Ермаханова кеңінен әңгімеледі.  «Әйел жүкті 
болғаннан кейін 12 аптада тіркеуге тұрады. Біз осы 
уақытта  оның денсаулығымен қатар әлеуметтік 
жағдайын да бақылаймыз. Дұрыс тамақтануын, 
көңіл күйін қадағалаймыз. Бұл қызметтерді 
патронаждық медбикелер атқарады»,  –  дейді ол.

Бастапқы кезде бұл қызметті ата-аналарға 
түсіндіргенде олардың қатарында қарсылық 
танытқандар аз болмаған. «Өз баламды өзім қалай 
тәрбиелесем де болады. Бұл сендердің міндеттерің 
емес» дегендер де кездескен. 

– Біз де патронаждық қызметтің керек екенін 
түсіндіруге барынша тырыстық. Жаңа босанған 
жас ананың күйзелісін жеңуіне, баланы алғаш 
емшек сүтімен емізу техникасын, 6 айдан асқан 
баланы дұрыс тамақтандыру жолдарын үйреттік. 
Әлеуметтік жағдайын да қадағалап, көмек 
керек отбасыларына да қамқорлық таныттық. 
Нәтижесінде бүгінде бізді аналардың өздері 
іздеп келетін болды, – дейді емхананың аға 
патронаждық медбикесі  Гүлмира Сансызбаева.

Ұйымдастырылған  шара өңірлік 
коммуникация қызметінде өткен брифингпен 
қорытындыланды. Брифингке БҰҰ Балалар 
қорының облыстағы үйлестірушісі Анар 
Ізден, жасөспірімдер істері жөніндегі арнайы 
мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы 
Қайратбек Бержанов, облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының бөлім басшысы Бибізада 
Дүйсенбаева және «Сыр ұландары» қоғамдық 
берлестігінің директоры Сәуле Әбілдаева қатысты.  
Онда балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың 
алдын алу, құқықбұзушылыққа жол бермеу, 
оларға қатысты мейірімді сот төрелігін дамыту 
бойынша жүзеге асырылып жатқан ЮНИСЕФ 
ұйымының пилоттық жобасы жайында кеңінен 
айтылды. Сонымен бірге  патронаждық медбике 
қызметін жетілдіру мақсатында атқарылып жатқан 
жұмыстар да сөз етілді. Журналистер тарапынан 
сұрақтар қойылып, тиісті жауап берілді. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

Әдепті әдетке айналдыру. Бұл – мемлекеттік қызметші ұста нуы тиіс басты қағида. Ұлт Жос парының 12- қадамына 
сәйкес, мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық стандарттары белгіленген Әдеп кодексінде «Мен мемлекеттік 
қызметшімін» деген кез келген жанның әрекеті, тәртібі мінсіз болу қажеттілігі айтылған. Бүгінде аталған кодекс 
аясында халықтың мемлекеттік органдарға деген сені мін нығайтуға, қызметте өза ра қарым-қатынастың жоғары 
мәде ниетін қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшінің әдепсіз әрекетінің алдын алуға бағытталған бірқатар 
шара жүзеге асуда. Осыған орай ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің облыс бойынша департаменті басшысының орынбасары Берікбол Байхожаевпен әңгімелескен едік.

ӘДЕП ӘДЕТКЕ 
        АЙНАЛСА...

СҰХБАТ
ШЕБЕРЛІК 
САҒАТЫН 
ӨТКІЗДІ

Аймақтық «Рухани жаңғыру» орта  лығының 
ұйымдастыруымен «Қазақс тандағы 100 жаңа 
есім» жоба сының жеңімпазы, ауыл шаруа-
шылығы ғылымдарының док торы, Қазақ 
күріш өсіру ғылы ми-зерттеу институтының 
бас ғылыми қызметкері Александр Николаевич 
Подольских «Күріш өсірудің заманауи техноло-
гиясы» тақырыбында тест-драйв форма тында 
шеберлік сағатын өткізді. 

Сырдария ауданының Н.Ілиясов ауылындағы 
«Мағжан және К» серіктестігінің егіс алқабында өткен 
шараға ауыл шаруашылығы саласының мамандары, 
кәсіпкерлер мен зерттеуші ғалымдар қатысты.

Ғалым А.Подольских күріш өсі рудегі тың 
тәжірибесімен бөлісті. 

– Қазіргі таңда күріш егу науқаны басталды. 
Диқандар сапалы әрі мол өнім алудың жолын іздеуде. 
Сәуір-мамыр айларында егістік жұмыстары жүргізілген 
сәтте күріш күн көзін көп талап етеді, гүлденген кезде 
керісінше, жаңбырлы күндерді ұнатады. Біздің ауа райы 
күндіз өте ыстық, ал, түнде тым салқын болғандықтан, 
күріш ерекше бапты талап етеді, – деді А.Подольских

«Сыр сұлуы» сортының авторы, селек-
ционер-ғалым Сәуле Байбосынова да өз 

тәжірибесімен бөлісті. 
Сондай-ақ, күріштің жаңа сорт тарын 

шығару, ауыл шаруашылығы  дақылдарын 
экологиялық жоғары дең гейін сақтай 
отырып, өндіру мен күрішті баптаудың 
инновациялық әдістері ше берлік саға-
тының арқауына айналды. 

Тест-драйв нәтижесінде ауыл шаруа-
шылығы мамандары «Қазақстандағы 

100 жаңа есім» жобасының 
жеңімпазы А.Подольскихтің 

ғылыми жетістіктерін жүзе -
ге асырып, егін егу тәжіри-
бесінде пайда ла натын 
болады.

«СБ» ақпарат.
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БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Соңғы жылдары облыста күріш егісінің көлемі 
экологиялық қолайлы және экономикалық тиімді 
деңгейде 75-80 мың гектар болып тұрақталды. Осы 
көлемдегі күріш егісі бір жағынан Қазақстанның 
күрішке сұранысын қамтамасыз етсе, екінші жағынан 
жердің мелиоративтік жағдайын жақсартушы дақыл 
ретіндегі міндетін толық атқарады. Ал оның көлемін 
қысқарту инженерлік дайындалған жерлердің апаттық 
жағдайға дейін тұздануына әкеліп соғуы мүмкін. 
Бұл дақыл осы өңірдің жер-суына, табиғатына бейім 
екенін соңғы жартығасырлық күріш егу тәжірибесі 
көрсетіп отыр. Аймағымызда қолданылып жүрген 
күріш шаруашылығы технологиялары техникалық 
жағынан да, қаржылық жағынан да тиімділігі жоғары 
емес. Ұзақ жылдар бойы қолданыстағы күріш өсіру 

технологиясы бойынша себуге дейін кем дегенде 7-8 
операция қолдану ұсынылып келді. Соған қарамастан, 
арам шөптермен агротехникалық жолмен күресу деңгейі 
өте төмен, топырақ ылғалдылығының шығыны жоғары, 
осы жұмыстарды атқаруға пайдаланылатын ауыл 
шаруашылығы техникаларының қосалқы бөлшектері 
мен жұмсалатын жанар-жағармайдың қымбат болуынан 
өндірілген күріш салысының өзіндік құны өте жоғары 
болады. Сондықтан, күріш шаруашылығын тиімді 
дамыту үшін оның өндірісінің тұрақты дамуына және 
ауыспалы егісі дақылдарын өсірудің су ресурс үнемдегіш 
технологияларын енгізу арқылы қол жеткізу көкейтесті 
мәселе болып отыр.

Қазіргі кезде әлемдік практикада күріштің топырағын 
минималды өңдеудің түрлі модификациялары әзірленген. 
Солардың бірі – күріштік жердің топырағын өңдеуді 
барынша азайту. Бұл технология бойынша күріштік 
жерлердің топырағын аздап өңдеу арқылы топырақты 
түренсіз, қайырмасыз сақалармен және чизель-
культиваторлармен бірнеше рет терең өңдеудің орнына 
күріштік танабында ауыл шаруашылығы машиналарын 
мейлінше аз жүргізіп, белсенді жұмысшы органдары 
бар фреза, культиватор немесе ауыр дискілі құралдармен 
өңдеуге алмастыру керек. Сонымен бірге күрішті өңдеу 
кезіндегі атыз бетінің тегістігінің қанағаттанғысыз 
жағдайы күріш өнімділігінің жоғарылауын шектейтін 
және су шығынын көбейтетін бірден-бір фактор. 
Сондықтан атыз бетінің тегістігі ±2,5-3,0 см болған 
жағдайда күріш дәні тез көктеп шығып, біркелкі піседі, су 
үнемделеді, егістіктің арам шөптермен ластануы азаяды, 
қайта тұздану болмайды. 

Сонымен, ұсынылған технологияны ұтымды енгізу 
үшін атыз бетіне күрделі немесе эксплуатациялық тегістеу 
жұмыстарын ауыспалы егісте жоңышқа қыртысын 
соқамен бұзғаннан кейін және мелиоративтік танапта 3-4 
жылда кемінде бір рет жүргізу керек. Қалған жылдары 
осы тегістікті бұзбайтын топырақ бетін минималды 
өңдейтін ауылшаруашылық машиналарын пайдаланған 
тиімді.

Ә.ТОҚТАМЫСОВ, К.ШЕРМАҒАМБЕТОВ,
Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш

шаруашылығы ғылымизерттеу
институтының  қызметкерлері.

ТЕГІС ЖЕР, ТИІМДІ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ӨНІМДІЛІКТІ 
ӨСІРЕДІ

ПІ
КІ

Р
Байқайсыз ба? Соңғы кездері ата-

ана, қоғам тарапынан болсын балаларға 
қатыгездік танытатындар  көбейген.  
Жәбір көрсетеді, қараусыз қалдырады,  
құқығын таптайды, қылмысқа итер-
мелейді.  Дегенмен, осы балалардың  
құқықтарын қорғаудың арнайы  халық-
аралық тетіктері мен құралдары бар. 
Бұл БҰҰ-ның жанынан құрылған Балалар 
қоры. 

БАЛАҒА  
ЖӘРДЕМІ  

КӨП ЖОБА
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы 27 наурыздағы

№ 1078 қаулысы

«Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық 

басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем лекет
тік басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Респуб
ликасының 2001 жылғы 23 қаң тар дағы Заңына және «Мем
лекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекі тілсін.

2. «Қызылорда облысының энергетика және тұр ғын үй
коммуналдық шаруашылық басқармасы»  мемлекеттік мекемесі 
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызыл орда облысы 
әкімінің орынбасары С.Ж.Сүлей меновке жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қол данысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                 әкімі                  Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «27» наурыздағы № 1078 

қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің
Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының  энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық  бас қар масы» мемлекеттік мекемесі 
(бұдан әрі  Басқарма) Қызыл орда облысының газжылу
электро энерге тикалық ресурстары, тұрғын үйкоммуналдық 
ша руа шылық және ауыз сумен қамту салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын Қазақстан Респуб ликасының мемлекеттік ор
ганы болып табылады.

2. Басқарманың құрылтайшысы Қызылорда облысы ның 
әкімдігі болып табылады. Басқармаға қатысты коммуналдық 
меншік құқығының субъектісі болып «Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі табылады.

3. Басқарма өз қызметін Қазақстан Респуб ликасының Кон
ституциясына және заңдарына, Қазақ стан Республикасының 
Президенті мен Үкі меті нің актілеріне, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге, сондайақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге 
асырады.

4. Басқарма  мемлекеттік мекеме   ұйымдыққұқықтық 
ныса нындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде 
өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

5. Басқарма азаматтыққұқықтық қатынастарға өз атынан 
түседі.

6. Басқарма егер заңнамаға сәйкес осыған  уәкі леттік 
берілген болса, мемлекеттің атынан аза мат тыққұқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада 
белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: Қазақстан Республи
касы, Қызылорда облысы, индексі 120003, Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қызылорда 
облысының энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып та
былады.

12. Басқарманың қызметін қаржыландыру облыстық бюд
жеттен жүзеге асырылады.

13. Басқармаға  кәсіпкерлік  субъектілерімен  Бас қарма
ның функциялары болып  табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынас тарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актілермен кірістер әкелетін 
қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен 
алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Басқарманың миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Басқарманың миссиясы: облыс экономикасының энер
ге тикалық секторын дамыту арқылы энергоресурстағы өсіп келе 
жатқан экономиканың қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында 
энергетикалық қауіпсіздікке ықпал жасау, энерго үнемдеу және 
энерготиімділікті арттыру, қоғам өмірін жақсарту бағытында 
коммуналдық шаруашылық және электр қуатымен қамтамасыз 
ету саласында мемлекеттік бағдар ламаларды жүзеге асыру бо
лып табылады.

15. Міндеттері:
1) Қызылорда облысының газжылуэлектроэнергетикалық 

ресурстар, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық және ауыз су
мен қамту саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

2) тұру жағдайы мен ұсынылатын тұрғын үйкоммуналдық 
қызметтердің сапасын қамтамасыз ету үшін тұрғын үй
коммуналдық қызметтер саласындағы қатынастарды жетілдіру.

16. Функциялары:
1) тұрғын үй қатынастары саласындағы мемлекеттік сая

сатты іске асырады;
2) тұрғын үй қорын басқару саласындағы мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асырады;
3) кондоминиум объектісін басқару органдарының тұрғын 

үй қорын сақтау және тиісті дәрежеде пайдалану жөніндегі 
қызметін бақылау бойынша тұрғын үй инспекциясының 
жұмысын ұйымдастырады;

4) бюджет қаражаты есебінен кондоминиумдар құрамына 
енгізілмеген ортақ пайдаланылатын жерлерді күтіпұстау 
жөнінде шаралар қабылдайды;

5)  коммуналдық    тұрғын   үй   қорынан   тұрғын   үйлерді   
«Тұрғын  үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94 Заңында көзделген шарттармен 
және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіп
пен Қазақстан Республикасы азаматтарының меншігіне беруді 
жүзеге асырады;

6) тұрғын үй қорын сақтау және тиісті дәрежеде пайдалану 
жөнінде ісшаралар ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

7) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Респуб
ликасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94 Заңының 32бабының 
22тармағында көзделген жағдайда кондоминиум  объектісіне 
арналған техникалық паспорттарды дайындау бойынша шығыс
тарды бюджет қаражаты есебінен өтеуді қамтамасыз етеді;

8) бюджет қаражаты есебінен тұрғын үй көмегін көрсетеді;
9) коммуналдықтұрмыстық мақсаттағы объектілерде 

(тұр  ғын үй қоры, ойынсауық, сауда және қонақ үй кешендері) 
құрастырылған қауіпті техникалық құрылғыларды (лифттер, 
эскалаторлар, фуникулерлер) пайдаланатын ұйымдармен кондо
миниум объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді; 

10) коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағи
даларын бекітеді;

11) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру 
бо йынша ісшараларды тиiстi аумақтың даму бағдарламасына 
енгiзудi қамтамасыз етедi, энергия үнемдеу және энергия 
тиiмдiлiгiн арттыру саласында келісім жасасады, сондайақ, 
энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында 
ақпараттық қызметті жүзеге асырады; 

12) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру са
ласында мемлекеттiк саясатты жүргізуді қамтамасыз етеді;

13) коммуналдық меншікті басқарады, оны қорғау 
жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

14) объектілер мен кешендердің ведомстволық бағынысты 
аумағында салынуы (реконструкциялануы, кеңейтілуі, жаң
ғыр  тылуы, күрделі жөнделуі) белгіленген объектілерге мони
торингті жүзеге асырады;

15) коммуналдық меншiктегi су құбырларын, тазарту 
құрылғыларын, жылу және электр желiлерiн және инженерлiк 
инфра құрылымдар объектiлерiн салу мен пайдалануды ұйым
дастырады;

16) елді мекендер үшін жерасты суларына іздестірубарлау 
жұмыстарын ұйымдастырады және жүргізеді;

17) жылу маусымына дайындық пен оны өткізу 
қағидаларын әзірлейді және мәслихатқа бекітуге ұсынады; 

18) есептеу аспаптары жоқ тұтынушылар үшін газбен 
жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау, су бұру 
және жылумен жабдықтау жөніндегі коммуналдық көрсетілетін 
қызметтерді тұтыну нормаларын бекітеді;

19) тұрмыстық және коммуналдықтұрмыстық тұтынушы
лардың газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығын қауіпсіз пайдала
ну талаптарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

20) Қазақстан Республикасын газдандырудың бас схема
сын iске асыруға қатысады;

21) уәкiлеттi органға облыстың аумағында сұйытылған 
мұнай газын тұтыну болжамын ұсынады;

22) уәкілетті органға облыстың аумағында сұйытылған 
мұнай газын өткізу және тұтыну жөніндегі мәліметтерді 
ұсынады; 

23) тұрмыстық баллондарды және газбен жабдықтау 
жүйелерінің объектілерін қауіпсіз пайдалану талаптарының 
сақталуын бақылауды жүзеге асырады;

24) тауарлық және сұйытылған мұнай газын тұтыну нор
маларын бекітеді;

25) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық объектілеріндегі 
0,07 мегаПаскальдан астам қысым мен немесе 115 Цельсий гра
дустан асатын судың қайнау температурасы кезінде жұмыс 
істейтін қауіпті техникалық құрылғылардың, жүк көтергіш 
механизм дердің, эскалаторлардың, аспалы жолдардың, фуни
кулерлердің, лифтілердің қауіпсіз пайдаланылуына бақылауды 
жүзеге асырады;

26) тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық объектілерінің 
қауіпті техникалық құрылғыларын есепке қоюды және есептен 
алуды жүзеге асырады;

27) сумен жабдықтау және суды бұру саласындағы 
мемлекеттік саясатты жүзеге асырады;

28) су объектілерін ұтымды пайдалану және қорғау, елді 
мекендерді сумен жабдықтау, су бұру жөніндегі, оның ішінде 
жерді гидромелиорациялау, су шаруашылығы жүйелері мен 
құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс
шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

29) тиісті аумақта орналасқан су объектілерінің, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерінің жайкүйі туралы халықты 
хабардар етуді жүзеге асырады;

30) уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша ауыз су
мен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын 
сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық және оқшау 
жүйелерінен ауыз су беру бойынша көрсетілетін қызметтер 
құнын субсидиялау жөніндегі ісшараларды жүзеге асырады;

31) қазандықтардың, жылу желілерінің және тұтыну
шылардың жылу пайдалану қондырғыларының пайдаланылуы 
мен техникалық жайкүйін бақылауды жүзеге асырады;

32) қазандықтар, жылу желілері бойынша жөндеуқалпына 
келтіру жұмыстарын дайындау мен жүзеге асыруға және 
олардың күзгіқысқы кезеңде жұмыс істеуін бақылауды жүзеге 
асырады;

33) қазандықтар мен жылу желілерінің (магистральдық, 
орамішілік) жұмысындағы технологиялық бұзушылықтарға тер
гептексерулер жүргізеді;

34) қазандықтар мен жылу желілерін (магистральдық, 
орамішілік) жоспарлы жөндеуді келіседі;

35) облыстың аумағында жылу беру кезеңіне мұнай 
өнімдерін тұтыну болжамын жасайды; 

36) жылу беру кезеңінде жылумен қамтамасыз ететін 
ұйымдардың мұнай өнімдерін тұтыну жөніндегі болжамды 
облыстың уәкілетті органына жылсайын ұсынады;

37) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен 
регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетеді;

38) құқық бұзушылық жасауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою жөнінде  шаралар қолданады;

39) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады;

40) ведомстволық бағынысты аумаққа орналастырылатын, 
орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне берілетін 
жылу энергиясын өндіруге арналған жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалану объектілерін салу жобаларын келіседі;

41) жекедара тұтынушылырға атаулы көмек көрсетеді;
42) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде өзіне 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен  жүктелетін өзге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

17. Құқықтары мен міндеттері:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функ

цияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауа

зымды тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды 
сұрауға және алуға;

жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған 
өтініш   терін қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және 
тәртіппен оларға жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабыл дауды ұйымдастыруға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семи
нарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқық
тарды жүзеге асыруға құқылы;

2) Басқарма:
заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;
қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамта

масыз етуге;
қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндет

терді іске асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметін ұйымдастыру

18. Басқармаға басшылықты Басқармаға жүктелген міндет
тердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

19. Басқарманың басшысын облыс әкімі қызметке тағайын
дайды және қызметтен босатады.

20. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен 

босатылатын орынбасарлары болады.
21. Басқарма басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен 

жетекшілік ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдарда және өзге 

де ұйымдарда Басқарманы білдіреді;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жата

тын Басқарма қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады; 

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзір
ленуін қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 
Басқарма қызметкерлерiне заңнамада белгіленген тәртіппен 
тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабыл
дайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Басқарма атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді 

және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмала

рын орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы 

ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жо

баларын әзiрлеудi ұйымдастырады; 
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз 

етеді; 
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 

жеке қабылдау кестесін бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген 

басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарма басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орын
дайды.

22. Басқарма басшысы өз орынбасарларының өкілеттік
терін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

23. Басқарманың жұмыс режимі:
1) Басқарма дүйсенбі мен жұма аралығында  аптасына 5 

(бес) күн жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша 

сағат 09.00ден сағат 19.00ге дейін. Сағат 13.00ден сағат 15.00
ге дейін үзіліс;

3) Басқарма сенбі және жексенбі күндері, сондайақ, 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мереке 
күндері жұмыс істемейді.

24. Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарманың 
әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым
қатынастар қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңна
масымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкі

25. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай
ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай 
кіріс терді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының 
заң на масында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

26. Басқармаға бекітілген мүлік облыстық коммуналдық 
мүлікке жатады.

27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне 
бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне 
бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге 
құқығы жоқ. 

 
5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

28. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Басқармаға қарасты ұйымдардың тізбесі:

1) Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүр
гізу құқығындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы»  мемле
кеттік коммуналдық кәсіпорны;

2) Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық басқармасының «Ғарышинфра
құрылым» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

3) «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» 
акционерлік қоғамы.

ЖОБА

Бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат пен 
құжаттарды сақтанушының, сақтандырушының, агенттің

және қоғамның ұсыну нысандары мен мерзімдерін белгілеу туралы
«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы Заңының 

5бабының 21 тармағы 5) тармақшасына, «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 16бабының 3тармағының 2) тармақшасына және «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 
сәуірдегі Заңының 27бабына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды 
сақтанушының, сақтандырушының, агенттің және қоғамның ұсыну нысандары мен мерзімдері белгіленсін.

2. «Бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпаратты және құжаттарды сақтанушының, сақтан дырушының, агенттің 
және өзара сақтандыру қоғамының ұсыну нысандары мен мерзімдерін белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 
мамырдағы № 1 қаулысының (нормативтік құқықтық акті лерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4994 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде 2015 жылғы 4 маусымда, «Әділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 
маусымда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
               әкімі    Қ. Көшербаев

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы
_______________ Н.С.Айдапкелов
2018 жылғы «___» ____________

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «__» _______ № ____ қаулысына

қосымша

Бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды сақтанушының, 
сақтандырушының, агенттің және қоғамның ұсыну нысандары мен мерзімдері

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған 1нысан

Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шартын жасасу туралы ақпарат
20__ жылғы «__» _______

1нысан қайда ұсынылады: аудан (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне
Ақпаратты ұсыну кезеңділігі: ай сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандырушылар
Индекс: СZ1
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі әрбір айдың 10ші күніне дейін

№ Дақылдар атауы
Барлық 

себілген алаң, 
гектар

Барлық 
сақтанды

рылған алаң, 
гектар

Сақтандыру компаниясының 
немесе өзара сақтандыру 

қоғамының атауы
Шарттың № Жасалған күні

1 2 3 4 5 6 7

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
бойынша жиыны

____________________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________
(қолы)

______________________
(күні, айы, жылы)

Ескертпе:
1нысанды толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
1бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;
2бағанда егілген дақылдардың атауы көрсетіледі;
3бағанда барлығы егілген алқап көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;. 
4бағанда барлығы сақтандырылған алқап көлемі, гектар есебімен көрсетіледі; 
5бағанда сақтандырушы компанияның немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы көрсетіледі;
6бағанда өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жөніндегі шарттың нөмірі көрсетіледі;
7бағанда өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жөніндегі шарттың жасасу күні көрсетіледі.
1нысанның үлгілік мекенжайлық бөлігі жауапты лауазымды тұлғамен қол қойылып, мөрмен бекітіледі (бар болған жағдайда).

Әкімшілік деректерді жинауға
 арналған 2нысан

Cақтанушылар, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісіндегі өсімдік шаруашылығындағы күшіне енгізілген міндетті 
сақтандыру  шарттары туралы ақпарат

20__ жылғы «__» _______

2нысан қайда ұсынылады: агентке, «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне және 
аудан (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне

Ақпаратты ұсыну кезеңділігі: апта сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандырушы және өзара сақтандыру қоғамы, агент
Индекс: СZ2
Ұсыну мерзімі: өсімдік шаруашылығындағы күшіне енген міндетті сақтандыру шартының күшіне енуіне қарай, есептік кезеңнен 

кейінгі әр аптаның бейсенбісі

№ Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың), сақтанушының 

атауы

Шарттың  № Шарттың 
жасалған 

күні 

Шарт бойынша 
жалпы сақтандыру 

сыйлықақы, 
теңге

Шарт бойынша 
жалпы сақтандыру 

сомасы, теңге

Барлық 
сақтандырылған 

алаң, 
гектар

1 2 3 4 5 6 7

Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) бойынша жиыны

кестенің жалғасы

оның ішінде
дәнді дақылдар, гектар

Барлығы, гектар оның ішінде

бидай күріш арпа сұлы қара құмық тары бұршақ қара бидай дәндік жүгері

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы

майлы дақылдар, гектар

Барлығы, гектар оның ішінде
күнбағыс рапс қытай бұршағы мақсары

18 19 20 21 22

____________________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________
(қолы)

______________________
(күні, айы, жылы)

Ескертпе:
2нысанды толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
1бағанда нөмірі рет санымен көрсетіледі;
2бағанда сақтанушының ауданы (облыстық маңызы бар қала) орналасқан атауы көрсетіледі;
3бағанда өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандырудың шарт нөмірі көрсетіледі;
4бағанда өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттың жасалған күні көрсетіледі;
5бағанда шарт бойынша сақтандыру сыйлық ақының жалпы сомасы, теңге есебімен көрсетіледі; 
6бағанда шарт бойынша жалпы сақтандыру сомасы теңге есебімен көрсетіледі;
7бағанда барлығы сақтандырылған алқаптың көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;
8бағанда барлығы сақтандырылған дәнді дақылдар алқабының көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;
917 бағандарда дәнді дақылдардың атауы және олардың сақтандырылған алқап көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;
18бағанда сақтандырылған майлы дақылдар алқабының көлемі, гектар есебімен көрсетіледі; 
1922бағандарда майлы дақылдардың атауы және сақтандырылған алқабының көлемі, гектар есебімен көрсетіледі.
2нысанның үлгілік мекенжайлық бөлігі жауапты лауазымды тұлғамен қол қойылып, мөрмен бекітіледі (бар болған жағдайда).

Әкімшілік деректерді жинауға
 арналған 3нысан

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісіндегі өсімдік шаруашылығындағы
күшіне енгізілген міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпарат

20__ жылғы «__» _______

3нысан қайда ұсынылады: «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне және аудан 
(облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне

Ақпаратты ұсыну кезеңділігі: апта сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: агент
Индекс: СZ3
Ұсыну мерзімі: өсімдік шаруашылығындағы күшіне енген міндетті сақтандыру шартының күшіне енуіне қарай, есептік кезеңнен 

кейінгі әр аптаның бейсенбісі

№

Ауданның 
(облыстық 

маңызы бар 
қаланың) 

атауы

Сақтандыруға 
жататын 
барлық 

себілген егіс 
(гектар)

Барлық 
сақтан

дырылған 
алаң 

(гектар)

Сақтан
дырумен 

қамтылғаны 
(пайыз)

Жасалған 
шарттар 

саны 
(бірлік)

Сақтанушылар
мен жасалған 

шарттар бойынша 
сақтандыру 

сыйақысының 
сомасы(теңге)

Сақтанушылар
мен жасалған шарттар 

бойынша жалпы 
сақтандыру сомасы 

(теңге)

1 2 3 4 5 6 7 8

Аудан 
(облыстық 

маңызы бар 
қала) бойынша 

жиыны

____________________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________
(қолы)

______________________
(күні, айы, жылы)

Ескертпе:
3нысанды толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
1бағанда нөмірі рет санымен көрсетіледі;
2бағанда сақтанушының аудан (облыстық маңызы бар қалалар) атауы көрсетіледі;
3бағанда сақтандыруға жататын барлық егілген алқап көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;
4бағанда барлық сақтандырылған алқап көлемі, гектар есебімен көрсетіледі;
5бағанда сақтандырумен қамтылғаны көрсетіледі, пайызбен;
6бағанда жасалған шарттар саны бірлік есебімен көрсетіледі; 
7бағанда сақтандырушылармен жасасқан шарттар бойынша сақтандыру сыйақының сомасы теңге есебімен көрсетіледі;
8бағанда сақтандырушылармен жасасқан шарттар бойынша сақтандыру сомасы теңге есебімен көрсетіледі.
3нысанның үлгілік мекенжайлық бөлігі жауапты лауазымды тұлғамен қол қойылып, мөрмен бекітіледі (бар болған жағдайда).

Әкімшілік деректерді жинауға
арналған 4нысан

Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісіндегі және сақтандырушылардың сақтандыру 
жағдайлары жөніндегі ақпарат

20__ жылғы «__» _______

4нысан қайда ұсынылады: агентке, «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне және 
аудан (облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне

Ақпаратты ұсыну кезеңділігі: апта сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандырушы және өзара сақтандыру қоғамы, агент
Индекс: СZ4
Ұсыну мерзімі: сақтандыру жағдайлары басталуына қарай, есептік кезеңнен кейінгі әр аптаның бейсенбісі

№
Ауданның 

(облыстық маңызы 
бар қаланың) атауы

Барлық сақтанды
рылған

егіс алаңы, гектар

Жойылған егіс алаңы, гектар

Қолайсыз табиғат 
құбылысы

дәнді дақылдар майлы дақылдар

толық ішінара толық ішінара

1 2 3 4 5 6 7 8

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
бойынша жиыны

кестенің жалғасы

Зерттеуге түскен 
барлық өтініштер 

саны (бірлік)

Жасалған зерттеу 
актілерінің саны, 

(бірлік)

Сақтандыру компаниясына немесе өзара сақтандыру 
қоғамына сақтандыру төлемін жүргізу туралы өтініштердің 

саны, бірлік
Жүргізілген сақтандыру 

төлемдерінің сомасы, 
теңге

Қабылданғаны бас тартылғаны қарауда
9 10 11 12 13 14

____________________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________
(қолы)

______________________
(күні, айы, жылы)

Ескертпе:
4нысанды толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
1бағанда реттік нөмірі санымен көрсетіледі;
2бағанда аудан (облыстық маңызы бар қаланың) атауы көрсетіледі;
3бағанда сақтандырылған егістіктердің барлық ауданы, гектар есебімен көрсетіледі; 
4бағанда дәнді дақылдардың толығымен жойылған егістіктердің ауданы гектар есебімен көрсетіледі; 
5бағанда дәнді дақылдардың ішінара жойылған егістіктердің ауданы гектар есебімен көрсетіледі; 
6бағанда майлы дақылдардың толығымен жойылған егістіктердің ауданы гектар есебімен көрсетіледі; 
7бағанда майлы дақылдардың ішінара жойылған егістіктердің ауданы гектар есебімен көрсетіледі;
8бағанда қолайсыз табиғат жағдайы көрсетіледі;
9бағанда зерттеуге келіп түскен барлық өтініштер саны бірлік есебімен көрсетіледі;
10бағанда жасалған зерттеу актілерінің саны бірлік есебімен көрсетіледі;
11бағанда сақтандыру компаниясына немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемін жүргізу туралы өтініштердің 

қабылданған саны бірлік есебімен көрсетіледі; 
12бағанда сақтандыру компаниясына немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемін жүргізу туралы өтініштердің 

қабылданған саны бірлік есебімен көрсетіледі; 
13бағанда сақтандыру компаниясына немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемін жүргізу туралы қарастырылудағы 

өтініштердің саны бірлік есебімен көрсетіледі;
14бағанда жүргізілген сақтандыру төлемдерінің сомасы теңге есебімен көрсетіледі.
4нысанның үлгілік мекенжайлық бөлігі жауапты лауазымды тұлғамен қол қойылып, мөрмен бекітіледі (бар болған жағдайда).

Әкімшілік деректерді жинауға
 арналған 5нысан

20__ жылы жасалған өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шарттары
бойынша аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісіндегі сақтандыру 

жағдайлары жөнінде анықтама
20__ жылғы «__» _______

5нысан қайда ұсынылады: «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесіне және аудан 
(облыстық маңызы бар қалалар) әкімдіктеріне

Ақпаратты ұсыну кезеңділігі: апта сайын
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандырушы және өзара сақтандыру қоғамы, агент
Индекс: СZ5
Ұсыну мерзімі: зерттеуге келіп түскен өтініштерге сәйкес, есептілік кезеңнен кейінгі әр аптаның бейсенбісі

№

Сақтандыру 
компаниясының атауы/ 

аудандар (облыстық 
маңызы бар қалалар) 

атауы

Зерттеуге 
түскен барлық 

өтініштер, бірлік,

Құрастырылған зерттеу 
актілерінің саны

Сақтандырушыларға  немесе өзара сақтандыру 
қоғамдарына және сақтанушыларға жүргізілген 

сақтандыру төлемдерінің сомасы

саны, бірлік көлемі, 
гектар саны, (бірлік) сома,

мың теңге
1 2 3 4 5 6 7

Сақтандыру компаниясының немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы
1 Жаңақорған
2 Шиелі
3 Жалағаш      
4 Сырдария      
5 Қармақшы     
6 Қазалы     
7 Арал     
8 Қызылорда қаласы     

Облыс бойынша 
жиыны

          

Сақтандыру компаниясының немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы
1 Жаңақорған
2 Шиелі
3 Жалағаш      
4 Сырдария      
5 Қармақшы     
6 Қазалы     
7 Арал     
8 Қызылорда қаласы     

Облыс бойынша 
жиыны     

Сақтандыру 
компаниялары 
бойынша жиыны

     

кестенің жалғасы

Агенттің сақтандырушыға немесе өзара сақтандыру қоғамына 
сақтандыру төлемдерін ішінара өтегені

Ескерту

саны, (бірлік) сомасы, (мың теңге)

8 9 10

____________________________________
(басшының тегі, аты, әкесінің аты)

______________________
(қолы)

______________________
(күні, айы, жылы)

Ескертпе:
5нысанды толтыру жөніндегі түсіндірмелер:
1бағанда реттік нөмірі санымен көрсетіледі;
2бағанда сақтандыру компаниясы немесе өзара сақтандыру қоғамының атауы, аудан (облыстық маңызы бар қалалар) атауы 

көрсетіледі;
3бағанда зерттеуге келіп түскен барлық өтініштер саны бірлік есебімен көрсетіледі;
4бағанда құрастырылған зерттеу актілерінің саны бірлік есебімен көрсетіледі; 
5бағанда құрастырылған зерттеу актілері бойынша көлемі гектар есебімен көрсетіледі;
6бағанда сақтандырушылардың немесе өзара сақтандыру қоғамдарына, сақтанушыларға жүргізілген сақтандыру төлемдерінің 

саны бірлік есебімен көрсетіледі;
7бағанда сақтандырушыларға немесе өзара сақтандыру қоғамдарына сақтанушыларға жүргізілген сақтандыру төлемдерінің 

сомасы мың теңге есебімен көрсетіледі;
8бағанда агенттің сақтандырушыға немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемдерінің бөлігін өтеу саны бірлік 

есебімен көрсетіледі; 
9бағанда агенттің сақтандырушыға немесе өзара сақтандыру қоғамына сақтандыру төлемдерінің бөлігін өтеу сомасы мың теңге 

есебімен көрсетіледі; 
10бағанда ескерту көрсетіледі.
5нысанның үлгілік мекенжайлық бөлігі жауапты лауазымды тұлғамен қол қойылып, мөрмен бекітіледі (бар болған жағдайда).

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ҚОР» Мұнай Компа

ниясы» АҚ Солтүстік Арал 
маңы бөлімінде    ОТНӘ2D 
далалық сейсмикалық жұ
мыс  тарды жүргізу үшін тех
ни калық жобаны және оған 
ҚОӘБ мем лекеттік эко ло
гиялық сараптаманы талқы
лауға ұсынады.

Барлық сұрақтар бойын
ша: Алматы қаласы,  жоба 
өңдеушi – «ТатАрка» ЖШС
ға хабарласуға болады. Бай
ланыс тел.: (8727) 2613141.

Қызылорда облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған тубер
кулезге қарсы санаториясы ұжымы санатория мейірбикесі 

Сартова Орынкүл Сердалиқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
Қызылорда облыстық балалар мен жасөспірімдерге арналған тубер

кулезге қарсы санаториясы ұжымы санатория ардагері 
Асанбаева Фатима Асанбайқызының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының әкім

шілігі мен кәсіподақ комитеті «Құмкөл» кенішіндегі қоршаған ортаны 
қорғау бөлімінің инженерэкологы 

Әбиев Нұрлыбектің
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

Қазіргі кезде елімізде  жалпы 
көлемі – 1075498 гектар ды құрай
тын мемлекеттік табиғи қорық бар. 
Соның бірі – шөлшөлейтті аймақ та 
орналасқан «Барсакелмес» мемле
кеттік табиғи қорығы.

Жыл сайын мемлекеттік инспек
тор лардың білімдерін жетілдіріп, 
білік тіліктерін арттыру мақсатында 
«Барсакелмес» мемлекеттік  таби ғи 
қорығы дирекциясы  тарапынан ар
найы семинар сабақтар ұйымдас
тырылады. 

Биыл наурыз айында өткен семи
нар сабаққа Арал аудандық прокура
турасы, төтенше жағдайлар бөлім
дері қызметкерлері, «Байтұрсынов» 
ауылдық емхана  және Арал обаға 
қарсы күрес станциясы қызмет
керлері шақы рылды. 

«Барсакелмес» мемлекеттік таби
ғи қорығы қызмет кер лерінің кәсіби 
біліктілігін арттыру мақсатында 
еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, 
дала өртінің алдын алу, қол даныстағы 
заңдарды пайдалану туралы оқыту 
семи нары ұйымдастырылды. Семи

нар барысында қорық ау мағында өрт 
қауіпсіздігін сақтау, орман алқабында 
өрт бол дырмау ісшаралары, сы
байлас жемқорлыққа қарсы күрес, 
алғашқы медициналық жәрдем беру, 
табиғат жыл намасына мәліметтер 
жинақтау тақырыптарында дә ріс тер 
оқылды.

Мұндай бастамалар қызметкер
лер дің жұмысын жетіл  діруде өз кө
мегін тигізетіні анық.

Р.ИЗАЕВ,
 «Барсакелмес» МТҚ 

мемлекеттік инспекторы.

ИНСПЕКТОРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ САБАҒЫ

Елімізде туберкулезді анықтау мен оның 
алдын алу, емдеу, дәрідәрмекпен қамтамасыз 
ету кепілдендірілген тегін медициналық көмек 
беру шеңберіне  кіреді. Яғни, ауру тегін ем
деледі. Биыл осы дертке шалдыққандарды 
анық тау, емдеу мен әлеуметтік қолдауға мем
лекеттік бюджеттен 42 млрд теңге бөлінді.

Әлемде жыл сайын Дүниежүзілік ту
беркулезге қарсы күрес күні аталып өтіледі. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ның 
бастамасымен белгіленген бұл күн жыл сайын 
әртүрлі ұранмен өтеді. Биылғы науқан «Тубер
кулезден азат әлемнің көшбасшыларына іздеу 
саламыз! Тарихты жасауға үлес қос. Туберку
лезге жол жоқ!» деген ұранмен өтті.

Тақырыбының өзі айқындап тұрған шара 
бәрімізді денсаулыққа бір сәт болса да көңіл 
бөлуге жетелейді. Жалпы, тубер кулез бүгінгі 
қоғам үшін таңсық емес. Адамзат одан толық 
айығу жолдарын жақсы біледі, дәрідәрмек 
пен микробқа қарсы препараттарды табу да 
қиындық тудырмайды. Соған қара мастан, 
жұқпалы дертті толық ауыз дықтау мүмкін 
болмай отыр. Ендеше, бұл ауру туралы не 
білген жөн, одан төнетін қауіп қандай және біз 
туберкулезге қарсы күрес науқанына қандай 

үлес қоса аламыз деген сұрақтарға жауап іздеп 
көрелік.

Туберкулез – ауа арқылы тарайтын жұқ
палы ауру. Қоз дырғышы – мико бактерия лар 
немесе бәріміз білетін «Кох таяқшалары». 
Кох таяқшасы адам организміне жат микро
организм болған дықтан, микроб сау ағзаға 
түскен кезде ағзаның  қорғаныш  жасушалары 
оған шабуыл жасап, көбеюіне жол бермейді. 
Ауру ағзаның иммундық жүйесі нашар болған 
жағдайда және туберкулездің ашық форма
сымен ауыратын, тиісінше ем қабылдамаған 
науқаспен ұзақ уақыт бойы байланыста болған 
жағдайда ғана өршуі мүмкін.  

Туберкулез белгілері бірден  пайда бол
майды. Әдетте,  микобактериялар  ұзақ уақыт 
бойы ағзада дамып, көбіне өкпе тіндерін 
зақымдайды. Оның белгі лерінің жүре келе 
пайда болатыны да сондықтан. 

Ресми статистикаға сүйенсек, өткен 
жылы Қазақстанда туберкулездің бел сенді 
түрі мен ауыратын 17 мың 444 пациент дис
пансерлік есепте тұрған. 9417 адамның диаг 
нозы жаңадан қойылған. Құрт ауруына шал
дыққандар Оңтүстік Қазақстан (1666), Алматы 
(1591) және Қарағанды (1258) облыстарында 

көп тір  келген.  Қызылорда  облысында ту
бер   кулезбен аурушаңдық көрсеткіші өт кен 
жылмен салыстырғанда, 100 мың тұр   ғынға 
шаққанда 64,9%тен 59,2%ке төмен  деді, ал 
өлім көрсеткіші 3,4%тен 3,2%ке азайды.

Ең бастысы – туберкулез  жазылатын 
ауру және оның алдын алуға болады. Жұқ
тыр ған күннің өзінде дер кезінде, дұрыс ем
делсе, науқастың құлантаза айығып кетуге 
мүмкіндігі бар. ДДСҰ мәліметіне сүйен
сек, 20002016 жылдар аралығында диаг
ностика мен емдомның арқасында 53 млн 
 адамды өлім нен арашалауға мүмкіндік туды.  
Туберкулездің  дәрілерге сезімтал  түрін ем
деуге шамамен 6 айға жуық уақыт кетеді. 
Елімізде іске асырылып жатқан ауруды 
бірік   тірілген бақылау стратегиясы  бойынша  
науқас туберкулездің микобактериясын бөл
мейтін қоршаған ортаға қауіпсіз болғанда, 
өз емханасында амбулаторлық режимде ем 
қабыл дауына мүмкіндік береді.

Бақыт ИСМАХАНБЕТОВ,
«Әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда 
облысы  бойынша филиалының 

директоры.

ӨКПЕ ДЕРТІ ДЕНДЕМЕСІН

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Облыс тұрғындарын «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» Заңына 

сәйкес құрылған https://open.egov.kz – «Ашық үкімет» порталының 
мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануға шақырамыз.

«Ашық үкімет» порталының мақсаты – ашық және халық алдын
да есеп беруге міндетті  мемлекетті құру, азаматтардың мемлекеттік 
басқару саласындағы құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мен жаңа технологияларды 
мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру болып табылады. 

«Ашық үкімет» порталының компоненттері және мүмкіндіктері:

«Ашық деректер» порталы. Сіз осы жерден мемлекеттік орган
дардың Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қолжетімді және 
де машина оқи алатын түрде (компьютерлік бағдарлама жасаушылар 
үшін API – форматында) деректер жиынтығын орналастыру арқылы 
өз қызметінің айқындығын қамтамасыз еткенін көре аласыз. Егер Сізге 

қандай да бір деректер қажет болып, оларды порталда таба алмаған 
жағдайда, Сіз оларды қосуға өтініш бере аласыз.

«Ашық Диалог» порталы арқылы мемлекеттік орган басшы
ларының блогтарына электрондық түрде өтініш қалдыруға, маңызды 
тақырыптардағы интернетконференцияларға қатысуға, сауалнамадан 
өтуге, ұялы байланыс сапасына шағым қалдыруға болады;

«Ашық НҚА» порталы (нормативтік құқықтық актілер) арқылы 
мемлекеттік органдармен қабылданатын барлық маңызды нормативтік 
құжаттардың жобасын талқылауға, пікіріңіз бен ұсыныстарыңызды 
қалдыруға болады; 

«Ашық бюджеттер» порталына мемлекеттік органдар өз бюд
жеттік жоспарларын бекітілгенге дейін және де бюджеттің орындалуы 
бойынша есептерін орналастырады. Мақсаты – бюджеттік процеске 
азаматтардың қатысуы арқылы бюджет қаражатын қалыптастыру және 
бөлу ашықтығын қамтамасыз ету. Яғни, Сіз мекеменің немесе облыс 
бюджетінің жоспарлану сатысынан бастап, орындалуы бойынша есеп
терге дейін талқылап, өз пікіріңізді, ұсыныстарыңызды қалдыра аласыз.

Ескертпе: «Ашық үкімет» порталының мүмкіндіктерін толық 
пайдалану үшін, Сізге EGOV.KZ порталында тіркелу қажет.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтар
дағы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында берілген тапсырма
ны орындауға байланысты «Нәтижелі жұмыспен қамту және жап
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы» аясында 2018 жылдың 
1113 сәуір күндері Қызылорда облысына (Арал, Қазалы, Қармақшы, 
Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары мен Қызылорда 
қаласы) Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай  
облыстарының жұмыс берушілер делегациясы арнайы іссапармен 
келіп, 2771ге жуық бос жұмыс орнын ұсынатын болады.

Бағдарламаға қатысушыларға және оның отбасы мүшелеріне – 
отағасына және әрбір отбасы мүшесіне бір рет 35 АЕК (84175 теңге) 
мөлшерінде көшуге материалдық көмек беріледі.

Көшуге материалдық көмек бағдарламаға қатысушыға және 
оның отбасы мүшелеріне олар жаңа тұрғылықты жерге келгеннен 
кейін беріледі.

Бағдарламаға қатысушының отбасына, оның ішінде жалғыз
бастыларына он екі ай бойы ай сайын тұрғын үйді жалдау (жалға алу) 

және коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстарды 
өтеуге мынадай мөлшерлерде материалдық көмек беріледі:

1) қалалық жерлерге қоныс аударғандар үшін:
1.1) бір адам үшін – 20 АЕК мөлшерінде (48100 теңге);
1.2) отбасы мүшелерінің саны екеуден төртеуге дейін болса –      

25 АЕК мөлшерінде (60125 теңге);
1.3) отбасы мүшелерінің саны бесеу және одан көп болған кезде 

– 30 АЕК (72150 теңге) мөлшерінде төленеді;
2) ауылдық жерлерге қоныс аударғандар үшін:
2.1) бір адам үшін – 15 АЕК мөлшерінде (36075 теңге);
2.2) отбасы мүшелерінің саны екеуден төртеуге дейін болса –     

18 АЕК мөлшерінде (43290 теңге);
2.3) отбасы мүшелерінің саны бесеу және одан көп болған кезде 

– 21 АЕК мөлшерінде (50505 теңге) төленеді.
Ерікті түрде қоныс аударуға қатысушының келісімімен олардың 

жеке меншігіне тұрғын үй сатып алу үшін аудандық/қалалық комис
сия ұсынымдарының негізінде отбасына бір жылға есептелген сома 
шегінде субсидия сомасын бір рет төлеуге жол беріледі.

№ Аудан атауы Өткізілетін орны Уақыты Жауапты қызметкер Жауапты басшы

1 Қызылорда ҚМУдың 
Студенттер сарайы 11.04.2018 ж., сағат. 15.00 Ж. Даулетбаева Г. Қалмақова

2 Арал Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат:10.00 Н. Райымбеков Г. Қалмақова
3 Қазалы Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат: 15.00 Н. Райымбеков Г. Қалмақова
4 Қармақшы Мәдениет үйі 11.04.2018 ж., сағат: 16.00 Н. Райымбеков Г. Қалмақова
5 Төретам, Ақай кенті Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат: 10.00 Н. Райымбеков Г. Қалмақова
6 Жалағаш Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат: 15.00 Г. Жумашева Г. Қалмақова
7 Сырдария Мәдениет үйі 11.04.2018 ж., сағат: 15.00 Г. Жумашева Г. Қалмақова
8 Шиелі Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат: 11.00 Г. Жумашева Г. Қалмақова
9 Жаңақорған Мәдениет үйі 12.04.2018 ж., сағат: 16.00 Г. Жумашева Г. Қалмақова

2018 жылдың 11-13 сәуір аралығында  
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы» аясында Солтүстік 

өңірлерге ерікті түрде қоныстандыруға  байланысты ұйымдастырылатын  жәрмеңкенің кестесі

ҚОНЫС АУДАРУШЫЛАРҒА МӘЛІМЕТ

Қызылордалықтар енді жүргізуші куәлігін элек
трон дық үкімет порталында ауыстыра алады. Бұл 
туралы «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Қызылорда облысы бойынша 
филиалының ХҚКО департаментінде өткен бас пасөз 
турында айтылды. Департамент бас  шысының орын
басары Жандос Қадырбайдың айтуынша, жүргізуші 
куәлігін  онлайн тәртіпте ауыс тыру үшін электрондық
цифрлық қол таңба қажет. Қызмет алушы egov.kz пор
талында авторизациядан өткеннен кейін электрондық 
өтінішті толтырып, қол қоюы тиіс. Өтінішпен қоса 
фотосурет пен қойған қолының скансуретін де жол
дап, мемлекеттік баж салығын төлеуі қажет. Қызметті 
онлайн тәртіпте рәсімдегеннен кейін жеке кабинеттегі 
«Қызметтерді алу тарихы» бөлімінен толтырылған 
электрондық өтінішті және «Қызметтерді төлеу тари
хы» бөлімінен мемлекеттік баж салығын төлеу туралы 
электрондық чекті басып шығарып, дайын құжатты 
алып кету үшін мамандандырылған орталыққа бару
ына болады.

– Ақпараттық технологиялар жаңа серпін әкелуде. 
Соның ішінде медицина, білім, энергетика және 
тағы басқа маңызды салаларды цифрландыру елдегі 
экономикалық дамуды жеделдетеді. Биыл  Елбасы 
Н.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағ   дайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жол дауында мемлекеттік қызмет көрсетуді цифр
ландыруды тапсырды. Осы бағытта департаментте 
көптеген жұмыстар атқарылуда. Нәтижесінде элек
тронды қызметтер үлесі аймақта өткен жылмен 
салыстырғанда 30 процентке артты. Біздің басты 
мақсатымыз – мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінің 
ашықтығын, қызмет түрлерінің сапалылығын қамта
масыз етіп, әкімшілік кедергілерді төмендету. Мем
лекеттік органдар мен азаматтардың арасындағы 
тікелей байланысты болдырмау міндеті бүгінде сәтті 

жүзеге асып келеді. Өздеріңіз куә болып отырғандай, 
жүргізуші куәлігін де онлайнауыстыру қызметі кеңі
нен насихатталып, оң нәтижесін беруде. Қазір мем
лекет тарапынан тұрғындарға барлығы 700ден аса 
қызмет түрі көрсетіледі. Оның жартысынан көбін 
үйден шықпайақ, электронды түрде алуға мүмкіндік 
бар, – деді Ж.Қадырбай.

Бұл жоба қызмет алушылардың уақытын үнемдеуге 
және мамандандырылған орталықтарда кезекті 
азайтуға мүмкіндік бермек. Бұдан бөлек, электрондық 
үкімет порталында әрбір пайдаланушыға жеке каби
нет жұмыс істейді. Онда түрлі мәліметтер және пай
далы сервистік қызмет түрлері енгізілген. Мәселен, 
бүгінде кез келген азамат әкімшілік айыппұлдар жай
лы ақпарат алып, тұрғын үйге кезекке және некеге 
тұру сынды қызметтерді пайдалана алады.

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

ЖҮРГІЗУШІ КУӘЛІГІН 
АЛУ ЖЕҢІЛДЕДІ
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«Білім-инновация» лицейлеріне (қазақ-түрік лицей лері) 6-сынып 
оқушыларын қабылдау емтиханының І-кезеңі қала мектеп терінің 
оқушылары үшін 29 сәуір де «Білім-инновация» лицей лерінде, ал ау-
дан мектеп терінің оқушылары үшін 21 сәуір сағат 9:00-де төмендегі 
мектептерде өткізілетіндігін хабарлаймыз.

1. Арал ауданы - №260 мектеп
2. Жалағаш ауданы - №246 мектеп
3. Қазалы ауданы - №216 мектеп
4. Қармақшы ауданы - №26 мектеп
5. Сырдария ауданы - №35 мектеп
6. Шиелі ауданы – №46 мектеп
7. Жаңақорған ауданы – №125 мектеп
Мекен-жайымыз: Сұлтан Бейбарыс, 10.
Байланыс телефоны: №9 БИЛ, тел.: 21-24-92, №10 БИЛ, 
тел.: 70-00-80.

(3-2)

6-сынып оқушыларының назарына!

Тәуелсіздік алған алғашқы 
кезеңнен елдің қауіпсіздігі мен ішкі 
тәртібін күзету, аса маңызды ны-
сандарды қорғау мақсаты тұрды. 
Әр өңірге қажетті полктар мен ба-
тальондар қайта құрылып, әскери 
бөлімдердің орындары ауысты-
рылды. Сондай-ақ, халықаралық 
келісімге сәйкес Ішкі әскердің  
қызметшілері 1993 жылдың маусы-
мынан 1999 жылдың тамызына дейін 
тәжік-ауған шекарасын күзетуге 
қатысты. Осы жылдары кезекті ау-
ысым түрі бойынша 20 құрама рота 
құрылып, 2 мыңнан астам сарбаз 
бен сардар жауынгерлік тапсырма-
ны орындады. Оқ пен оттың орта-
сында жүргенде қарулы қақтығыс 
болмай тұрмайды. 1995 жылдың 7 
сәуірінде Памир тауындағы Пши-
хавр шатқалында болған қарулы 
қақтығыс кезінде ішкі әскердің 17 
жауынгері жанқиярлық ерлікпен қаза 
тапты. Қанды шатқалда оққа ұшып, 
шейіт кеткен сарбаздардың арасын-
да Жақсылық Жансүгіров пен Ержан 
Әбдиев сынды Сыр ұландары да бар 
еді.

Облыс орталығында орналасқан 
5547 әскери бөлімінде «Ер есімі – ел 
есінде» атты еске алу митингісі өтті. 
Шараға шейіт кеткен боздақтардың 
ата-аналары, қарулас достары, 
мектеп оқушылары және әскери 
қызметшілер мен сарбаздар қатысты.

Бұл бөлімде 17 жауынгерге 
арналған ескерткіш бар. Келушілер 
ескерткішке гүл шоқтарын қойып, 
бір минут үнсіздікпен еске алды. 
Мұнан соң әскери дағды бойынша 
метроном ойнап, салюттік топ көкке 
қарата үш рет оқ атты.

5547 әскери бөлім командирі, 
подполковник Мақсат Қырғызбаев 
сарбаздардың жүктелген міндетті 
абыроймен атқарғанын айтты. 

–  1995 жылдың 7 сәуірі – Ішкі 
әскерлердің тарихында мәңгілік 
ұмытылмайды. Таулы Памирдің 
Пшихавр шатқалынан жүк алып өтіп 
бара жатқан бітімгерлік колоннасы 
тұтқиылдан моджахедтердің ша-
буылына ұшырайды. Төрт сағатқа 
созылған қанды ұрыста ішкі әскердің 
17 жауынгері оққа ұшып, 33 әскери 

қызметші түрлі дәрежедегі жарақат 
алады. Бірақ өздеріне жүктелген 
міндетті абыроймен атқарды. 
Біз, Ұлттық Ұлан қызметкерлері 
дәстүр бойынша 7 сәуір күні он 
жеті боздақтың аруағына арнап, 
ескерткіш алаңында сапқа тұрып, 
ерлікке тағзым етеміз, – деді бөлім 
командирі.

«Ер есімі – ел есінде» деген сөзді 
халқымыз бекер айтпаған. Арада көп 
уақыт өтпей, Ішкі әскердің ержүрек 
ұлдары мемлекетіміздің жоғары 
наградасы – «Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медалімен марапатталып, 
туысқандарына табыс етілді. Есімдері 
өздері қызмет еткен бөлімнің жеке 
құрама тізіміне мәңгілікке жазылды. 
Көшелер мен мектептерге есімдері 
берілді. 

«Елді қорғау – ердің міндеті» 
екенін баһадүр бабаларымыз ұр-
пақтан ұрпаққа жеткізіп отырған. 
Ұлан-байтақ жерімізді, тәуелсіз 
елі мізді болашаққа аманат етіп 
қал дырған бабаларымыздың ер-
лік дәстүрін жалғастыру – әскер 
сапындағы сардарлар мен сарбаз-
дардың қасиетті борышы.           

Иә, әскердің орнына әскер 
келеді. Армия қатары толығады. 
Бірақ, он сегізге енді толған ба-
ласы бейбіт уақытта қаза тауып, 
аңырап қалған ата-ананың арманын 
кім жалғар, өкінішінің орны қалай 
толығар? Боздақтар қатарындағы 
жерлестеріміз Жақсылық Жансүгіров 
пен Ержан Әбдиевтің ата-анасы көз 
жастарын ірке алмады. 

– Жас өмірлерін қиып ерлікпен 
қаза тапқан балаларымызды біз 
ешқашан ұмытпаймыз. Қолдан ке-
лер басқа шара жоқ. Біздің қасиетті 
борышымыз өздеріңді ұмытпай, 
ерліктеріңді қастерлеп өту. Бұл 
ұрпақ үшін ұлағатты іс болып қала 
бермек. Ешқашан соғыс болмасын, 
бейбітшілік заман болсын! – деді 
Жақсылықтың анасы Ұлдай апа 
Жансүгірова.

«Ер есімі – ел есінде» мәңгілік 
ұрпақтан ұрпаққа тарих болып қала 
бермек.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Н.Бекежанов атындағы облыс-
тық қазақ музыкалық драма театр-
ында болған концертте өнер 
ұжымы үздік үш үлгі – халықтық 
дәстүр, классикалық және заманауи 
стильді үйлестіруімен ерекшеленді. 
Этно-фольклорлы «Тұран» 
тобы ның «Арулар» музыкалық 

компози циясы, этномузыкант Еділ 
Құсайынов өңдеген «Ақ қыз» қазақ 
халық музыкасы, фольклорлы-
этнографиялық «Hassak» тобының 
«Қыз қайың» қойылымдары түп 
та мыры ғасырлар қойнауынан нәр 
алатын ұлттық би өнерінің бек-
заттық қасиетін айшықтады. 

«Клеопатра» балетінің үзіндісі 
Мысыр патшайымының көпшілікке 
беймәлім қырларын ашқандай бол-
ды. Оның сіңлісі Арсиноянмен тақ 
үшін таласы шоу-қойылымның 
ішкі энергетикасы мен динамика-
сын қоюлата түсті. Ал бірактілі «A 
fuego lento» балеті алғашқы махаб-
бат сезімін бейнеледі. 

Сезім иірімдерін, эмоцияны дәл 
жеткізе білген барлық композиция 
көңілден шықты. «Astana Ballet» 
театры осылайша ғажайып шоу, 
ғажайып қойылым жасады. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

ХХ ғасырдың басын, дәлірек 
айтқанда,  1901 жылдың 21 сәуірін  
Перовск қаласының тарихындағы ай-
тулы күн деп белгілеуге негіз бар. Бұл 
күні Николай ІІ патша  «Орынбор-
Ташкент» теміржолын салудың жоба-
сын бекітіп, қаражат бөлуге жарлық 
шығарады. 

Патшалық Ресей 1854-1880 жыл-
дары Орта Азияға түрлі бағыттар 
арқылы теміржол салудың 40 шақты 
жобасын қарады. Орынбор генерал-
губернаторларының пікірін сұратты. 
Орынбор архивінде Перовский мен 
Крыжановскийдің жобалары мен 

ұсыныстары сақталған. 1856 жылдың 
28 шілдесінде император Алек-
сандр ІІ Перовскийге Каспий мен 
Арал теңіздерінің арасын теміржол 
арқылы жалғау, ол үшін жергілікті 
құрылыс материалдары мен басқа да 
мәліметтерді зерттеуді тапсырады. 
1889 жылдың 16 маусымында патша 
өкіметінің мәжілісінде осы теміржол 
салу мәселесі арнайы қаралды. Кас-
пийден басталатын екі жоба Орынбор 
губернаторы Крыжановскийге 1869 
жылы жіберіледі. Крыжановский өз 
канцеляриясы арқылы орынборлық 
көпестерден  Ташкент, Бұқара, Хиуа-
дан тауар тасымалдаудың шығындары 
мен уақыты туралы мәліметтер 
сұратты. Оған қоса, ортаазиялық 
хандықтарда сауда жасайтын кө-
пестердің пікірін білді. Соның 
ішінде Ключаров деген көпестің 
айтқандарын індете зерттейді. Ключа-
ров 1851 жылдың өзінде-ақ Ресейдің 
Сырдарияны алуының тиімділігін 
арттыру үшін Қоқанмен сауданы 
жолға қою керектігіне Перовскийдің 
назарын аударған екен.

 Сөйтіп, жалпы ұзындығы 2090 
шақырым, оның ішінде қазақ жері 
арқылы өтетін бөлігі 1660 шақырым 
болатын теміржол құрылысы Орын-
бор жағынан 1901 жылы 10 мамыр-
да, ал Ташкент жағынан 9 қарашада 
басталды.  Орынбор мен Ташкент 
арасында 72 станция, 159 разъезд, 17 
ірі көпір салу жоспары бекітіледі. Бұл 
жұмыстардың бағасы бастапқыда 80 
млн сом деп бекітілсе, кейіннен 99 
млн сомнан асты. 

Құрылысқа ауа райының қолай-

сыздығы, жұмыс күшінің аздығы кері 
әсер етпей қоймады. Көзді аштырмай-
тын құмды дауыл, су жетіспеушілігі, 
құрылыс материалының қымбаттығы 
– мәселенің бер жағы ғана еді. Құм-
ды дауылдан және топырақ басып 
қалудан қорғанудың неше түрлі тә-
сіл дері ойлап табылды. Осындай 
қосымша жұмыстар құрылыс құны-
ның қымбаттауына әкеп соқтырды.  

Бұл қадам арқылы патшалық Ре-
сей Орталық Азия үшін Англиямен 
арадағы бәсекелестікте жеңіп шығуды, 
өлкедегі арзан шикізат қорын Ресей-
ге тасуды, Түркістан өлкесіне тура 

шығуды көздеді. Салынатын жолдың 
бүкіл желісі әкімшілік жағынан екі 
бөлікке бөлінді. Жолдың оңтүстік 
бөлігі (Ташкент - Көбек) Түркістан 
өлкесі Сырдария облысының аумағы 
бойынша, cолтүстік бөлігі (Орынбор - 
Көбек) Орынбор губерниясы, Торғай 
облысының және Орал облысы Темір 
уезінің аумағы бойынша өтетін болып 
белгіленді. 1904 жылы 1 қаңтарда 
бүкіл «Орынбор-Ташкент» теміржолы 
бойынша поездардың уақытша жүрісі 
ашылды. Солтүстік бөлігі толық 
аяқталып, 1905 жылы 25 шілдеде, 
оңтүстік бөлігі 1906 жылы 1 сәуірде 
пайдалануға берілді. 1905 жылы 1 
қаңтардан бастап «Орынбор - Самара 
- Златоуст» жолының телімі, ал 1906 
жылы 22 шілдеден бастап Орта Азия 
жолының Ташкент станциясы «Орын-
бор-Ташкент» теміржолына қосылды. 
Соның нәтижесінде жаңа желінің 
жалпы ұзындығы ұлғайды. Бес ірі 
станция – Ақтөбе, Шалқар, Қазалы,  
Перовск (Қызылорда) Түркістан 
Ресейдің Орталық Азиямен байланыс 
торабына айналды. Жол басқармасы 
Орынбор қаласында болды. 

Теміржолдың салынуына байла-
нысты Перовскте станция, вокзал, 
депо, вагондар жөндеу бөлімшесі, 
азық-түлік, жүк қоймалары, паро-
воздарға су құятын қойма, Сырдария-
дан су айдайтын (водокачка) станция, 
теміржолшыларға тұрғын үйлер, 
әкімшілік үйлер, дәріхана, амбула-
тория, т.б. салынды. Жұмысшылар 
қатары күрт өсті. Бұл қаланың жан-
жақты дамуына айтарлықтай оң 
әсерін тигізді. 

Сол кезде пайдалануға берілген 
Қызылорда вокзалы қазір тарихи-
мәдени ескерткіштер қатарында. 
Тарихшылардың айтуынша, вокзал 
Екатерина патшайымның құрметіне 
салынған екен. «Перовск фортының 
3 класты вокзалы» деген анықтамасы 
бар.

Вокзалдан кейін Қызылорда ло-
комотив депосы 1904 жылы салынды. 
Ресей қалаларынан келген мамандарға 
жағдай жасау үшін мектеп, дәріхана, 
тұрғын үйлер бой көтерді. 1906 
жылы депода 160-тан астам адам жұ-
мыс істеді. Жұмысшылардың көбісі 

жоғарыда айтылғандай, Самара, 
Саратов, Воронеж сияқты сырттан 
келгендер. Жыл өткен соң, депода 
тө тенше жағдай орын алды. Мамыр 
айының соңында теміржолшылар 
айлық табысты өсіруді талап етіп, 
жұмысқа шықпай қалды. Басшылары-
на наразылық білдіріп, соғылған да-
былды да елемеді. Аталған наразылық 
шарасының сол кездегі Перовсктегі 
айтулы оқиға болғанын «Ташкент-
ский курьер» газетіндегі мақаладан 
білуге болады.  Мақалада «28 мамыр-
да түскі сағат 12-де жергілікті депода 
жұмыс тоқтады. Шақыру дабы лына 
166 адамның ешқайсысы келмеді. 
Жұмысшылар сәуір айының орта-
сынан бері бастық болған Каль мыр-
заның ойына келгенін істеп, жал-
ақы ларына ауыз салғанына қарсы 
шық ты» деп жазылған.  Мәселе тез 
ара да шешіліп, жұмыс қайта жандан-
ды.  

Теміржол салынған соң, оның 
бойындағы станциялар мен разъез-
дердегі, әсіресе ірі стан циялардағы 
халық саны еселеп өсті. Шіркеу кіта-
бындағы деректер бойынша сол жыл-
дары қала халқы 8 мың адамнан асты. 

Салынғанына ғасырдан асқан 
«Орынбор-Ташкент» теміржолы – 
қазіргі кезде Қазақстанның оңтүстік 
және батыс аудандарын Орталық 
Азия республикаларымен, Ресей-
мен, Кавказ және Шығыс Еуропа 
елдерімен байланыстыратын негізгі 
желі.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

ҚЫЗЫЛОРДА – 200

Сонау 1922 жылы «Шол-
пан», 1924 жылы «Таң» деген 
атаумен танылған әдеби көркем 
журналдардың ізімен 1928 жылы 
алғашқы саны жарыққа шыққан 
бұл журнал, сол кезеңдердің ба-
сты тақырыбын арқау етіп, 1928-
1932 жылдары «Жаңа әдебиет», 
«Жыл құсы», «Әдебиет майданы», 
1941-1945 жылдары «Майдан», 
1945-1957 жылдары «Әдебиет және 
искусство», ал 1957 жылдан күні 
бүгінге дейін «Жұлдыз» деген атау-
мен таралып келеді. 

Журналдың қалыптасуына 
Б.Майлин, І.Жансүгіров, М.Әуезов, 
С.Мұқанов сынды қазақ әде биетінің 
классиктері көп еңбек сіңірді. Ал 
журналдың алғашқы редакторы 
Алаш  тың көрнекті қайраткері, 
ақын С.Сейфуллин болса,  одан бері 
Ғ.Мүсірепов, З.Қабдолов, Ә.Нұр-
пейісов, С.Мәуленов, Ш.Мұр-
таза, М.Мағауин сияқты қа зақ 

әдебиетінің тұғыры биік тұл ғалары 
басқарған.  

Ғасырға таяу ғұмыр жасаған 
«Жұлдыз» журналы күні бүгінге 
дейін әдебиет көшіне ілескен  та-
лай таланттардың жұлдызын жа-
ғып, қалың оқырманға танылуына 
қол дау көрсетіп келеді. Сонымен 
бірге, әдебиет, мәдениет, жалпы 
ру ханият айналасындағы  өзекті  
та  қырыптарды көтеріп, қо ғам-
да шынайы шығармашыл ор та-
ның қалыптасуына көп еңбек 
сіңірді. Айталық, журналдың 
«Проза», «Поэзия», «Ислам тағы-
лы мы», «Әдеби мұра», «Зерде» 
деп аталатын бөлімдерінде қазақ 
ақын-жазушыларының жаңа шы-
ғар малары, өнер туындылары, хал-
қымыздың тарихы мен мә дениетіне 
қатысты танымдық дү ние лер 
тұрақты жарияланып отырады.

Кітапханадағы шарада «Жұл-
дыз» журналының кешегісі мен 

бү гіні,  қазақ әдебиетінің қа-
лып  тасуындағы рөлі жайын-
да қа ламгерлер мен қарапайым 
оқыр  мандар тарапынан кең кө-
лем ді ой-пікірлер ортаға салы-
нып, жалпы шығармашылық са-
ла   сындағы жаңалықтар жайлы 
әңгіме өрбіді. Бұл орайда ҚМУ-
дың профессоры, Қ.Мұхамеджанов 
кітапханасының ғылыми кеңесшісі 
Қазыбай Құдайбергенов журналға 
М.Мағауин редакторлық еткен 
уақыттары әр санын қалт жібермей 
оқығанын айтып, әр дәуірдің 
әдебиетіндегі өзіндік өрнек пен 
өзгешелік жайында өз ойын 
білдірді. Ал Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, ақын Толыбай 
Абылаев сонау 1982-1983 жылда-
ры «Жұлдыз» журналының бетінде 
алғашқы өлеңдері жарияланып, 
ауыл арасына енді таныла бастаған 

шағында шабытын шыңдап, шы-
ғармашылығына қолдау бол-
ғанын ерекше тебіреніспен еске 
алды.  Сондай-ақ, сол кезеңдерде 
таралымы 300 мыңға жуықтаған 
журнал қарапайым балықшының 
қайығында, жүргізушінің көлігінде 
жүретін көркем дүниеге айналғаны 
– бағыты бөлек басылымның айқын 
бет-бейнесі екенін айтты. Ақын өз 
ойын журналдың соңғы санында 
шыққан өлеңімен түйіндеді. 

Шараға қатысқан кітапхананың 
тұрақты оқырмандары А.Сайлау-
баев, К.Сейітов, И.Әбдікәрімов 
атын дағы агроколледж мұғалімі 
К.Ілиясова да журналдың тари-
хына, мазмұнына қатысты түрлі 
пікірлерін білдірді.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Жуырда Жаңақорған ауданы 
әкімдігі мен мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен 
ауданның мәдениет саласында қырық 
жылға таяу еңбек еткен Мәдениет 
Тотаевтың шығармашылығына арнал-
ған «Мәде ниет-Думан» кеші өткізілді. 

Шарада аудан әкімінің орынбаса-
ры Бақытжан Айтпенбетов кеш иесіне 
құттықтауын жеткізіп,  сый-сияпат 
жасады. Сондай-ақ, белгілі айтыс 
ақыны Әбілқайыр Сыздықов арнау 
өлеңін оқыса, аудандық мәдениет 
бөлімінің басшысы Аякөз Айдосова 
ұжым атынан марапатын тапсырды. 
Мәдениет майталманының Түркістан 
қаласынан арнайы келген заман-
дастары Бақыт Мұхаммеджанов, 
Әбдіхалық Абдуллаев, сазгер-әнші 
Сауран Елеуов өнерден шашу шаш-
са, жазушы-сатирик Нұрмахан Елтай 

құттықтау лебізін арнады. 
Кештің аты айтып тұрғанындай, 

бұл күні аудандық мәдениет үйінің 
іші думанға толы болды. Белгілі сах-
на саңлағы Дінмұхаммед Әбжаппаров 
кешті қызықты жүргізді, аудан 
өнерпаздары автордың интерме-
дия, скетчтерін әсерлі орында-
ды.  Әсіресе, «Бастаңғы», Шабан-
доз», «Арулармен жүздесу» атты 
қойы лымдары көпшілікті күлкіге 
кенелтті. Автордың бірнеше әуендері 
де орындалды. Шара барысында 
облысымыздың әр ауданынан кел-
ген мәдениет үйлерінің басшылары 
мен аудан ардагерлері, өнерпаздың 
қатарластары мен әріптестері, туған-
туыстары да жүрекжарды тілектерін 
ортаға салды. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Жаңақорған ауданы.

А.Тоқмағанбетов атын
дағы мәдениет үйінің 
сахнасын Сыр бойы ның 
кішкентай өнерпаздары 
шаттыққа толтырды. Елба
сының «Рухани жаңғыру: 
болашаққа бағдар» бағ
дарламасы аясында өт
кізілген ХХ облыстық 
«Боз торғай» конкурсының 
мақсаты – Сыр елінің бүл
діршін өнерпаздары мен 
жасөспірімдерінің шы ғар
машылығын насихаттау. 

Жиырма жылдыққа аяқ бас қан 
«Бозторғай» конкурсының жеңім-
паздары, Сыр елінен шыққан 500-
ден аса жеке орындаушылар мен би 
топтарының алды бүгінде әлем сах-
насында өздерін де, өнерлерін де 
мо йындатты. Ал биылғы облыстық 
байқауда 500-ден аса бүлдіршін бақ 
сынады. Конкурстың ерекшелігі – 
дәс түрлі ән салу, халықтық орын-
дау, күйшілік жанрдың жеке сайыс 
ре тінде қарастырылғаны. Бұл – ұлт 
ру ханиятының алтын ордасы Сыр 
бойында қазақ өнерінің қанат жай-
ып, салтанат құруы. Байқаудың бас-

тамашысы Қызылорда облысының 
мәдениет архивтер және құжаттама 
басқармасы болса, ұйымдастырушы 
– облыстық халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-продюсерлік 
орталығы.

Биыл Астананың 20 жылдығына 
орай, «Балет және ұлттық биді 
қолдау және дамыту» қоры Мәдениет 
және спорт министрлігімен бірлесіп 
«Burabay sammer fest» фестивалін өт-
кізеді. Елорданы мерейтойымен құт-
тықтауға «Бозторғай» конкурсында 
жүзден жүйрік шыққан екі би тобы 
таңдалды. Олар – Өнер мектебінің 
«Бал бұлақ» би ансамблі және арал-
дық «Ақтолқын» би тобының бүл-
діршіндері.

Өнер мектебінің балалары 
байқаудың ұлттық би кезеңіне 
«Алдаркөсе Шығайбайдың тойын-
да» сынды сюжеті күлдіргі әңгімені 
дайындаған. Ал заманауи би кезеңіне 
«Сүйкімді күшіктер» биін таңдауы 
ұтымды болды.

– Шығайбай образына шебер-
ліктің ұштасуы жолдаманың бірін 
жеңуге мүмкіндік сыйлады. Қазір 
өнер мектебінің хореография бөлі-
мінде 100-ден аса бала болса, бұл 
шараға 66 бүлдіршін қатысты, − дейді 
ансамбльдің көркемдік жетекшісі 
Әсел Ідірісова.

Ал биыл «Ақтолқын» би 
ансамблінің   20 жылдығы. Оқушылар 
үйінің жанында құрылған ансамбль-
де 120 бала бар. Байқауға келген 26 
оқушы, әсіресе, «Қыз ғұмыры» биі 
мен хип-хоп жанрындағы пойыздағы 
оқиғаны әдемі орындады. 

Үш күнге созылған байқау бес 
жанр бойынша үш жас ерекшелігіне 
бай ланысты үздіктерді анықтады. 
Бас жүлде иеленген өнерпаздар енді 
мамыр айында өтетін халық ара-
лық ХХ «Бозторғай» балалар шы-
ғармашылығы байқауына қатысады.

Атап өтер болсақ, «Аспапта 
орындау» жанры бойынша – Жангүл 
Өтепқали (10 жасқа дейін), «Дәстүрлі 
ән салу» жанры бойынша – Сымбат 
Үсен (11-13 жас), Нұрбол Октябров 
(14-17 жас), «Вокал» жанры бойын-
ша – Гүлназ Рысбекова (10 жасқа 
дейін), Қарақат Базарбай (11-13 жас), 
«Көркемсөз оқу» жанры бойынша – 
Мөлдір Мүслимова (10 жасқа дейін), 
Айзере Тәжібай (11-13 жас), Мәди 
Бижан (14-17 жас) бас жүлдені жеңіп 
алды. Алда Сыр «бозторғайлары» та-
ланттар тайталасында топ жарады де-
ген сенім бар. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

ТЕМІРЖОЛ – ТІРШІЛІКТІҢ КҮРЕТАМЫРЫ

«АҚМЕШІТ – ПЕРОВСК – 
ҚЫЗЫЛОРДА»

«ASTANA 
BALLET»:
АНШЛАГПЕН 
ӨТКЕН
КОНЦЕРТ

«Astana Ballet» театрының Қызылор
да дағы екікүндік гастролі аншлагпен өтті. 
Шығармашылық ұжым концерттік бағ
дар ламасын «Ұлы дала мұрасы» деп атап, 
Астананың 20 жылдығына арнады.

«ШОЛПАННАН»
«ЖҰЛДЫЗҒА» ДЕЙІН...

Таяуда Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында 
қазақ әдебиетінің даму жолында айрықша ізі бар, бағасы биік басылым 
«Жұлдыз» журналының 90 жылдығына орай танымдық шара өткізілді. 

ОН ЖЕТІ БОЗДАҚ
СЫР САХНАСЫНДА – 
«БОЗТОРҒАЙ»

МӘДЕНИЕТ – ДУМАН


