
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
 Назарбаев «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 
аясында шығарылған кітаптарды таныс
тыру рәсіміне қатысты.

Іс-шарада Елбасыға рухани жаңғыру бағдар-
ламасын іске асыру аясында аударылып, басып 
шығарылған 18 оқулық таныстырылды.

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақала қазақстандықтар 
тарапынан кең қолдауға ие болғанын айтып, 
оның жекелеген бағыттары бойынша атқарылған 
жұмыстардың нәтижелеріне тоқталды.

– Барлық өңір «Туған жер», «Киелі жерлердің 
географиясы» және «100 жаңа есім» жобаларына 
атсалысып жатыр. Бір жыл ішінде меценаттар 
қаражаты есебінен әлеуметтік инфрақұрылымды 
дамытуға ондаған миллиард теңге бөлінді. 700-
ден астам мәдениет ескерткіштері жөнделіп, қайта 
қалпына келтірілді. Жүздеген ғылыми экспе-
дициялар ұйымдастырылды, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілінің жаңа 
әліпбиін талқылау үдерісі біртұтас қоғамымыздың 
кемелденгенін танытатын тарихи қадамға айнал-
ғанын атап өтті.

Мемлекет басшысы рухани жаңғыру аясын-
дағы жұмыстардың маңыздылығына тоқталып, 
«100 жаңа оқулық» жобасының жас ұрпаққа білім 
беру ісіндегі рөлі зор екенін айтты.

– Жастарымыз жоғары ғылыми стандарттарға 
сәйкес білім алуға тиіс. Сондықтан біз 800 
кітаптан тұратын үздік оқулықтардың ауқымды 
тізімін әзірледік. Ұлттық аударма бюросы 
құрылып, жұмысына кірісті. Біз бүгін алғашқы 18 
кітаптың таныстырылымына жиналып отырмыз, 
– деді Елбасы.

Қазақстан Президенті бұл шараның бүкіл 
әлеуметтік-гуманитарлық сала үшін маңызды 
екенін айтып, оның бірқатар ерекшеліктерін атап 
өтті.

– Бүгінгі алғашқы зияткерлік транш АҚШ, 
Ресей, Ұлыбритания, Франция және Швейцария 
сияқты алдыңғы қатарлы елдердің ең үздік 
ғылыми еңбектерін қамтиды. Бұл кітаптармен 
танысуға мүмкіндік алған жастарымыз көп емес, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы ұсынылған кітаптар қазақ 
тіліне түпнұсқадан аударылғанын айтты.

Елбасы бүгінгі іс-шара рухани жаңғыру бағ-
дарламасының жаңа кезеңін бастайтынын атап 
өтті.

– Бұл – ауқымды энциклопедиялық ізденіс 
ар қылы адамзат дамуының көкжиегіне жол 
ашатын кезең. Бүгінде зияткерлік даму үдерісінен 
туындаған тың серпіннің арқасында рухани 
революция бастау алып келеді, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі жағдайда 
әлемнің дамуы көбіне инженерлік ғылымның 
әлеуетімен анықталатынына назар аударып, озық 
технологияларды пайдаланудың мақсаттарын 
ұғыну маңызды екенін айтты.

– Ғылыми таным – заманауи ұлттың бәсе-
кеге қабілетті болуының басты шарты. Жаңа 

оқулықтар білімнің нағыз энциклопедиясы болып 
саналады. Бүгінде оқу әдісі ғана емес, сондай-ақ 
оның мазмұны да маңызды. Осыған орай «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы бес жылға арналған 
жалпыұлттық білім беру ісін жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді, – деді Мемлекет басшысы.

Елбасы әлемдік тәжірибеде мұндай кешенді 
бағдарламаның іске асырылуы сирек кездесетінін 
атап өтті.

– Жаңа оқулықтар – эксклюзивті гумани-
тарлық кітапхана. Бұл оқулықтар көпшілік үшін 
кітап түрінде, электрондық онлайн нұсқасында 
және үздік лекторлардың ашық дәрістерінің 
видеотекасы сияқты үш форматта қолжетімді 
болмақ. Кітаптар латын қарпінде басып шыға-
рылғаннан кейін, оларды шетелде тұратын 
жастарымыз да оқи алатын болады, – деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев жобаны іске асырудың 
арқасында Қазақстанда аударма ісінің жаңа 
мәдениеті қалыптасқанын атап өтті. Бұдан бөлек, 
Қазақстан Президенті еліміз бен қоғамымыздың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторының 
маңыздылығы жөнінде айтты.

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы жаста-
рымыздың болашағы үшін іске асырылуда. Осы 
орайда, өскелең ұрпақтың оны жүзеге асыруға 
белсенді түрде атсалысқаны аса маңызды. Біз 
бүгін тәуелсіздік жылдары қалыптасқан ғылыми-
кадрлық әлеуетіміздің зор екеніне тағы да көз 
жеткіздік, – деді Мемлекет басшысы.

Елбасы үштілділік қағидатын сақтаудың 
маңыздылығына тоқталып, биыл бірнеше шетел-
дік оқулықты орыс тіліне де аудару мәселесін 
қарастыруды тапсырды.

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев 
Қазақстан Үкіметі мен Ұлттық аударма бюросына 
бірқатар нақты тапсырма берді.

– Біріншіден, 2018 жылға жоспарланған 
30 кітаптың әрі қарай сапалы аударылуын 
және басылып шығуын қамтамасыз ету керек. 
Қаржыландыру уақытылы әрі толық бөлінуге 
тиіс. Келесі жылы аударылады деп жоспарланған 
оқулықтар өз уақытында іріктеліп, талдаудан 
өткізілуі керек. Екіншіден, бұл оқулықтарды 
білім беру үдерісіне тиімді түрде енгізу – 
маңызды міндеттердің бірі. Осы оқулықтар 
бойынша оқытылатын пәндер жаңа оқу жылының 

білім беру бағдарламаларына енгізілуі қажет. 
Үшіншіден, ғылыми тәжірибеде қолданылатын 
барлық терминдерді жүйелендіріп, гуманитарлық 
және экономикалық лексиканың жаңа түсіндірме 
сөздігін шығаруды тапсырамын, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Сонымен қатар, Қазақстан Президенті уәкі-
летті мемлекеттік орган мен Қазақстан Үкіметі 
тарапынан жобаның сапалы жүзеге асырылуына 
тиісті бақылау жасауды тапсырды.

– Төртіншіден, оқулықтар кәдімгі кітаптар 
сияқты басылып шығуы керек. Сонымен қатар 
онлайн білім беру ісін дамыту қажет. Қазір 
дамыған елдерде виртуалды университеттер 
бар. «Қазақстанның ашық университеті» жан-
жақты қолдау табуы керек. Ашық лекциялар 
видеотекаларының және солардың негізінде 
дайындалатын  оқулықтардың сапасын қада-
ғалауға ерекше назар аудару қажет. Бесіншіден, 
«100 жаңа оқулық» жобасы ғылыми аударма 
мектептерін дамыту ісінде маңызды рөл атқарады. 
Сондықтан аударма саласында тәжірибенің, 
білімнің және кәсіби дағдының жүйелі дамуын 
қамтамасыз ету керек, – деді Мемлекет басшысы.

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ПІКІР«100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»

ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫНЫҢ ЖАРҚЫН БЕТТЕРІ

СЫРДАҒЫ СЕРПІНІ

Жаһандану дәуіріндегі Қазақстанның жарқын болашағы 
– жастардың қолында. Сондықтан олардың толыққанды 
рухани адамгершілік және ұлттық мәдени дамуын қам-
тамасыз ету, бәсекеге қабілеттілігін дамыту маңызды 
міндеттер қатарында. Ал бұл міндеттерді жүзеге асыруда 
Мемлекет басшысы түрлі жобалардың бастамашысы 
болып келеді. Бұл жастар мәселесінің үнемі назарда екенін 
білдіреді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында көрсетілген тапсырманы іске 
асыруға мүмкіндік беретін негізгі тетік ретінде «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасы қолға алынды. Жобаның гуманитарлық білімнің 
барлық бағыты бойынша дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы 
оқу орындарында қолданылатын әлемдегі ең таңдаулы 100 
оқулықты қазақ тіліне аударуға арналғаны бізді қуантады. 
Бұл – ұлттық болмысымызды сақтап қана қоймай, одан 
әрі дамыта отырып әлемдік өркениет көшіне ілесудің 
алғышарты. Оқулықтар студенттер үшін де, оқытушы 
мамандар үшін де таптырмас көмекшіге айналары сөзсіз.

Жобаны іске асыру арқылы қазақ тілін дамытып, 
гуманитарлық салалар бойынша оқитын студенттердің 
заман талабына сай білім алуына жағдай жасалады. Біздің 
оқу орындарындағы мазмұн және академиялық талқы 
деңгейі әлемнің ілгері ғылыми орталықтарының деңгейіне 
шығады.

Аударылған 18 кітаптың қатарына Гарвард, Оксфорд, 
Кэмбридж университеттерінде қолданылып жүрген Дэвид 
Г.Майерстің, Жан М.Туенжтің психология саласындағы 
«Әлеуметтік психология», Дуэйн Шульц пен Сидней 
Эллен Шульцтің «Қазіргі психология тарихы», Гарвард 
университетінің профессоры Эллиот Аронсонның «Көпке 
ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға кіріспе» 
кітаптарының енуі педагог-психолог ретінде мені ерекше 
қуантты. Себебі кітап оқу арқылы адамның көзқарасы 
кеңейеді, өзін-өзі дамытады. Есте сақтау, ойлау қабілеті 
дамиды. Сауаттылығы артып, сөздік қоры молаяды. 

Осындай оң бастамалардың нәтижесі мыңдаған 
жас қазақстандық үшін аса пайдалы. Еліміздің жастары 
өздерінің батыл ойлары мен армандарын белсенді түрде 
жүзеге асыруда. Бұл ретте жаңа 100 оқулықтың игілігін 
көретін мүмкіндік те туды. 

ӨРКЕНИЕТ КӨШІНЕ 
ІЛЕСУДІҢ АЛҒЫШАРТЫ

педагог-психолог,
«Қазақстанның 100 жаңа есімі»  
жобасының жеңімпазы.

Сымбат ӘБДІРАХМАНОВА, 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ- 
дың педагогика  және психология 

кафедрасының меңгерушісі,   
педагогика ғылымдарының 

кандидаты.
       

 Рабиға ИГЕНБАЕВА,

Лондон қаласында өтіп жатқан 
әлемдік кітап жәрмеңкесінде ағыл
шын тілді оқырмандарға қазақ 
әдебиетінің көрнекті өкілдері Мұхтар 
Әуезовтің "Қаралы сұлу", Оралхан 
Бөкейдің "Кісікиік" және Герольд 
Бельгердің таңдамалығы танысты
рылды. 

Бұл шығармалар жуырда ғана қазақ 
Пен клубының ұйымдастыруымен жарық 
көрген еді. Кітап жәрмеңкесі аясында өткен 
семинарда ҚР Ұлыбритания және Солтүстік 
Ирландия Біріккен Корольдігіндегі төтенше 
және өкілетті елшісі Ерлан Ыдырысов сөз 
сөйледі. Ол аталған жобаның маңыздылығын 
айтты. Және де Рухани жаңғыру мемлекеттік 

бағдарламасының басым бағыттарына тоқ-
талып, "Жаңа гуманитарлық білім. 100 жаңа 
оқулық" жобасы аясында әлемдік ғылым 
мен білімнің шамшырақ шығармалары да 
қазақ тіліне аударылып жатқанын жеткізді. 

Семинарда жоғарыда аталған үш 
туын дыны тәржімалаған британдық бел-
гілі аудармашылар Саймон Гейган мен 
Саймон Холлингсуорт бұл жазушылар 
туын дыларының тілін түсіну мен оны 
ағылшын оқырманға жеткізудегі кездескен 
мәселелерді атап өтті. 

Нұрбек ШЫНТЕМІРҰЛЫ, 
арнайы “Сыр бойы” үшін

Лондон қаласынан.

ҚАЗАҚ ЖАЗУШЫЛАРЫ АҒЫЛШЫНША "СӨЙЛЕДІ" 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ 

Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында гуманитарлық білім 
бағыттары бойынша әлемдегі ең таңдаулы 100 оқулықты 
қазақ тіліне аударып, өскелең ұрпақтың жаһан ғылымының 
жауһардай құндылықтарын жадына тоқып, саяси, мәдени, 
тарихи және әлеуметтану тұрғысында жан-жақты танып-
білуге жағдай жасау қажеттігін атап көрсеткен болатын.

Рухани дамудың негізі саналатын философия, пси-
хология, филология, мәдениеттану ғылымдары сала-
сындағы таңдаулы әлемдік басылымдарды аударуға  
бүгінде 90-ға жуық білікті мамандар қатысып, жұмыс 
жасауда. 

Күні кеше Елбасының қатысуымен Орталық 
коммуникациялар қызметі алаңында брифинг өтіп, онда 
100 жаңа оқулықтың алғашқы 18 данасы таныстырылды. 
Мемлекет басшысы рухани жаңғыру бағытында қолға 
алынған бұл жобаның ел жастарының жоғары ғылыми 
стандарттарға сай білім алуына негізделген жоба екенін, 
осы тұрғыда 800 кітаптан тұратын үздік оқулықтар тізімі 
жасалғанын  атап өтті. 

Ұлттық аударма бюросының атқарушы директоры 
Рауан Кенжеханұлының айтуынша, аталған жоба аясында 
бүгінгі таңда 20-ға жуық оқулық аударылып жатыр. 
Сондай-ақ, компания басшысы аударма жұмысының 
сапалы болуы үшін еліміздегі гуманитарлық білім 
саласының білікті мамандарын ортақ іске белсенділікпен 
атсалысуға шақырды. 

Жалпы, рухани жаңғыру деген ұғымның өзі дәл қазіргі 
жаһандану дәуірінде ұлттық сананы жаңғырту, рухани 
құндылығымыздан ажырап қалмай, өмір сүрудің басты 
қағидатын айқындай білу деп ойлаймын. Бұл тұрғыда 
әлемдік көзқарасты танып-біліп, жаһан тәжірибесінен 
тәлім алу гуманитарлық салада білім алып жатқан 
болашақ мамандардың білім көкжиегінің кеңейе түсуге 
игі ықпал етері анық.                                                  

 БІЛІМ КӨКЖИЕГІН  КЕҢЕЙТЕДІ

ЖЫЛ ЖЕЛКЕНІ

Осыдан тура бір жыл бұрын, дәлірек айтсақ, 2017 жылдың 12 сәуірі күні 
 Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы жарияланды. Өзімізде бар мүмкіншілікті пайдаланудың жолдары, 
мәдени құндылықтарымызды, ұлттық болмысымызды насихаттай отырып 
дамудың келесі сатысына көтерілу жолындағы ізденістерді бүгіннен бастау 
керектігін айтқан бағдарламалық мақала жарық көргеннен бастап, елімізде, 
оның ішінде облысымызда маңызды ісшаралар  қолға алынды.

Оған республиканың барлық өңірінен рухани 
жаңғыру орталықтарының мамандары мен өкілдері 
қатысты. Шараны ҚР Президенті Әкімшілігі ішкі 
саясат бөлімі меңгерушісі Аида Балаева жүргізді. 

– Елбасының бағдарламалық мақаласының 
ауқы мы өте кең. Дегенмен, оның іске асырылуы 
аясында бірқатар шаралар атқарылды. Бағдарлама 
бағыттарын жүзеге асыруда оны түсіндіріп, 
насихаттауда тиісті мамандармен қатар БАҚ 
өкілдерінің ықпалы зор болды. Сондықтан, БАҚ 
өкілдеріне алғысымды айтамын. Әр жобаның, әр 
бағыттың маңызы зор, мазмұны терең. Бүгінгі 
шарада бір жыл бойы жасалған жұмыстарды 
саралап, алдағы міндеттерді айқындап, жоспарды 
нақтылап алу – басты мақсат, – деп атап өтті Аида 
Балаева.

Жиында «Туған жер» арнайы жобасының 
өңірлерде іске асырылуы туралы ҚР Президенті 
Әкімшілігі мемлекеттік бақылау және аймақтық 
ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі Мақсат 
Мұқанов, «Жаһандық әлемдегі заманауи қазақс-
тандық мәдениет» жобасының жүзеге асырылуы 
жөнінде ҚР Мәдениет және спорт вице-министрі 
Ақтоты Райымқұлова, «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» жайында ҚР Ұлттық 
музей «Қасиетті Қазақстан» орталығының жетек-
шісі Берік Әбдіғалиұлы баяндады. Сондай-ақ, 
«Жаңа гуманитарлық білім: Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық», «Қазақстанның 100 жаңа есімі», «Тәрбие 
және білім» секілді өзге де арнайы жобалардың 
орындалу барысы айтылды. 

Шараның келесі бөлігінде аталған жобалар 
туралы арнайы әзірленген стендтер көпшілік 
назарына ұсынылды. 

Шара рухани жаңғырудың облыстардағы 
орталық мамандарының қатысуымен бағдарламаны 
әрі қарай жүзеге асыруда атқарылатын жұмыстарды 
кеңінен саралауға арналған жиынмен жалғасты. 

Елордада ұйымдастырылған шара туралы 
алдағы нөмірде кеңірек таныса аласыздар.

Айнұр БАТТАЛОВА
Астана қаласынан. 

КӨРМЕ

БАҚ ҚЫЗМЕТІ 
ПӘРМЕНДІ

Астана қаласындағы ұлттық музей
де Елбасының «Болашаққа бағдар: руха
ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 
жарияланғанына бір жыл толуына арналған 
көрме таныстырылымы өтті.    
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– Сұлтан Ысқақұлы, аймақ та ауыл 
шаруа шылығын дамы тудың нәтижеге жету 
жол дары айқындалған нақты бағдар бар. 
Олардың ең негізгілері – еңбек өнімділігін 
көтеру, әртараптандыру және өнімнің 
экспорттық әлеуетін арттыру. Сіз басқарып 
отырған ауданның асыраушы саласы – 
осы ауыл шаруашылығы болғандықтан, 
жауапкершілік жүгі салмақтырақ. Көрсе
тілген бағыттар бойынша қандай шаралар 
қолға алынған?

– Елбасы алдағы 5 жылда ауыл шаруа
шылығы саласындағы еңбек өнімділігін 
2,5 есеге арттыру туралы тапсырма берді. 
Менің ойымша, жер тегіс болмайынша, жаңа 
техника, сапалы тұқым пайдаланбайынша, 
агротехникалық талап сақталмайынша жоға
ры өнім алынбайды. Сондықтан бірін шіден, 
күріштің өнімділігін арттыруға басымдық 
беріп отырмыз. Жалпы жоғары өнім алу 
үшін жерді лазерлік тегістегішпен тегістеу, 
жоғары репродукциялы тұқым  егу және жаңа 
техникаларды пайдалануға ден қойдық. Бұл – 
еңбек өнімділігін арттыруға оң ықпал ететін 
қадамдар. Жоғары репродукциялы тұқымды 
пайдалану үлесі жыл сайын артып отыр. 
1,2,3 репродукциялы тұқымды араластырып 
пайдалануды азайтып, 1 репродукциялы 
тұқымға, элиталы сорттарға көшу қажеттілігі 
туындады. Биыл барлық тұқымның 15 
процентін элиталы сорттар құрайды. Әрине, 
бағасы  қымбат, бірақ салған ақшаңыз 
қайтады. Көп шаруашылықтар тұқымға қаржы 
жұмсаудан қиналады да, күзде ойдағыдай 
өнім жинай алмайды. 

Өнімділік туралы айтқанда, тағы бір 
мәселеге назар аудармай болмайды. Ол 
– жердің жағдайы.  Қазір аудан шаруа
шылықтарында 7 лазерлі тегістегіш бар, 
биыл 3 «Мара» техникасы сатып алынды. 
Оған тағы да 7 тегістегіш қосылмақ. Тегіс 
жерге егілген егіннің өнімділігі 25 процентке 
жоғары болатыны дәлелденген. Алдағы 23 
жылда ірі 5 шаруашылылық жерін тегістеп 
егуге мүмкіндік алады. Тегіс жерге су 
біркелкі шығады. Су егістікте бір деңгейде 
ұсталуы тиіс. Бұл агротехникалық талап жер 
тегіс болмағандықтан сақталмайды. Суды 
үнемдеуде де ұтылып жататынымыз содан. 
Бұл күріштің жетілуіне, пісуіне кері әсер етеді. 

– Жалпы экономиканы, оның ішінде 
ауыл шаруашылығын  әртараптандыру 
тап таурын жолдан шығып, басқа сүрлеу 
табуға уақыт, нарық, сұраныс сияқты 
факторлармен терең үндестік орнатуды 
көздейді. Соңғы жылдары бұл шараның 
жаңа мүмкіндіктерге жол ашқанын 
байқап жүрміз. Аудандағы осы бағыттағы 
жұмыстар жайын айтсаңыз...

–   Еңбек өнімділігі артқан сайын жұмыс 
көзі азаятыны мәлім. Жалпы жаңа техно
логия ларды енгізудің, өндірісті автомат
тандырудың көлең келі жағы – адам қолымен 
атқа рылатын тірліктің азаюы. Бұрын 10 
адам істеген жұмысты 2 адам жасағанда 
өздігінен жұмыссыздық мәселесі туындайды. 
Ескі әдіспен қалып қоюға тағы болмайды. 
Нарықта бәсекеге төтеп бере алатын өнім 
шығару үшін алдыңғы қатарлы технологияны 
өндіріске енгізбеске амал жоқ. Осы жерде 
саланы әртараптандыру күн тәртібіне 
шығады. Өйткені жұмыстан босаған адамды 
жаңа орынға қою керек. Күріштен басқа да 
дақылдарды егу туралы бастама осы жерден 
шықты. 

Алдағы науқанда егілетін майлы дақыл
дардың үлесін  көбейттік. Мақсарыны 50 

процентке ұлғайтып, 1700 гектарға егеміз. 
Былтыр біздің жерге ирандық сорт жерсінді. 
«Ақтөбе» ЖШС бұл сортты 500 гектарға 
егуге дайындалып жатыр. Тағы бір үлкен 
жоба өнімді өңдеу саласымен байланысты. 
Күріштің тек экспорттық әлеуетін арттырумен 
шектелуге болмайды. «Тором Хошеми» сортын 
серіктестіктің күріш зауытында ақтап, дайын 
күйінде Иранға жеткізгенде сапасы жағынан 
өздерінде өндірілген күріштен кем еместігіне 
көзіміз жетті. Сату бағасы да жоғары, 3 доллар 
80 центке бағаланды. Бұл біздің күріштен 89 
есе қымбат. Келесі жылдары бұл сортты басқа 
шаруашылықтарда да егуге жұмыс жасаймыз. 
Биыл 1000 тоннаға дейін «Тором Хошемиді» 
экспорттауды жоспарлаудамыз. 

– «Ақтөбе» ЖШСның құс фабрикасы 
– облыстағы инвес тициялық  жобалардың 
бірегейі. Қазір бұл жоба қай сатыда тұр?

– «Байқоңыр» ӘККден бөле тін алғашқы 
қаржы түсті. Мердігерлермен арадағы келісім
дерге қол қойылды. Енді аз күнде құрылыс 
басталады. Онда жылына 1500 тонна құс еті 
өңделмек. Бұл – облыстың 40 процентін құс 
етімен қамтамасыз етуге жететін қуаттылық. 
Биыл құрылыс бітсе, инфрақұрылым жет
кізілсе, келесі жылдың орта шенінде толық 
аяқталады. 

Фабрика іске қосылғанда айына 20 тонна 
жем қажет болады. Жүгері, соя, арпа, бидай 
дақылдарын егуге тура келеді. Сырттан 
тасымалдау өнімнің өзіндік құнына әсер 

етеді. Шаруашылықтарға осы дақылдарды 
егуге дайындалу туралы айтып жатырмыз. 
Қазірдің өзінде 500 гектарға соя, 700 гектарға 
жүгері, 150 гектарға күнбағыс, 1400 гектарға 
бидай отырғызу керек. Бұл дегеніңіз қосымша  
3000 гектар жаңа дақылдар егуге, «Ақтөбе» 
ЖШС сұранысына сай әрекет етуге мүмкіндік 
туды деген сөз. Шаруашылықтардың бидай 
мен күнбағыс егуден тәжірибесі бар. Қазір 
бағаларын келісіп, әр шаруашылық әр дақыл
ды егуге бейімделуде. 

Біз күріштің Отаны екенімізді мақта
нышпен айтқанмен, оны өңдеуді әлі де 

игере алмай келеміз. Бұл дақылдан 20 түрлі 
өнім жасауға болады. Күріштің сүті, майы, 
крахмалын шығару мүлде жолға қойылмаған. 
Ақай аулындағы «Миаприм» деген кішкентай 
кәсіпорын күріштен қытырлақ тағам шығарды. 
Өнімді Мәскеуге, Алматыға жіберді. Сұраныс 
бар. Иесі В.Павлов тамақ өндірісіне арналған 
крахмал шығаруға әзірленіп жатыр. 

Жалпы өнімді өткізудегі бір кедергі 
туралы айтсам. Мәселен, ірі сауда орталығына 
«Миаприм» қытырлағын 65 теңгеден апарды. 
Ондағылар үстеме қосып, сату бағасын 
130 теңгеге бірақ шарықтатты. Осындағы 
кәсіпкерлер тіпті 200 теңгеге жетеғабыл 
баға белгілеп қойыпты. Міне, кәсіпорын 
осындайдан ұтылады. Бұл өнім бағасы 
бақылауда ұсталатын әлеуметтік маңызы бар 
тауар емес.  Өндірушінің әр қорабынан – 2, әрі 
кетсе 5 теңге пайда көрсем деген жоспарына 
осындай оралымсыздықтар кедергі келтіреді.

– Біздің өңір бірнеше жыл бойы 
мал өнімдерін сыртқы саудаға шығара 
алмайтын буферлік аймақта болды. Бұл 
шектеу алынғалы бері ет экспортына 
жол ашылды. Мал шаруашылығымен 
мақ  сатты түрде айналысып жатқан 
қожалықтар тек мал басын көбейтумен 
шектелмей, осы бағытқа бұрылуы керек 
сияқты. Осы орайдағы жұмыстар туралы 
айтсаңыз...

– Ет экспортын жолға қою қолдағы 
бар малмен бітпейтін шаруа. Тұқымды 
асылдандырмаса, бұл істің пайда әкел
мейтініне қожалық иелерінің көзі жетті. 
Былтыр «Болашақ құрылысы» ЖШСна 1800 
бас Ордабасы қойы әкелінді. Оған 1200 бас 
қосты. Енді мал бордақылау алаңы салынбақ. 

Аудан орталығынан шалғай орналасқан 
Көмекбаев ауылындағы  «Қуаңдария» су 
арнасы реттеу жобасына өткен жылы облыс 
әкімінің қолдауымен 281 млн теңге қаржы 
бөлініп, Қарақ учаскесінен 2 су тоспасы 
салынды. Бұл тоспалар мал шаруашылығының 
дамуына, оның ішінде мал жайылымының  
кеңеюіне, шабындықтардың сулануына оң 
ықпал етіп отыр. Көлдер суға толды. Биыл 
сол ауылдағы «Олжа» шаруа қожалығы  
асылтұқымды ірі қара өсіруді бастады. Батыс 
Қазақстаннан 125 бас қазақтың ақбас сиырын, 
7 бұқа сатып алды. Алдағы 3 жылда 500 басқа 
жеткізуді жоспарлап отыр. 

Қазір бұл қожалыққа электр энергиясын 
жеткізіп беру мәселесімен айналысып 
жатырмыз. Көмекбаев ауылынан 15 шақырым 
қашықтыққа жоғары қуатты желі тарту 
қымбатқа түседі. Енді күн батареясын 
орнатудың тиімділігі зерттелуде. 

– Төрт түлік баққан қожалықтар жақ
сы өнім алып, пайдаға шығу үшін мал 

азығы қорын жасақтаудың маңызы зор. 
Бұл бағыттағы жұмыстар жүйесі қалай 
құрылған?

– Мал азығындық дақыл дардардың, 
оның ішінде майлы дақылдардың көлемін 
арт тырудың тиімді екені дәлелденді. Рапс 
дақылын өсіретін Жамбыл облысының 
шаруашылықтарымен байланысып, тәжірибе 
алмасу үшін мамандар жібердік. Бұл дақыл
дың майлылығы мақсарыдан 3,5 есе жоғары. 
Мәселен, күніге бір бау жоңышқа мен бір бау 
рапстың бестен бір бөлігін жеген мал бірдей 
семіреді.  Жоңышқа көлемі жыл өткен сайын 
көбеюде.

Біздің ауданда кәсіп ашушылардың басым 
бөлігі мал бағуға несие алады. Бірақ мал 
бағудың жөні осы екен деп есепсіз әрекет 
етуге болмайтынын үйретіп жатырмыз. 
Қожалық иелеріне орта есеппен 12 бас мал 
баққанда 3 ай сайын малдың қанша салмақ 
қосатынын, қанша жемшөп пайдаланатынын, 
салыққа қанша төлейтінін, бір айналымнан 
қанша табыс түсетінін, бақташысының, 
басқа да жұмысшыларының айлығына кете
тін шығындарды, отбасының күнкөрісіне 
жұмсалатын қаржыға дейін есептеп бердік. 
Бірақ айналымдағы ақшаны басқа мақсатқа 
жұмсап, мал басын көбейте алмай қарызға 
батып отырғандар да бар.

– Қолымыздағы көрсеткіш терге қара
ғанда ауданда мек теп, балабақша, спорт 
және демалыс нысандарының, Бай қоңыр 
қаласында тұрғын үй құрылысының, 
ең бастысы – газдандырудың қарқыны 
жоға ры екені байқалды. Соның ішінде 
мем лекет пен жекеменшік әріптестігі 
аясындағы құрылыстар туралы кеңірек 
айтып берсеңіз...

– Жуырда екіжақты келісім негізінде 
Ақтөбе ауылынан емхана құрылысы 
басталады. Жаздың соңына дейін пайдалануға 
беріледі. Ақай ауылынан салынатын спорт 
кешенінің жобасын нақтылап жатыр мыз. 

Кейбір шағын ауылдарға құны 200 млн 
тұратын клубтардың, кешендердің қажеті 
жоқ. Оларды салудың шығынын айтпағанның 
өзінде, кейін ұстап тұруы қымбатқа түседі. 
Бағасы 7080 млн теңгеден аспайтын 100 
орындық шағын клуб, 5060 млндық шағын 
спорт кешеннің жобасын жасаудамыз. 
Мұндай құрылыстарды да мемлекет пен 
жекеменшік әріптестігі аясында салу жоспары 
бар. Кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық 
танытқандар табылып жатыр.

Ауызсумен қамтамасыз етуде аудан 
орталығындағы 2000 жылдары салынған 
ескі желілерді жөнге келтірудің техникалық 
шешім дерін қабыл дадық. Пилоттық жоба 
ретінде Жосалы кентінің ауызсу беру жүйесін 
автоматтандыру туралы бастамамыз «Арал» 
СЖҚБД филиалы тарапынан қолдау тапты. 
Шымкент қаласының тәжірибесін зерттедік. 
Кей жерлердегі қысымның әртүрлілігіне 
қатысты ақауларды зерттедік. Жоба жасалып 
біткен бойда мамандарды шақырамыз. 
Дайындық жұмыстары дер кезінде аяқталса, 
осы автоматтандырылған басқару жүйесін 
енгізсек дейміз. Бұл –  цифрландыру 
талаптарына толық жауап беретін жоба. 
Судың қысымын, желі ақауларын реттеу, 
бағасын есептеу автоматикамен басқарылады. 

Ауданды газдандыру өткен жылы 
басталды. Бірінші жоба – «БейнеуБозой
Шымкент» құбырынан тар тылған 14,5 
шақырым желі құры лысы мамыр айында 
бітеді. Әрі қарай ішкі жүйе, яғни кентті 
газдандыру жобасы 3,7 млрд теңге тұрады. 
Қазір құрылысты бастауға қаржы бөлінді. 
Конкурс жүріп жатыр. Мердігер белгілі 
болғаннан кейін АГРСтан бері қарай кенттегі 
«Мөлтек» деген ауданнан бастаймыз. Ол 
тұста жаңадан мектеп құрылысы жүріп 
жатыр. Мектепті газдандыруға қосымша жоба 
жасалуда. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбатты жүргізген 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА, 

«Сыр бойы».
Қармақшы ауданы.

ӘРТАРАПТАНДЫРУ АТАКӘСІПТІҢ 
ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРАДЫ 

Қармақшы ауданының жер жайы да, тұрғындарының қолайы да атакәсіп – мал және 
егін шаруашылығын дамытуға бейімделген. Кәсіпкерлікке қатысты жобалардың басым 
көпшілігі осы ауыл шаруашылығы саласымен сабақтасып жатыр. Ауданға барған сапа-
рымыз барысында өз кәсібін ашушылардың мал ыңғайымен ауылдан алыстап, жеке 
фазендаларға орналасуы үрдіске айналғанын байқадық. Дән себу науқаны басталып, 
мал төлдеп жатқандықтан шаруашылықтардағы қарбалас күнұзаққа тоқтамайды. Жау-
апты науқан кезіндегі тыныс-тіршілікке сырттай қанығып, кәсіпкерлікті дамыту, еңбек 
өнімділігін, экспорттық әлеуетті  арттыру сынды еңбек ырғағының жай-жапсарын 
тереңірек білуде аудан әкімі Сұлтан Мақашовпен әңгімелесудің сәті де түскен еді.

Брифингте  облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Ғалымжан Орақбаев 
өңірде орман аумағының көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 22 
мың 944 гектарға ұлғайғандығын айтты. Сондайақ, 2018 жылдың 
15 ақпаны мен 2019 жылдың 15 ақпан аралығында облыстың су 
айдындарына 7415 тонна балық және 55 тонна артемия циста 
жұмыртқаларын алуға лимит бөлінген. Жыл басынан бері табиғат 
заңдылығының сақталуына бақылау жасау мақсатында 64 рейд 
ұйымдастырылып, 172 құқық бұзушылық анықталған. 171не 
әкімшілік іс қозғалса, оның 77сі  сотқа жолданып, тиісті шаралар 
жүргізілді.

Облыстың ауылшаруашылық саласында да оң өзгерістер 
байқалады. Мәселен, өңірдің аграрлық секторын қолдауға 
мемлекеттен 9,8 млрд теңге бөлініп отыр. Өткен жылмен 
салыстырғанда 5,4 процентке артты. Ал тамақ өнімдерін өндіру 
көлемі 6,3 млрд теңгені құрауда.

– Биыл облыс бойынша 177,1 мың гектарға егіс егу жоспарлануда. 
Оның ішінде дәнді дақылдар 88 мың, майлы дақылдар 10,6 мың, 
мал азықтық дақылдар 60,6 мың, картоп, көкөніс, бақша 17,7 мың 
гектарды құрайды. Негізгі дақыл – күріштің көлемі – 81 мың гектар. 
Мал басы да көбеюде. Осы мақсатта   мемлекет тарапынан субсидия 
бөлініп, қолдау көрсетіліп отыр. Өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда МІҚ 7,2 %ке, жылқы 7,9 %ке, түйенің  саны 9,7 
%ке, құстың саны 26,8  %ке көбейді, – дейді басқарма басшысы 
Бақыт Жаханов.

Айта кету керек, осы жылдың 1сәуіріне дейін облыс бойынша 
барлығы 2492 жеке қосалқы шаруашылықтардың бірігуімен 95 
кооператив құрылды. Бүгінде олар 197 тонна ет, 90 тонна сүт 
өнімдерін өндірді. Сондайақ, бұл салада экспортқа бағытталған 
инвестициялық құны 7,1 млрд теңге болатын 10 іргелі жоба жүзеге 
асатын болады. 

БАҚ өкілдерімен болған кездесуде облыстық ветеринария 
басқармасының басшысы Ерсұлтан Әпетов те баяндама жасады. 
Оның айтуынша, биыл аса қауіпті 12 түрлі  жұқпалы ауруларға 
қарсы 4973,3 мың доза ветеринариялық препарат бөлініп, қазіргі 
күні 3336,3 мыңы облысқа жеткізілген. Сарып ауруына қарсы 
диагностикалық тексеру нәтижесінде 23 бас уақ мал анықталып, 
талаптарға сай сойылған.

 – Аймақта ветеринариялықсанитариялық    талаптарға сай типтік 
жобада салынған 71 мал қорымдары бар. Осы жылы дәл осындай 
10 қорым салынбақшы. Осындай атқарылып жатқан жұмыстың 
нәтижесінде облыста эпизоотиялық тұрақтылық сақталып отыр, –
дейді басқарма басшысы.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
“Сыр бойы”.

КӨРСЕТКІШ ЖӘНЕ 
КЕЛЕСІ МЕЖЕ

БРИФИНГ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық ауыл-
шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт Жаханов, 
облыстық ветеринария басқармасының басшысы Ерсұлтан 
Әпетов, облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Ғалымжан 
Орақбаевтың қатысуымен брифинг өтті. Онда І тоқсанда 
атқарылған жұмыстар қорытындыланып, алдағы міндеттер 
пысықталды.

Ертегіші Алтынай Беріктің «Ертегілер» атты кітабы 
1000 данамен  жарық көрді. Бұл туралы  өңірлік коммуни-
кация  қызметінде өткен брифингте «Сыр Медиа» ЖШС бас 
директорының орынбасары Қаныбек Әбдуов мәлімдеді.  

Қиялы жүйрік, ойы ұшқыр Алтынай Берік –  Сыр елінің 
мақтанышы. Талантты қыздың есімі бүгінде республика көлеміне 
белгілі. Өскенде жазушы  болуды армандайтын Алтынай –
қаладағы №267 мектептің  6сынып оқушысы. Оқу озаты. Қазіргі 
кезде оның 40тан астам ертегісі бар. Шығармаларында бірлік 
пен татулық, адалдық, адамгершілік секілді қасиетті бағалауға 
шақырады. Алтынайдың  ертегілері, шағын әңгімелері мен өлеңдері 
республикалық «Балдырған», «Ақжелкен», «Ұлан», «Ертегілер 
елінде», «Мөлдір бұлақ» басылымдарында жарық көрді. Сонымен 
бірге талантты қыз халықаралық эссе байқауында, республикалық 
«Үш бәйтерек», «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым  деп» 
сайыстарында топ жарып, жеңіс тұғырынан көрінді. Бұдан бөлек, 
түрлі шығармашылыққа арналған байқауларға қатысып,  қабілетін 
шыңдап келеді. «Балапан» арнасында ертегілері оқылды.

2016 жылы  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев  Алтынайдың 
шығармашылық  талпынысына сәттілік тілеп, ізгі ниетін білдірген 
хат пен қолтаңбасы қойылған «Евразия жүрегінде» кітабын сый 
ретінде жолдаған  болатын. 

– Алтынай өте талантты қыз.  Оның бойына  ерекше қасиет ерте 
қонды.  Ертегілері басылым беттерінде тұрақты жарияланып жүрді. 
Туындыларын жинақтап шығару мақсатында облыс басшысының  
қолдауымен  «Сыр медиа» ЖШСның ұйымдастыруымен 
«Ертегілер» кітабы жарық көріп,  кішкентай оқырмандарға жол 
тартты. Кітапты бүгінгі заманның жаңалығы деуге болады. Себебі 
оқушының еңбегі жарыққа шығуы сирек кездеседі.  Атаанасы 
мен әжесінің, ұстаздарының қолдауы Алтынайға демеу беріп, 
қанаттандырды, – деді Қ.Әбдуов. 

Ұстазы Гүлмира Тәшімованың айтуынша,  Алтынай алдымен 
сурет салыпты. Салған суретіне қарап ертегі құрастырған. Ұстазы 
шәкіртінің дарынын байқап, одан әрі дамыта түсуіне барынша 
қолдау білдіреді. Білмегенін үйретіп, бірлесіп жұмыс жасайды. 
Брифинг барысында талантты қыз алдына қойған мақсаттарын 
айтып берді. Алғашқы кітабына 29 ертегі, 13 өлең мен 12 әңгімесі 
еніпті. Енді екінші кітабын шығаруды жоспарлап отыр. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

ЖАС ТАЛАНТТЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ЖИНАҒЫ

АIMAQ

Сұлтан МАҚАШОВ, Қармақшы ауданының әкімі:



«Зерде» ұлттық ақпараттық-ком-
му ни  кациялық холдингінің бас қар-
ма төрағасы Руслан Еңсебаев тың 
пікірінше, бүгінгі таңда әлемнің 15-
тен астам елі цифрландырудың ұлттық 
бағдар ламаларын іске асыруда. Олар-
дың қатарында Дания, Норвегия, 
Ұлыбритания, Канада, Германия, Сауд 
Арабиясы, Үндістан, Ресей, Қытай, 
Оңтүстік Корея, Малайзия, Сингапур, 
Австралия, Жаңа Зеландия және 
Қазақстан бар.

Қазақстанда 90-шы жылдары 
үдемелі индустриялық-инновациялық 
даму бойынша мемлекеттік бағдар-
лама іске қосылды, «Болашақ» 
халықаралық білім беру бағдар-
ламасына бастамашы болды. 2005 
жылы электронды үкіметті қалып-
тастыру жұмыстары басталды. Сон-
дай-ақ, бүгінгі таңда Қазақстанда 
инновациялық экожүйенің бірқатар 
эле менттері құрылды, «Алатау» 
ИТП» арнайы экономикалық аймағы, 
«Назарбаев университеті» жұмыс 
жа сайды, Astana Нub халықаралық 
технопаркі іске қосылды.

Алматыда Н.Назарбаевтың баста-
масымен ЕАЭО-ға мүше мемлекет-
тердің басшылары мен цифрлық 
технологиялар саласындағы халық-
аралық сарапшылардың қатысуымен 
«Жаһандандыру дәуіріндегі цифрлық 
күн тәртібі» халықаралық форумы 
өтті.

Форум жалпы нарық және 
жаһандық аумақта бәсе кеге қабі-
леттілікті жылдам дамыту шек-
теріндегі ұлттық эконо мика лардағы 
цифрлық түрлендіруді іске асыру 
қажеттілігін айқын нақтылады. 

Мемлекет басшысы атап өткен-
дей, «Цифрлық Қазақстан» – еліміз 
үшін өте маңызды бағдарлама. 
Оның табысты іске асырылуы, ең 
алдымен, цифрландыру процестеріне 
мемлекеттік органдардың, нарықтың 
және халықтың атсалысу деңгейіне 
байланысты. АКТ секторын жүйе лі 
түрде дамыту, цифрлық иннова циялық 
технологияларды тартуға қолайлы 
орта жасау, талантты жастарға 
қолдау көрсету арқылы мем лекеттік 
бағдарламада көрсетілген нәтижелерге 
қол жеткізуге болады.

Үкімет басшысы Бақытжан 
Сағынтаев форумда Қазақстан биыл 
екінші жыл цифрлық технологияларды 
енгізуге күш салып жатқанын, онда 
тек экономика ғана емес, электронды 
үкімет, агросектор, көлік, энергетика, 
білім, кәсіпкерлік және өзге де 
жүйелер қамтылғанын айтты. Сондай-
ақ, Үкімет басшысы «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасына кеңінен 
тоқталды. Оның айтуынша, еліміз 
алдағы төрт жылда «Цифрлық 

Қазақстан» бағдарламасын жүзеге 
асыруға 310 млрд теңге жұмсамақ. 
Ол соманың 169 млрд теңгесі 
квазимемлекеттік субьектілердің 
есебінен алынса, 141 миллиарды 
республикалық бюджеттен бөлінеді. 
Қазіргі таңда 15-тен астам ел сандық 
технологияларды қарқынды түрде 
қолданысқа енгізіп жатыр. Қазақстан 
да бес бағыт-бағдардан тұратын 
мемлекеттік бағдарламасын әзірлеп, 
дамудың жаңа сатысына шығуды 

көздеп отыр. Жоба ойдағыдай іске 
асса 2025 жылға қарай салық түсімін 
1,7-2,2 триллион теңгеге жеткізіп, 300 
мың адамды жұмыспен қамтуға жол 
ашылмақ.

Форумның пленарлық сессия-
сының жұмысы барысында өз 
пікірлерін ортаға салған Армения 
Республикасының Премьер-
Министрі Карен Карепетян, Қырғыз 
Республикасының Премьер-министрі 
Сапар Исақов, Ресей Федерациясының 
Премьер-министрі Дмитрий Медведев, 
Өзбекстан Республикасының Пре-
мьер-министрі Абдулла Арипов, 
Тәжікстан Республикасы Премьер-
министрінің орынбасары Махмадтоир 
Зоир Зокирзода бүгінгі жиынды 
жоғары деңгейде ұйымдастырғаны 
үшін ел Үкіметіне ризашылықтарын 
білдіріп, мұнда талқыланған әр мәселе 
цифрландыру саласының дамуына 
серпін беретінін айтты.

Форумның тақырыптық сес-
сия  сында сөз алған Ақпарат және 
коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев жаһандық деңгейдегі бұл 
басқосудың Мемлекет бас шысы 
Н.Назарбаевтың тікелей бастамасымен 
қолға алынғанын айтып, Еуразиялық 
экономикалық одақ елдерін кешенді 
цифрландыру осы жиыннан бастау 
алу керектігін атап өтті. «Қазақстан 
үшін «цифрлық алшақтық» өте өзекті 
мәселе. Өйткені, ресми мәлімет 
бойынша Қазақстан халқының 45%-
і ауылдарда тұрады. Аумағымыз өте 
үлкен. Халықтың тығыздылығы да 
жоғары емес. Енді бұл форум біздің 
бірлесе жұмыс істеуіміздің бастамасы 
болады деп ойлаймын», – деді ол.

Хакерлерден қорғану мәселесі 
де форумда сөз етілді. Соңғы кездері 
кибершабуылдарға тек біз емес, көрші 
елдердің де жиі тап болып жатқаны 
белгілі. Бұл мәселе Қырғызстанды 
қатты алаңдатады. Сондықтан осы 
ел Премьер-Министрі Сапар Исақов 
хакерлерден қорғанудың бірыңғай 
жүйесін құру туралы ұсыныс жасады. 
Ал, Дмитрий Медведев: криптовалюта 
туралы өз ойымен бөлісті. «Крипто-
валюта төлем құра лы ретінде сақтала 
ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Оның бос 
ауа болуы мүмкін. Бір күні жойылып 
кетуі мүмкін. Сондықтан оны халық-
аралық деңгейдегі төлем құралы деп 
қарамау керек. Не де болса, сандық 
жүйені тек экономика емес, барлық 
салаға енгізу бойынша алға қойылған 
жоспар көп. Оның қалай жүзеге 
асатынын алдағы уақытта көретін 
боламыз», – деп пікірін айтты.

Басқосудың салалық сессиясында 
сөз сөйлеген ҚР Премьер-Министрі-
нің орынбасары Асқар Жұмағалиев 
Елбасы атап өткен цифрландыру және 
инновацияларды енгізу – ел эконо-
микасының бәсекеге қабі леттілігін 
арттыру мен халықтың өмір сапасын 
жақсартудың басты шарты екенін 
айтты. «Біз цифрлық экономикаға 
білікті кадрларды даяр лау үшін әлемдік 
тәжірибеге сәй кес білім беру жүйесін 

жаңартып жатырмыз. Бастауыш 
сыныптарда биылғы оқу жылынан 
бастап ақпа рат тық сауаттылық ережесі, 
бағдарламалау және робототехника 
сабақтары енгізіледі. Мемлекеттік 
қызметтің сексен проценті элек-
тронды түрде көрсетілетін болады. 
Астана хабына қатысушылар үшін 
жақсы шарттар жасалады: тегін 
кеңсе, үй-жай, «Астана» халықаралық 
қаржы орталығы (АХҚО) шеңберінде 
ағылшын заңы жұмыс істейді, 
салық жеңілдіктері қарастырылады 
және дамыған инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етіледі. Біз Қазақстанда 
әлемдегі үздік әдістерді қолданбақпыз. 
Ол үшін біз кәсіпкерлер, сарапшылар 
және IT қоғамдастығының барлық 
ұсыныс-пікірлерін қарап, талқылауға 

дайынбыз», – деді ол.
Форумның күн тәртібінде элек-

тронды сауда, мемлекеттер ара сында 
сандық жүйені басқару, робот жасау 
мен жасанды интеллект сияқты 
инновациялық жобаларды экономикаға 
енгізу мәселелері кеңінен талқыланды.

«POSCO ICT» компаниясының 
мар кетинг бойынша жетекшісі Джо 
Сун Вон: «Қазақ елінің цифр лық 
жүйеге көшу бастамасы – дұрыс іс. 
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев-
тың стратегиясын құп тай мын. 
Себебі, экономикалық жағы нан 
индустрияландыруға маңыз беріп отыр. 
Бұл зауыт, фабри калардың жұмысы. 
Қазір бәрі автоматтандырылып жатыр. 
Бірақ, техника дамыды екен деп 
адамдар жұмыссыз қалмауы керек. 
Мұндай кезде адам олардың көмекшісі 
болуы қажет», – деп атап өтті.

Венчурлық және стратегиялық 
әріптестік жөніндегі малайзиялық 
инновация орталығының жетекшісі 
Афик Жохар жаңа технологияларды 
енгізуде Қазақстан жаңа бастамаларды 
қолға алғандығын, бұл үлгі 
боларлық іс екендігін, Қазақстан 
«ЭКСПО» көрмесін жоғары деңгейде 
өткізгендігін тілге тиек етті.

«Талап» қолданбалы зерттеу орта-
лығының басшысы Рақым Ошақбаев 
еліміздің ауыл шаруашылығы сала-
сына «Индустрия 4.0» элементтерін 
енгізсек, көптеген күрделі мәселелер 
шешімін табатынын атап өтті. Мысалы, 
Канада мен Австралия сияқты елдер 
шамамен біздің жеріміздей аймақтан 
екі есе артық өнім алып отыр. Өйткені, 
түрлі технологияның мүмкіндігін 
кеңінен пайдалануда. Сондықтан бізге 
де аграрлық саланы толық цифрлық 
технологияға ауыстыру қажет.

Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше елдердің бұл тұрғыдағы бірқатар 
жетістіктерін саралап айтуға болады. 
Халықаралық рейтингтерге сәйкес 
Әзербайжан онлайн қызметтер мен 
инфрақұрылымды дамыту бойынша 
жақсы көрсеткіштерден көрінсе, 
Қырғызстан 2016 жылдан бастап 
онлайн қызметтер мен адами капитал 
бойынша көрсеткіштерін айтарлықтай 
жақсартқан. Көршілес Өзбекстан да 
ашық деректер порталы бойынша 
және ТКШ, нормативтік-құқықтық 
актілердің жобаларын және тағы 
басқа жобаларды қоғамдық талқылау 
жүйесін қоса алғанда бірнеше 
элект рондық платформаларды іске 
қосқан. Ал халықтың технологияға 
қолжетімділігін қамтамасыз ету және 
электрондық қызметтер мен сервистер 
бойынша Ресейдің жақсы көрсеткішін 
атап айтуға болады.

Осылайша, сарапшылар Қазақ-
с тан ның бастамасына қолдау көр-
сетіп, тіпті тәжірибелерімен бөлі-
суге әзір екендігін айтты. Себебі, 
біздің ел цифрлық қолтаңбаны 
қолданып, электрондық мемлекеттік 
қызметтерді оңай алып отыр. Мұны 
ТМД елдерінің арасында алғаш 
болып бастаған – Қазақстан. Ал, 
Елбасының тапсырмасына сай, Үкімет 
мемлекеттің цифрлық экономикасын 
дамытудың негізін дайындап қойды. 
Ол  биылдан бастап іске асып жатыр.

Ж.ӘЛМАХАН.
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«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы» КЕАҚ-ның баспасөз қызметі тағы бір жаңалықпен 
бөлісіп отыр. 

Ауыл тұрғындарына ыңғайлы болу үшін әкімшілік 
полицияның тіркеу-емтихан бөлімдерінің қызметкерлері 
«Азаматтарға  арналған үкімет» мемлекеттік корпорация-
сының аудандық халыққа қызмет көрсету орталықтарында 
пилоттық тәртіпте жұмыс істей бастады. Олар көлікті 
тіркеу және жүргізуші куәлігін ауыстыру бойынша құжат 
қабылдайды.

Мұндай шешім Премьер-Министрдің орынбасары 
Асқар Жұмағалиев төрағалық ететін ведомствоаралық 
комиссияда қабылданған болатын. Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің жанындағы арнайы мониторингтік тобы 
ұсынған жаңа жүйенің артықшылығын бірінші болып 
Қарағанды облысындағы Осакаров ауданының, Солтүстік 
Қазақстан облысындағы Тайынша ауданының тұрғындары 
бағалай алады. Көп ұзамай бұл жоба «Азаматтарға арналған 
үкіметтің» 21 фронт-офисінде жүзеге асырылады. 

Жаңашылдықтың арқасында автокөлік иелері үшін 
жүргізуші куәлігін ауыстыру және көлік тіркеу жұ мысы 
айтарлықтай жеңілдейді. Енді оларға облыстық маман-
дандырылған Халыққа қызмет көрсету орталығына немесе 
ішкі істер органдарына барудың қажеті жоқ. Ескеретін жайт, 
жүргізуші куәлігін алғаш рет алушыларға бұл жоба аясында 
қызмет көрсетілмейді. 

Мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орта-
лықтары 2012 жылдан бері бір терезе қағидаты бойынша 
жұмыс істеп келеді. Бүгінде елімізде осындай 14 орталық 

және 3 сектор бар. Биыл Атырау және Батыс 
Қазақстан облыстарында ашу жоспарланып отыр.

ЖАЛҒЫЗ SMS- ХАБАРЛАМА 
ЖЕТКІЛІКТІ

Қазақстандықтар енді мемлекеттік қызметке проактивті 
тәсілмен қол жеткізе алады. Пилоттық жобаны «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы мен «Ұлттық 
ақпараттық технологиялар» АҚ бірлесе іске қосты.

Ақпараттық жүйелердің бірігуінің арқасында жаңа туған 
нәрестені тіркеу туралы өтініш автоматты түрде келеді. Бала 
өмірге келісімен оның ата-анасына SMS-хабарлама арқылы 
құттықтау келіп, баланы тіркеу жөнінде мемлекеттік қызмет 
алу ұсынылады. Электронды үкімет порталы барлық мәліметті 
әртүрлі мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерінен жинап, 
басқасын SMS-хабарлама арқылы ата-анадан сұрайды.

– Қазіргі күні баланы тіркеу, куәлік алу, жәрдемақы 
тағайындау, балабақшаға кезекке қою үшін Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарына барады. Проактивті қағидаттың іске 
қосылуына байланысты енді фронт-офистерге барудың, тіпті 
электронды үкімет порталына жүгінудің қажеті жоқ. Оның 
бәрін жалғыз SMS-хабарлама атқара алады. Бірақ SMS-
хабарлама алу үшін кез келген Халыққа қызмет көрсету 
орталығына барып, телефон нөмірін порталдағы жеке 
кабинеттерінде бекітуі тиіс, – дейді «Азаматтарға арналған 
үкімет» облыс бойынша халыққа қызмет көрсету орталығының 
директоры Айнұр Тобаева.

Телефон арқылы шот нөмірін жіберіп, жәрдемақы 
рәсімдеуге де, балабақша кезегіне тұруға да болады. Ал 

Халыққа қызмет көрсету орталығына 
баланың куәлігін алып кету үшін ғана 

келесіз немесе үйге жеткізу қызметін 
пайдалануға болады. Осы уақытқа дейін 

еліміз бойынша 1000-ға жуық 
ана SMS-хабарламасы арқылы 

орталық қызметіне жүгінген.
Айта кетейік, мемле-

кеттік қызмет көрсетуді 
проак тивті тәсілге көшіру 

туралы тапсырманы 
Үкімет бас шысы 
Бақытжан Сағынтаев 

берген болатын. 

ОНЛАЙН-ТІРКЕЛУ 
ОП-ОҢАЙ

Электрондық үкімет порталында тұрғылықты жері 
бойынша онлайн тіркелу рәсімі өзгерді. Енді бұл үшін 
азаматтарға 20 минут жеткілікті. Тағы бір жаңалық, Салық 
кодексіндегі өзгеріске сәйкес биылдан бастап тіркеу үшін 
мемлекеттік баж алынбайды.

Еске салайық, бұрын электронды үкімет порталы 
арқылы тіркелгенде 10% АЕК көлемінде мемлекеттік баж 
төлеу міндеттелетін. Одан «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорацияның фронт-офисіне барады. Жеке 
куәлігінің чипіне тіркеу туралы дерек енгізу үшін көші-қон 
қызметкеріне жүгінеді. Осы жылдың наурызынан бастап ол да 
жеңілдеді. 

Енді жылжымайтын мүлік иесі мен тіркелетін азамат 
egov.kz порталына тіркелгесін өтініш беріп, оны электронды 
цифрлы қолтаңбасымен растауы тиіс. Өтініш берілгеннен 
кейін дерек шамамен он минутта өңделеді. 
Артынша тіркелген мекенжай бойынша 
анықтама алуға тапсырыс береді. 

Бұл қызметке электронды цифрлы 
қолтаңбасы бар кез келген адам еліміздің 
барлық аймағында қол жеткізе алады.

КӨЛІК 
ИЕЛЕРІНІҢ
ЖҰМЫСЫ ЖЕҢІЛДЕЙДІ

БІЗ НЕ БІЛЕМІЗ?
Ақпарат технологиясы дегеніміз – компьютерді және 

телекоммуникациялық жабдықтарды деректерді сақтау, шығару, 
тасымалдау және өзгертуге арналған технология. Бұл термин 1958 
жылы Гарвард Бизнес шолуында алғаш рет пайда болған екен. 
Гарольд Дж.Я.Либет және Томас Л.Висслер былай деп жазыпты: 
«Жаңа технология әлі де басқарылмайды. Біз ақпараттық технология 
(IT) деп атаймыз. Анықтамасы үш санатты қамтиды: өңдеу 
әдістері, шешімдерді енгізу және модельдеудің статистикалық және 
математикалық әдістері, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етудің 
жоғары тәртібін енгізу. Бұл өз кезегінде жаңа заманның талабына сай 
қамдалып, еркін қолданысқа енген технология».

Құр сөзбен қуырдақ қуырғалы отырған жоқпыз. Сөзіміз 
салмақты болуы үшін маман пікірінен бастап көрелік. Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ ақпараттық технологиялар және ғылыми 
жұмыстарды коммерцияландыру басқармасының бастығы, экономика 
ғылымдарының кандидаты Нұрлан Құлмырзаевпен әңгімелескен 
едік. Тақырыпты ол әріден қайырды.

– IT технология дегеніңізді қазақшаласақ, ақпараттық технология 
деген ұғым. Мұның пайдасы қандай? Әрине, шаш етектен. Бұл 
– байланыс, бұл – ақша айналымы, бұл – бизнес деген тәрізді ары 
қарай жалғасып кете береді. Әлемнің әр қиырындағы адамдар 
осы ақпараттық технологиялардың арқасында бір-бірін көрместен 
байланыс жасап, жұмыс жүргізуде. Алысты жақын қылып, жаяуға 
тездетіп шаруасын бітіруге көмектеседі. Бұрынғыдай банктен ақша 
аударуға немесе темір жол және әуе билетін алуға табаныңыздан тозып 
әуре болмайсыз. Мемлекеттің бір түкпіріндегі оқиғаның жедел түрде 
технология арқылы тарап, бүкіл республика құлағдар болып отырғаны, 
ақыр соңы сіз менімен алып отырған сұхбатыңыздың мүмкін болып 
отырғаны да осы технологияның арқасы. Ендеше, мұның пайдасын 
айтып тауысу мүмкін емес. Алайда, еліміздегі IT саласы дамыған 
елдердің деңгейіндей емес. Мемлекеттік құрылымдар, бизнес саласы 
санды әлемге өту қажет. Бізде әлі қорқыныш бар, ақпараттық әлемге 
сенімсіздік бар. Бір жағынан ақпараттық қауіпсіздік болса, екінші 
жағынан мамандарға деген сенімсіздік. Мамандарға сенімсіздік неден 
пайда болады? Сұраныс жоқ болса, ұсыныс та жоқ. Егер мамандарға 
талап қойылса, нарықта осындай мамандар қажет делінсе, олар 
талапқа қарай мамандана бастайды. Жақсы бағдарламашылар 
бізде де бар, бірақ олар шетелдік компанияларда жұмыс жасауда. 
Дегенмен, «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы пайда болғалы бері 
IT мамандарының арасында серпіліс пайда болғандай. Ауқымды 
жұмыстарды әлі де жалғастыруға тиіспіз, – дейді Н.Құлмырзаев.

Иә,  әлемді алақанға сыйдырған технологияның өріс алғаны 
әрбіріміз үшін тиімді болып тұр. Бәзбіреуге қаражат аударуыңыз 
керек болса, оның шотын білгеніңіз жеткілікті. Смартфонның 
бетін сипайсыз да қаражатыңыз діттеген жеріне жетіп отырады. 
Бұл ретте коммуналдық төлемдерді де қазір мойын созып сағаттап 
кезек күтпей, терминалдан төлей салу мүмкіндігі көптеген 
жерлерде қарастырылған. Үйіңізде отырып, сонау өзге мемлекеттегі 
туыстарыңызбен бейнебайланысқа шығасыз. Қажет дүниеңізді 
сауда нүктелерінің сайтына кіріп, үйден шықпай-ақ сатып аласыз. 
Міне, мүмкіндік деп осыны айтыңыз. ІТ саласы дамып, көптеген 
мүмкіндіктерге қол жеткізгенімізбен, маман таңдауда әлі де сол  
баяу қарқынмен келеміз. Бұл күнде компьютердің тілін білгеннің 
бәріне программист деп ортақ атау беріп, біз саланы әлі толық 
меңгермегенімізді көрсететеніміз тағы бар.

– Мысалы, заң процесімен айналысатын адамды заңгер дейміз. 
Бірақ олардың ішінде сала бойынша бірнеше тармаққа бөлінеді. 
Айталық, прокурор, адвокат, нотариус, жылжымайтын мүлік 
бойынша заңгер, тек қана ерлі-зайыптылардың, яғни отбасылық және 
ажырасуға байланысты мәселелермен айналысатын заңгерлер, тағы 
сол сияқты. Әр саладағы заңгер басқа саладағы заң тармақтарын 
білмеуі мүмкін деген сөз. Өйткені, ол өзінің тікелей жауап беретін 
саласы емес. Дәл сол сияқты, айти мамандары да жалпы «айтишник» 
аталғанымен олардың өз ішінде бағдарламашы, серверлік құрылғылар 
маманы, компьютер технигі, жүйелік администратор, айти аналист 
тәрізді тармақтарға бөлінеді. Сол себепті, бір айти маманы екінші бір 
айти салаға қатысты жағдайды білмей қалып жатса, таң қалатын жөні 
жоқ. Осы кезде дейін IT маман болу үшін бір бағдарлама тілін біліп, 
компьютер архитектурасын тану жеткілікті еді. Қазір талап күшейді. 
IT бағдарламалар кез келген салаға енгендіктен, IT маман ол агроном 
да болу керек, металлург та болу керек, дәрігер, нанотехнолог та болу 
керек. Себебі, бұл мамандардың бағыты әртүрлі. Бірі бағдарламаның 
ішкі кодын, яғни алгоритмін жазуға машықтанса, келесісі оның 
интерфейсін жазады. Үшіншісі дизайнға жауапты, – деген Нұрлан 
Құлмырзаев жұртшылық көзқарасының әлі де болса дұрыс орныға 
қоймағанын айтты.

Еліміз аталған технологияны күнделікті өмірге ақырын енгізіп 
келеді. Қазіргі таңда ауылдардың өзі тұрмыстық қажеттіліктермен 
технологияға демде-ақ көшуге даярлану үстінде. Өйткені, сол арқылы 
тұрмыстық қажеттіліктер жылдам әрі адам күшінсіз өтелетін дәурен 
таяп қалды.

Сөз түйін. Бала күнімізде ауылда үлкен бір төбе болатын. Ұялы 
байланыс осы жерде жақсы тартатындықтан елдегілер «Билайнтөбе» 
атап кеткен. Оқудағы балаларына қант-май жіберген ата-ана дорба 
салған көлігі жайлы айту үшін әлгі төбенің үстіне шығып, сөйлесіп 
отырады. Онда да үнемі дауыс ұлғайтқыш арқылы арғы жақ пен бергі 
жақтың дауысы анық естілетін. Қазір ше?! Ол күн келмеске кеткен. 
Үйдің әр бұрышында бір-бір смартфонды ұстағандар өздерінің айти 
технологиямен таныс екендігін ойлап отырған жоқ, бірақ қолданып 
отыр. Түбі әлем қолданысқа енгізген мұндай жаңа технология 
Қазақстанды да тұтас қамтитын болады.

М.СНАДИНҚЫЗЫ.

Бұрын қалай? Бүгін қалай? Есіңізде бар шығар, бала 
күніңізде үйде үлкен қара түсті теледидар болатын. 
Жақтаушаларын ағашпен көмкерген бір алып дүние. Ол істен 
шықса, тұтас ауыл дамудан тысқары қалатындай көрінетін. 
Өйткені, теледидар ауыл бойынша бірнешеу ғана. Бар-жоғы 
үш каналды көрсететін сол теледидардың «пульті» - жұмсауға 
оңай бала. Осындай бір күндерде ойыннан шаршағаным бар, 
«пульт» болуға құлшынысым болмады. Ал анам маңдайымнан 
сипап: «Ертең мына жарықты да, теледидарды да орныңнан 
тапжылмастан өшіріп-қосатын дәурен туады. Асықпа!» деген 
еді. Ал мен ертегі тыңдағандай болдым. Рас, қазір технология 
дегеніңіз сайрап тұр. Тек қолыңыз жетсе болды, жаңа техноло-
гия жаныңызда. 

“ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН”
“Syr boiy” gazetiniń arnaiy beti

Қазіргі уақытта көптеген елдерде цифрландыру 
дамудың стратегиялық басымдығына айналды. Әлемдік 
сарапшылардың болжамдарына сәйкес, 2020 жылға 
қарай әлемдік экономиканың төрттен бір бөлігі цифрлық 
технологияға көшетін болады.

АЛАҚАНДАҒЫ 
ӘЛЕМ

”АЛДЫН АЛА 
БАҒАЛАУ 

БОЙЫНША, 2025 ЖЫЛҒА 
ҚАРАЙ ҚАЗАҚСТАН 
ЭКОНОМИКАСЫН 
ЦИФРЛАНДЫРУДАН 
КЕЛЕТІН ТІКЕЛЕЙ 
ПАЙДА – ҚОСЫМША 
1,7-2,2 ТРЛН ТЕҢГЕНІ 
ҚҰРАЙДЫ. ОСЫЛАЙША 
2025 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ ЖЕКЕ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ЕСКЕРЕ 
ОТЫРЫП, ОЛАРДЫҢ ЖАЛПЫ 
КӨЛЕМІНЕ 4,8-6,4 ЕСЕ 
ҚАЙТАРЫМ БОЛАДЫ ДЕП 
КҮТІЛУДЕ.



– Бақыт Торғайбайұлы, міндетті әлеу
меттік медициналық сақтандыру жүйе
сін енгізу 2020 жылға шегерілді. Жүйені 
енгізудің кейінге қалдырылуы қор жұмы
сына әсер етті ме? Бүгінгі таңда қорда 
қандай өзгерістер болып жатыр?

– Шегерілді дегенмен, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесін іске 
қосуға дайындық жұмыстары жоспарлы, 
толыққанды жүріп жатыр. Бір жарым жылдан 
астам уақыттан бері жұмыс жасап жатқан 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына» бүгінгі таңға дейін түскен сақтандыру 
төлемдерінің жалпы сомасы 47 млрд теңгеге 
жетіп жығылады. Бұдан да басқа қор тегін 
медициналық көмек көлемі пакеті аясында 
көрсетілетін медициналық қызметтерді сатып 
алу бойынша қаржылық оператор рөлін 
атқарып, 2018 жылға ТМККК шеңберіндегі 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асырды және 
осы жылы көрсетіліп жатқан қызметтер үшін 

медицина мекемелеріне шығындарды өтеумен 
айналысуда. Болашақта бұған әлеуметтік 
медициналық сақтандыру пакеті қосылады. 
Ендігі мәселе, сол екінші пакеттің қай жылы 
іске қосылатынында ғана.

Қорға қаржы түсіп жатыр және ол 
денсаулық сақтау саласына жетпей жатқан 
қаражаттың орнын толықтыруға көмектеседі. 
АҚШ, Ұлыбритания сынды дамыған елдерді 
айтпай-ақ, ЕАЭО-дағы жақын көршіміз Ресейді 
алып қарасақ, денсаулық саласына ІЖӨ-нің 3,2 
процентін бөледі. Қазақстанда бұл көрсеткіш 
1,8 процент ғана. Екі елдің ішкі жалпы өнімі 
арасындағы айырмашылық та аз емес. Яғни, 
салаға қаржы жетпейтіні даусыз. Сондықтан 
міндетті сақтандыру жүйесі енгізілгеннен 
кейін қосымша медициналық қызметтер 
пакеті іске қосылып, жағдайдың біраз 
жақсарары хақ. Екінші жағынан, жүйені енгізу 
мәселесіне тежеу болып отырған проблемалар 
түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Бұл жерде 

мен өз күнін өзі көріп жүрген азаматтарды 
айтып отырмын. Біздің есептеуіміз бойынша 
елімізде 2,7 млн адам өзін-өзі сақтандыруы 
тиіс. Яғни, олар қорға ай сайын ең төменгі 
жалақының 5 проценті мөлшерінде жарна 
аударып отырмаса, болашақта сақтандыру 
пакетін пайдалана алмайды, олар тек негізінен 
шұғыл медициналық көмек түрлері енген тегін 
медициналық көмек пакетін ғана пайдалана 
алады. Қазір цифрландыру бағдарламасы 
қолға алынды. Осы бағдарламаның арқасында 
барлық мемлекеттік органдардың ақпараттық 
базаларын бір-бірімен ықпалдастырудың 
маңызы артып отыр. Жалпы, цифрландыру 
бағдарламасының арқасында өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған азаматтарды барлық 
мемлекеттік органдардың, оның ішінде салық 
органдарының ақпараттық жүйелерінде 
өзектендіріп, олардың барлық салық түрлерін 
және медициналық сақтандыру жарналарын 
жүйелі төлеп отыруын заңдастыру МӘМС 

МӘМС: 
ТИІМДІЛІГІНЕ ТАЛАС ЖОҚ

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «100 нақты қадам» - Ұлт Жоспарының 80-қадамында 
айтылғандай, еліміздің денсаулық сақтау саласының қызметі бүгінде міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру (МӘМС) жүйесі негізінде іске асырылып жатыр.Жалпы міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі – бұл халықтың денсаулығын сақтау саласындағы мүдделерді әлеуметтік 
қорғаудың мемлекеттік жүйесі. Қатысушыларына уақытылы, қолжетімді, сапалы медициналық және 
дәрі-дәрмектік көмек ұсынуды қамтамасыз ететін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі арқылы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» құрылды. 2017 жылдың маусым 
айында аталған қордың филиалдары еліміздің облыстарында ресми түрде ашылды. Ал, өткен 
жылдың 1 шілдесінен МӘМС жүйесі бойынша тұрғындар жарна төлеуді бастады. Осы орай-
да  «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда облысы  бой-
ынша филиалының директоры Бақыт Исмаханбетовпен сұхбаттасқан едік.
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Журналистер демекші, Қаратереңнің 
ұшқыштардан кейінгі бар байлығы – осылар. 
Бүгінде ауылдан шыққан ұзын-саны жиырмаға 
жуықтайтын қаламгерлер көшін тоқсанға 
келсе де тұғырдан түспеген ақпарат абызы 
Шәкірат Дәрмағанбетов бастап тұр. Ол – 
біздің ең бірінші есімін естіген журналисіміз. 
Қаратерең келіндерінің оған қойған лақап 
аты – Жазушы қайнаға. Құм арасында өсіп-
өнген, жазуға құмар ұландар үшін ол – 
публицистиканың патриархы. Сонау Аралда 
тұрып-ақ бүкіл елге танылды. Кітаптары 
кеңестік дәуірде шықты. Жазғандары 
республикалық басылымдарда әлі күнге 
дейін тоқтаусыз басылады. Одан соң Шәкірат 
ағаның інісі, жүйрік журналист, парасатты 
публицист Шәкізат Дәрмағанбетовтің есімі 
құрметпен аталады. Ол кісі «Социалистік 
Қазақстанның» аппаратында он бес жылға 
жуық жұмыс істеді. Осы басылымның 
Ақтөбе облысындағы меншікті тілшісі, 
«Сыр бойының» жауапты хатшысы қызметін 
атқарды. Яғни, ол аядай ауылдан басталған 
журналистік соқпақты барынша кеңейтті. 

Үшіншісі – журналист-жазушы Бегімбай 
Ұзақбаев. Осы үшеуі қалам ұстауға 
талпынған кейінгі буын үшін аса қадірлі 
болды. Бұл кісілер Қаратерең секілді ара-
тұра құм суырып тұратын шағын ауылдан 
шығып, бүкіл елге сөз айтатын қаламгер 
атануға болатынын дәлелдеді. Сол арқылы 
соңынан ерген жастарға үздік үлгі болды. 
Қаратереңнің қаламға құмар қара сирақ 
балаларының біразы оларды қазақтың үш 
биінен кем көрмеген сияқты. 

Бір кезде Тахауи Ахтановтың шығар-
машылық портретін жасаған академик-
жазушы Зейнолла Қабдолов оның үш 
туындысын («Қаһарлы күндер», «Боран», 
«Шырағың сөнбесін») айрықша бөліп 
алып, «Үлкен үшеу» деп атап еді. Сол 
сияқты қияндағы Қаратереңнің қаламгерлік 
мектебінде осы үлкен үшеудің орны бөлек.
Бұлар кейін бір ауылдың шеңберінен шығып, 
бүкіл өңір мақтан ететіндей абырой-бедел 
жинады. 

Бүгінгі әңгімеміз осы үшеудің кішісі 
жайында болмақ. Алдыңғы екі ағамызға 
қарағанда Бегімбай Ұзақбаевтың заманы бізге 
жақындау. Сондықтан, ой-пікіріміз де, таным-
тағылымымыз да үндестік пен үйлестіктің 
болуы заңды. Мен жасымнан ол кісінің 
атына қанық едім. Себебі, ауыл адамдары 
Бегімбай ағаны еті тірі, өмірге епті, жазу-
сызуға икемді жігіт ретінде кейіптейтін. Бір 
кезде ауыл жастарының көшбасшысы болған 
оның ұйымдастыру қабілеті жоғары екені 
жөнінде жиі айтылатын. Жалпы, үлкендердің 
әңгімесінен көп нәрсені ұғасың, кімге ілесу, 
кіммен күресу, нені үйрену, неден жирену 
қажеттігін түсінесің. Сондықтан ол туралы 
«Елдің атын шығарып жүрген жақсы ағамыз 
екен ғой» деген орнықты  пікіріміз ерте 
қалыптасты.  

Бегімбай Ұзақбаев өзі туып-өскен 
Қаратереңдегі орта мектепте мұғалім болды. 
Ол мен оқитын класқа сабақ берген емес, 
бірақ оның алдын көрген оқушылар ылғи 
да жағымды пікір айтатын. Балаға ұрсып-
зекімейтін, керісінше, мейірімге бөлеп, 
бауырына көбірек тартатын жаңашыл ұстаз 
болған тәрізді. Кейін ұзақ жыл облыстық 
радиода қызмет істеді. Беделді әрі белсенді 

журналист ретінде аймақтағы бірталай 
мәселелерді шешуге атсалысты. Ара-тұра 
ауылға келгенде өзі оқыған және ұстаздық 
қызмет атқарған мектепке соғады. Жүріс-
тұрысы, іс-қимылы, сөз саптауы өнегелі 
көрінетін. Ал мұндай кісілер санаңа тек қана 
тәуір ойларды ұялататыны анық. 

Үйдегі үлкендеріміз жетімдік көрсе де 
жасымаған, анасы Сәнім мен қарындасы 
Бақытты алақанына салып аялаған жас 
Бегімбайды бізге үнемі үлгі ететін. «Шешесі 
оларды қажымай-талмай еңбек етіп жүріп 
өсіріп еді, енді бұл соның қарымтасын 
қайтарып жатыр», – десетін. Мұны біз өрісті 
өнеге ретінде көңілге түйетінбіз. Жалғыз 
ұл болып жетілген соң, көпбалалы болуды 
армандаған шығар, ағамыздың шаңырағына 
шаттық әкелген перзенттері баршылық. 
Бекең өмірге келген ұл-қыздарына Киев, 
Жапырақ деп ат қоя бастағанда оның 
шығармашылық танымы бөлектеу екенін 
бірден аңғарғанбыз. Ол тұста қиялы жүйрік, 
ойы ұшқыр қаламгерлер ғана балаларына 
осындай қалыпқа сыймайтын аттар қоятын. 
Бір кезде тіршіліктің көшінен қалып қоймау 
үшін жанталасқан ұғымтал ұл бүгінде үрім-
бұтағын өрбітіп, тамырын тереңге жайған 
мәуелі бәйтерекке айналды. Ұлы ұяға, 
қызы қияға қонды. Немерелері алыс-жақын 
елдерден несібе теріп жүр. Қаламгер болу 
үшін бақ пен бап қатар тұруы керек десек, 
Бегімбай ағамыз бұл жағынан да кенде 
қалмаған сияқты.

Біздің кейіпкеріміз біраз уақыт КСРО 
Дін істері жөніндегі кеңесінің Қызылорда 
облысындағы өкілі деп аталатын қызметте 
болды. Сол кезде осындай іргелі мекемеде 
біздің ауылдың жігітінің жүргенін іштей 
ептеп мақтан ететінбіз. Жыр алыбы Жамбыл 
атамыздың ізімен ой толғаған Қабдоловша 
қайырып, «Дінсіздерге дін болған» деп, оны 
кәдімгідей арқа тұтатынбыз. 

Журналист Бегімбай Ұзақбаев қоғамды 
ілгерілету ісіне мол үлес қосты. Аңқасы 
кепкен Аралдың жайын жазды, Сыр өңірінің 
тұғырлы тұлғалары туралы қалам тербеді, 
имандылық мәселелерін жиі көтерді. 
Мақалалары республикалық басылымдарда 
тұрақты жарияланып тұрды. Жасынан 
қиындық көріп өскен ол жұрттың мұң-
мұқтажына мейлінше құлақ асуға тырысты. 
Кейін журналистік біліміне қоса Алматы 
партия мектебінің идеологтар даярлайтын 
бөлімін бітіріп, бұл саланың қоғамдық-саяси 
тынысына ден қойды. 

Бегімбай ағамыз тек публицистикамен 
шектеліп қалған жоқ. Ол көркем әдебиетке 
молынан олжа салды. Көркем әдебиет 
болғанда, анау-мынау қаламгердің батылы 
жетпейтін тарихи романға қол созды. 
Жалаңтөс баһадүр туралы романы жарыққа 
шыққанда Алаштың абызы, қазақ әдебиетінің 
аса көрнекті өкілі Әбіш Кекілбаев алғы сөз 
жазды. Бекең, «Алтын шыққан жерді белден 
қаз» дегендей, Қарабура әулие, Марал баба, 
Сопы Әзіз, Сартай батыр, Байқазақ батыр 
туралы романдарын жазып бітірді. Мұндай 
ауқымды шығармалар ерен еңбекті, қажыр-
қайратты қажет ететіні сөзсіз. Алдымен, 
тарихи деректер жинап, оны көркем 
әдебиеттің нысанасына айналдыру, жарыққа 
шыққан соң тарихшылар тап бермейтіндей, 
әдебиетшілер шап бермейтіндей етіп жазу 

айтуға ғана оңай. Осы талапты өнегелі 
өлшем ретінде ұстанған Бегімбай Ұзақбаев 
Қаратереңнен шығып, қазақтың сөз өнеріне 
таласы бар қаламгерлерінің қатарына 
қосылды.

Енді әңгіме басындағы үлкен үшеуге 
қайтып оралайық. Солар салған соқпақ 
кейін даңғыл жолға ұласты. «Болмасаң 
да, ұқсап бақ» деп, осы үш ағамыздың 
дәстүрін жалғастырушылар көбейді. Бас-
аяғы жиырма-отыз жылдың ішінде қазақ 
журналистикасына қаратереңдік ұландар 
көптеп ат қосты. Олар бұқаралық ақпарат 
құралдарының түр-түрінде қызмет істеді. 
Бірқатары жылдар бойы шетелдерде тұрып, 
еңбек етті. Еуропада журналистік білім алып 
жатқандары да бар. Олар келешекте әлемдік 
ақпарат жүйесіне мол үлес қосуы мүмкін. 
Тіпті журналист мамандығын иеленбесе 
де, жазу өнеріне таласы бар жандардан 
кем түспей, көркем дүниелерді бірінен соң  
бірін туындатып жатқан ауылдастарымыз 
да жеткілікті. Қаратерең қаламгерлерінің 
басылып шыққан шығармаларын жинасақ, 
бір шағын кітапхананың ауқымдырақ мүйісін 
құрап қалар. Соның бәріне ізашар болған 
Шәкірат, Шәкізат, Бегімбай ағаларымыздың 
үштігі емей немене?!

Хош, ұшқыштар мен журналистерді 
түгелдеп болдық. Қаратереңдегі осы екеуінен 
кейінгі қадірлі мамандық – суретшілік. Бұл 
ауылдан алды Мәскеуде, соңы Шымкентте 
оқыған керемет суретшілер шыққан. Бұлар 
сурет салғанда, теңіз жағалауындағы 
ысылдаған құмның суылы естілетіндей, 
бет қаратпайтын аңызақ аптаптың қызуы 
сезілетіндей етіп салады. Оны айтып 
отырғанымыз, біздің кейіпкеріміз де шындап 
ден қойғанда бейнелеу өнерінің майталманы 
болып кетуі мүмкін еді. Жасынан қолына 
қылқалам ұстаған Бегімбайдың суреттері 
жоғары бағаланып, сырт елдерге оқуға 
шақырылыпты. Бірақ анасын қиындықтың 
қыспағында қалдырып, алысқа кеткенді жөн 
көрмейді. Егер сол жолы Нева жағалауындағы 
қалаға оқуға аттанғанда бүгінде Бегімбай 
Ұзақбаев деген белгілі суретшінің майлы 
бояумен салынған көркем картиналарынан 
көз алмай қарап отырар ма едік, кім білсін?! 

Сөйтсек, ол суретші емес, суреткер 
болуға ұмтылған екен ғой... Бұдан көп ұтыла 
қойған жоқ. Есесіне, өмірдің өз бояуын тиімді 
пайдаланды. Көркем пейзажды ватманнан 
ақ қағазға ауыстырды. Портрет пен образды 
кенептен дәптерге көшірді. Сұлулықтың 
суретін көзбен емес, сөзбен салды. Әсіресе, 
тарихи тұлғаларды кейіптейтін көркем 
шығармаларын жазу үшін суретшінің таным-
түйсігі қажет-ақ. Ол әуелі кейіпкердің бет-
бейнесін көз алдына елестетіп, ойша тұлғалап 
алып, содан соң ғана қағазға түсіреді. Бұл 
ұстанымы жеміссіз емес сияқты. Бұған 
бүгінгі жетістіктері куә. Қалам қарымы, ерен 
еңбегі оны биіктерге бастап келеді. 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
ҚР ҰҒА  корреспондентмүшесі, 

филология ғылымдарының 
докторы, профессор.

(немесе бір ауылдан шыққан 
қаламгерлердің көшбасшыларының бірі 
Бегімбай Ұзақбаев туралы сыр-толғам)

Арал қойнауындағы біздің ауыл барша жұртқа көкте 
самғаған ұшқыштарымен танымал. Шетінен ұшқыштың оқуын 
бітірген Қаратереңнің қайсар жігіттері қалт-құлт еткен АН-
2-ден бастап, құлашы кең, әукесі әйдік әуе кемелерін ерттеп 
мініп, жер түбіне айдап кете береді. Бұлар тек ұзын тұмсық 
ұшақты ғана емес, жайынбас тікұшақты да шырқ үйіреді. Бетін 
аулақ қылсын, теңіз беткейінде әлдеқандай бір жағдай бола 
қалса, тәуекелге бел байлап, алдымен жететін де солар. Ал енді 
бүгінде осы теңіз қолтығындағы Қаратереңнің «Миминола-
ры» жөнінде көпшілік жақсы біледі. Себебі, оларды қалың елге 
кеңінен танытқан журналистер қауымы еді.

МЕРЕЙ

Облыс басшысының баста масымен 
аймақта осы бағдарламаны жүзеге асыру 
қолға алынған болатын. 2017 жылдың 
желтоқсан айында «Сыр Медиа» ЖШС  
жанынан «Рухани жаңғыру» орталығы 
ашылды. Қазіргі таңда орталық негізгі 
төрт кіші бағдарлама бойынша жұмыс 
жасап келеді. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасындағы 6 принцип пен 
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 бағдарламаларының 
бірнеше базалық бағыттары мен 
республикалық, аймақтық жобалары 
арқылы жүзеге асырылуда. 

2017 жылы «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын Қызылорда облы сында 
іске асыруға бағытталған іс-шаралар 
жоспары бекітіліп, жоспарға сәйкес 
Сыр өңірінде 600-ден астам іс-шара мен 
79 жоба жүзеге асырылды. Елбасының 
бағдарламалық мақа  ласында көрсетілген 
міндеттер «Туған жер», «Қазақстанның 
сакра льды гео гра фиясы», «Жаһандық 
әлемдегі зама науи қазақстандық 
мәдениет», «100 жаңа оқулық», 
«100 жаңа есім», Қазақ тілін латын 
графикасына көшіруге байланысты 6 
арнайы жоба  аясында орындалуда.

«Рухани жаңғыру» бағдар лама-
лық мақаласы негізінен алты басты 
принципке сүйенеді. Қоғамдық сана-
ны жаңғыртуда бәсекелік қабілет, праг-
матизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, 
білімнің салтанат құруы, Қазақстанның 
эволюциялық дамуы, сананың ашық-
тығын басшылыққа ала отырып, жұмыс 
жасап келеді. Әрине, ескерте кететін 
жайт, сананың жаңғыруы ұзақ уақытты 
қажет етеді. Сондықтан да «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру 
кезең-кезеңімен 2017-2030 жылдар 
аралығын қамтиды. Алғашқы жылы 
бағдарламалық мақаланы жан-жақты 
талдауға, ақпараттық-түсіндірмелік жұ-
мыстарға жіберілсе, биылғы жыл дан 
бастап бағдарламаның ар найы жобалары 
мен басты принциптерін тарату көзделіп 
отыр.

Бағдарламалық мақала жарық 
көргелі бір жылда аймақтағы меценат-
тар мен демеушілерден қомақты қаржы 
тартылды.

2018 жылға 81 жоба мен 100-ден аса 
ірі көлемді шараның өңірлік жол картасы 
әзірленіп, оны аймақ басшысы бекітті.

«Рухани жаңғыру» орталы ғы аз ғана 
уақыт ішінде қоғамдық санаға сілкініс 
жасайтындай шаралар өткізді.

«Қазақстан дағы 100 жаңа есім» 
жобасына өңірден қатысқан азаматтарды 
елге таныту мақсатында «Уақыт. Тұлға 
және бүгінгі бәсекелестік» танымдық 
шарасын өткізді. Оған студенттер 
мен мектеп оқушылары қатысып, 
аймақ тың мақтан тұтар тұлғалары 
жайлы көрме жасап, ғылыми жобалар 
қорғады. «Тәрбие және білім» кіші 
бағдарламасы аясында Назарбаев 

зияткерлік мектебінің «Шаңырақ» жо-
басы негізінде оқушыларды әлеуметтік 
жобалармен айналысуға дағдыландыру 
мақсатында №4 Ә.Қоңыратбаев атын-
дағы дарынды балаларға арналған 
мектеп-лицейде семинар өткізілді. 
Сондай-ақ №4 С.Сейфуллин атындағы 
мектепте «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасының басым бағыттарын түсін-
діру және тәрбие жұмыстарының жүйелі 
жүргізілуіне байланысты облыс тық 
семинар өткізілді. 

«Рухани жаңғыру» орталығы ұйым-
дастырған   шаралардың   ішінде көп-
шіліктің қызығушылығын тудырған бас-
тама «Ана мен бала» орталығына барып, 
жаңа туған 20 сәбиге домбыра сыйлау 
акциясы болды. Бұл іске демеушілер 
де үлкен үлес қосты. «Атамекен» кіші 
бағдарламасы аясында өткізілген бұл 
шара әрі қарай өз жалғасын тапты.

Қ.Мұхамеджанов атындағы №1 
мектеп-гимназияда, Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда мемлекеттік универ-
ситетінде күйшілер мен жыраулардың 
шеберлік сағаттарын өткіздік.

Білім беру мекемелерінде қоңырау 
орнына күй ойнату туралы бастама да 
аяқсыз қалған жоқ. Кәсіпкер Балтабай 
Ибраев Қ.Мұхамеджанов атындағы 
№1 мектеп-гимназияға 10 дом быра 
сыйлап, білім ошағында ұлттық 
аспаптар оркестрі құрылды. Әрине, 
«Атамекен» кіші бағдарламасы негізінен 
өз Отанын дамытуға үлес қосқысы 
келетін, ешқандай коммерция немесе 
пайданы көздемейтін, елдің игілігіне 
жұмсалатын әлеуметтік жобаларға 
арналады. Аймақта мұндай жанашыр 
жандар жетерлік. Реті келгенде айта кету 
керек, біздің идеямыздың жүзеге асуына 
«Ұшқын» мүгедектерді қолдау қоғамдық 
бірлестігі, «Қолөнер» ұлттық дүкені, 
сондай-ақ атын жария еткісі келмеген 
демеушілер мен меценаттардың осы 
бағдарлама аясында атқарған істері 
мен көрсеткен қаржылай қолдаулары 
мақтауға тұрар лық дүниелер.

Ұлттық қолөнерді дәріптеу мақ-
сатында «Атамекен» балалар ауылының 
бірнеше тәрбиеленушілерін Айдарлы 
ауылындағы Роза Әлбатырованың кілем 
тоқу цехына апарып таныстыру, Work-
shop форматында шеберлік сағатын 
өткізу арқылы жастар санасына ұлттық 
қолөнер қасиетін сіңіру де өз нәтижесін 
берді. «Атамекен» отбасылық үлгідегі 
балалар үйінің қыз балалары бұл шараға 
белсене әрі қызығушылықпен қатысты.

«Рухани қазына» кіші бағдарламасы 
аясында К.Қаракөзов атындағы №235 
мектепте өткен «Асық ату ойындары» 
да көптің назарын аударған шараның 
бірі болды. Алдағы уақытта ұлттық 
ойындарды кеңінен насихаттау жалғаса 
береді.   

«Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» арнайы жобасын жүзе ге 
асыру жөніндегі облыстық жұмысшы 
топ мүшелерімен бірлесе өңірдегі 
қасиетті орындар сараланды. Сондай-ақ, 
«Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу 
орталығының ғылыми қызметкерлері 
облысымызда іссапарда болып, өз 
тәжірибелерімен бөлісті. Нәтижесінде 
2017 жылы  жарыққа шыққан «Жал-
пыұлттық қасиетті нысандар» және 35 
нысан «Өңірлік қасиетті нысандар» 
кітаптарына облыс бойынша зиярат 
ету маңыздылығы, тарихи сипаттамасы 
қойылған талаптарға сәйкес келетін 12 
нысан енгізілді. 

Сонымен қатар, өңіріміздегі 6 ны-
санға оғыз дәуірінің ескерткіштері 
Жанкент, Сортөбе, Жент, сақ мәде-
ниетінің көрнекті жәдігері Шірік-Рабат 
қалашықтарына, Аралдың кепкен таба-
нындағы Кердері кесенесіне және де 
қазақ хандығының астанасы болған 
Сығанақ қалашығына археологиялық 
зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Алдағы уақытта ішкі және сыртқы 
туризмді дамыту мақсатында қасиетті 
жерлер картасы бойынша балалар мен 
жасөспірімдерді тарту жобасы қолға 
алынады. 

«Ақпарат толқыны» кіші бағдар-
ламасы бойынша «Қазақстандағы 100 

жаңа есім» жобасының жеңімпаздары 
А.Подольских, Б.Баймаханов, С.Әбді-
рах  ма  нова және Ә.Далиеваны ел арасын-
да кеңінен дәріптеу мақсатында шаралар 
ұйымдастырылуда. 

2018 жылдың 9 сәуір күні Сымбат 
Әбдірахманова «Табыс кілті» атты 
коуч өткізді. Онда идеяны қаржысыз 
жүзеге асыру, балалармен жұмыс 
жүргізудің тәсілдері, табысқа жетудің 
сыры жайлы әңгімеледі. Сәуір айының 
соңғы онкүндігінде хирург-дәрігер 
Б.Баймаханов өңірімізге арнайы сапар-
мен келіп, ота жасайды. Дәрігерлер 
мен студенттерге хирургиялық транс-
плантация жасау технологиясы жайлы 
дәріс оқиды.

Аймақтық «Рухани жаңғыру» орта-
лығы таптаурын тақырыптан, көпшілікті 
шаршататын шаралардан аулақ болып, 
тиімді әрі қатысушылар ерекше әсер 
алатын нәтижелі жұмыстарды жүргізуге 
көңіл бөліп отыр. Алдағы уақытта 
ұлттық құндылықтарды сақтауға және 
брендке айналдырып, патенттеуге 
байланысты арнайы жобалар жүзеге 
асырылады. Ежелгі астаналар ордасы 
болған Сыр өңірінің тарихын тереңнен 
зерттеу, түркі дүниесіне ортақ бабамыз 
Қорқыт мұраларын бірнеше тілде 
сөйлету, Оғызнама, Алпамыс батыр 
жырына байланысты халықаралық дең-
гейде зерттеу жұмыстарын жүргізу 
жоспарланып отыр. Осы жоспар 
бойынша халықаралық симпозиум 
ұйым дастыру ойда бар.

Сыр өңірінің киелі жерлері 
жайлы сериялы деректі фильмдер, 
аңыз әңгімелер желісімен балаларға 
арналған мультфильмдер түсіру де 
осы жылдың еншісінде. Айта кетейік, 
орталықта 5 ғылым кандидаты, 2 
журналист, 2 филолог маман, монтажер, 
дизайнер, телеоператор еңбек етеді. 
Болашақта жаһандық әлемдегі 
заманауи қазақстандық мәде ниетті 
қалыптастыруда ақпараттық жүйелер 
саласын меңгеруге ниетті жас тарды 
оқытатын курстар ашылатын болады. 

«Рухани жаңғыру» бағдарла-
масының бір жылдығына  орай Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетімен бірге G-gloval ком-
муникативтік платформасында респу-
бликалық онлайн-конференция өтеді. 
Оған республиканың барлық айма-
ғындағы ЖОО ғалымдары қатысады деп 
күтілуде.

Әрине, «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасын жүзеге асыру барысында 
кездесетін мәселелер де аз емес. Ең 
алдымен бағдарламаның мәнін түсінбей 
пікір айтушылар бар. Сондай-ақ, кейбір 
басшылар тарапынан кез келген шараны 
«Рухани жаңғыру» аясында өткізу 
етек алып барады. Бұл туралы Елбасы 
да қатаң ескерту жасаған. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы ең алдымен 
туған жерді түлетуге, жас ұрпақтың 
ұлттық санасына ұлттық тәрбиені 
сіңіруге, ұлттық бірегейлікті дамытуға 
баса назар аударады. Сондықтан әрбір 
азамат ел дамуына бейжай қарамай, оған 
үлес қосса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Бізде билік бәріне жауапты, мем-
лекет жасап беру керек деген пікір жиі 
кездеседі. Өркениетті елдер қатарынан 
көрінгіміз келсе, кемшілікті бірлесе 
жоюға, қателікті бірге түзетуге жол 
іздеуіміз керек. Жайлы өмір мен ыңғайлы 
жағдайды аңсамайтын адам жоқ. Ал сол 
жайлылықты қамтамасыз ететін өзіміз 
екенін ұмытпайық. Ол үшін сананы 
жаңғырту керек.

Қоғамдық сананы жаңғырту әрбір 
азаматтың дүниетанымына байланысты. 
Десек те, ұлттың тамырдан ажырап, 
болмысын бұзып алмай, жаһанданудың 
жұтына айналып кетпес үшін сананы 
жаңғыртып, салт-дәстүріміздің озы-
ғын келер ұрпаққа жеткізу, ұлттық 
кодымызды насихаттау – азаматтық 
парызымыз.

Нұрлыбек МЫҢЖАС, 
аймақтық «Рухани жаңғыру» 

орталығының басшысы.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ
СЫРДАҒЫ СЕРПІНІ1-бет

ҮЛКЕН 
ҮШЕУДІҢ 

ҮЛГІСІ

СҰХБАТ
пакетін кәдеге асыру төңірегіндегі өзекті 
мәселелерді шешіп беретіні даусыз.

Айта кету керек, елімізде «Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі» бойынша медициналық көмектің 
екі пакеті қолданысқа енгізіледі. Оның 
бірі – қазір қолданылып жүрген кепіл-
дендірілген тегін медициналық көмек 
пакеті болса, екіншісі – міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру пакеті. Бұрын 
кепілдендірілген тегін медициналық 
көмек пакетін қаржыландыру Денсаулық 
сақтау министрлігінің Медициналық 
қызметке ақы төлеу комитетінің 
мойнында болатын. 2018 жылы аталған 
комитет жұмысын тоқтатты. Сондықтан 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» биылдан бастап заңда белгіленген 
міндетін атқаруды бастады. 

– Сақтандыруды кейінге шегеруге 
негізгі себеп те осы – өзінөзі жұмыспен 
қамтығандар мәселесі ғой?

– Иә. Елбасының өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың сақтандырудан тыс 
қалмауын қарастыру туралы тапсыр-
масынан кейін Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі жергілікті 
билік органдарымен бірлесе былтырдан 
бері осы ауқымды мәселемен айналысып 
келеді. Денсаулық сақтау министрлігі 
де салалық уәкілеттік орган ретінде 
медициналық сақтандыру пакетін жасап 
шығуы тиіс. Сөздің шыны керек, бірақ 
бұл шаралармен бәрін қамту мүмкін емес. 
Қамтылмағандар өзін-өзі сақтандыруы 
қажет. Алдағы уақытта осындай 
азаматтарға сақтандырудың тиімділігін, 
жарна төлеудің оңай жолдарын түсіндіру 
жұмыстарын күшейтпек ойдамыз. Жалпы, 
жарна төлеудің бірнеше жолы бар. Қазір 
сақтандыру жарналарын «Қазпоштаның» 
немесе банктердің кез-келген бөлімшесі 
арқылы төлеуге болады. Сонымен 
қатар, азаматтар төлемді «Қазпошта» 
АҚ-ның сайты арқылы жасай алады. 
Болашақта оны онлайн-банкинг жүйесі 

мен банк терминалдары арқылы төлеу 
мүмкіндіктерін қарастыратын болады. 
Қор қазір екінші деңгейлі банктермен 
осы бағытта жұмыс істеп жатыр.  Ең 
бастысы, адамдар МӘМС шеңберінде аз 
ғана жарна төлеп, қосымша медициналық 
қызметтерді алуға болатынын түсінуі 
қажет.

– Осы жылы «Әлеуметтік медици
налық сақтандыру қорымен» келі сім 
шарт жасасқан жекеменшік клиника
лардың саны қанша? 

– Медициналық сақтандыру қоры-
ның мақсаты – жақын болашақта медсақ-
тандыру пакеті бойынша стратегиялық 
сатып алушы ретінде жекеменшік 
секторды қызмет көрсетуге көбірек 
тарту, сол арқылы медицина нарығында 
бәсекелестікті күшейту. Өйткені, бәсеке 
бар жерде сапа болады. Осы мақсатта 
қыркүйек айында қор аталған бағдарлама 
шеңберінде қызмет көрсетуге ниетті 
денсаулық сақтау субъектілерінің 
дерекқорын жасаған болатын. Еліміз 
бойынша мемлекеттік тапсырысты 
орындауға ниетті, әрі әлеуеті жетеді 
деген 1600-ден астам денсаулық сақтау 
субъектісі дерекқорға енді. Оның 43 
проценттен астамы – жекеменшік 
клиникалар. Бұл былтырғы көрсеткішпен 
салыстырғанда екі есе көп. Ал 
жекеменшік клиникалармен бекітілген 
келісімшарттардың жалпы сомасы биыл 
әзірге 95 млрд теңгені құрап отыр. Бұл 
да өткен жылдардағы көрсеткіштен 2 есе 
көп. Сонымен қатар, биыл алғаш рет бұл 
процеске еліміздегі ірі-ірі жекеменшік 
клиникалар қатысып отыр. Қызылорда 
облысы бойынша айтар болсақ, қордың 
дерекқорына қазір 83 медициналық 
мекеме тіркелді, оның 49-ы – жеке 
клиника, осылайша былтырғы жылмен 
салыстырғанда 2 есеге, яғни 45%-
ке  артып отыр. Қазіргі уақытта облыс 
бойынша 35 млрд теңгеге 68 медициналық 
мекемемен келісімшарт жасалды. 

Оның 32-і немесе 47,1 % і жекеменшік 
клиникалар. Биыл кепілдендірілген көмек 
пакеті шеңберінде қызмет көрсететін 
жекеменшік клиникалар саны өткен 
жылмен салыстырғанда 30%-ке артты.

– Былтыр емханаларға тіркеу 
науқанын тұңғыш рет Медициналық 
сақтандыру қоры өткізген болатын. 
Науқан қалай өтті? Тіркеу барысында 
кемшіліктер болды ма?

– Өткен жылы қор тұңғыш рет 
медициналық қызметтерді жеткізу-
шілермен, соның ішінде емханалармен 
жұмыс істеуді қолға алған болатын. 
Олармен жасалатын келісімшарт сомасы 
тіркелген тұрғындар санына тәуелді. 
Жыл басынан бері елімізде кейбір 
емдеу мекемелерінің азаматтар атынан 
тіркеу жөнінде жалған өтініштер жазып, 
оларды өздеріне тіркегені туралы, 
сондай-ақ, тіркеуден ешбір негізсіз 
бас тарту фактілері туралы шағымдар 
түсті. Қазір қор мамандары осындай 
шағымдар негізінде жан-жақты жұмыс 
істеуде. Сондықтан қазір осыны Халыққа 
қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) 
арқылы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер реестріне енгізу туралы 
ұсыныс дайындалып жатыр. Жоғарыда 
айтылған жағдайларды ескере отырып, 
тіркеу ережесіне де толықтырулар енгізу 
көзделіп отыр. Әрине, жаңа қызметтерді 
іске қосуға біраз уақыт қажет. Сондықтан 
қор осы бағытта жұмыс басталған кезде 
қосымша хабарлайтын болады. Оған 
дейін азаматтарды емханаға тіркеу тәртібі 
бұрынғыша: egov.kz порталы немесе 
емханалардың тіркеу бөлімі арқылы 
жүргізіле бермек. Тіркелу үшін жеке 
куәлік пен медицина ұйымы басшысының 
атына жазылған өтініш талап етіледі.

Сұхбатты жүргізген:
 Айнұр БАТТАЛОВА, 

«Сыр бойы».

”ХАЛЫҚ ТЫҢ ИГІЛІГІ 
ҮШІН ЖАСАЛЫП 

ЖАТҚАН ТЫҢ ЖОБАЛАРДЫҢ 
ЛАЙЫҚТЫ ЖАЛҒАСЫ 
– СЫРДАРИЯ ӨЗЕНІНІҢ 
СОЛ ЖАҒАЛАУЫНАН БОЙ 
КӨТЕРЕТІН ЖАҢА ҚАЛАНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ. СОЛ АУМАҚТАН 
ӘЛЕУМЕТТІК-ИНЖЕНЕРЛІК 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 
ОБЪЕКТІЛЕРІМЕН БІРГЕ 
ЖАСТАР ОРТАЛЫҒЫ, ҚАЗАҚ 
ОРТАЛЫҚ АТҚАРУ КОМИТЕТІ 
ҒИМАРАТЫ ҮЛГІСІНДЕГІ 
МУЗЕЙДІҢ ҚҰРЫЛЫС 
ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІ ЗІЛУДЕ. 
ЖАҚЫН КҮНДЕРІ ҚАЗАҚ 
ОРТАЛЫҚ АТҚАРУ КОМИТЕТІ 
ҮЛГІСІНДЕ САЛЫНҒАН 
ҒИМАРАТТА АЙМАҚТЫҚ 
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛАТЫН 
БОЛАДЫ.
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«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Арал аудандық «Толқын» газетінің бас маманы 
Құрманова Мариямкүлге жұбайы

Оразбектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Осы жылдың 13 нау
рызында отбасымыздың 
аяу лы қызы, бауы рымыз 
Кен жебай Жұлдызай Тоқ
сан  бай қызы небәрі он сегіз 
жасында өмірден озды. 

Кенжебай Жұлдызай  
2000 жылдың 23 сәуірінде 
Қаратерең ауылында дү ние
ге келген. Мектепте жақсы 
оқып, қоғамдық жұ  мыстарға 
белсене ара  ла   сып, газет беттеріне 
 жүрек жар ды жырларын ұсынып 
 отыратын. Мек тепті 2017 жылы 
бітіріп,  «Сер пін» бағдарламасымен 
Көкшетау қаласын дағы Ш.Уәлиханов  
атындағы Мемле кеттік университетке 
грантпен оқу ға түсіп, студент атан
ды. Оқуда аз уақыттың ішінде өзін 
кішіпейіл, ақ көңіл, досжаранмен де 
етене араласып, сыйласып, ыстық 
ықыласына бөленіп, тез тіл табыса 
білді. Кеше ғана қысқы  сессиясын 
аяқтап, демалысқа келіп бізді қуантып, 
оқуына қайтқан Жұлдызай қызымыз 
әпсәтте ажал құры ғына ілігіп, ара
мыздан ғайып болды. Аяулы қызымыз 

Жұлдызайдың 23 сәуір күні 
18ге толатын  туған күні 
қырық күндік асына тура 
келіп тұрғаны жүрегімізді 
сыздатады. Оның алдына 
қойған арманмақсаттары 
көп еді. Асыл жанның нұр
лы жүзі, сөзі мен сазды үні 
көңілімізден кетпек емес. 
Амал қанша, өмірі тым 
қысқа боларын білмеппіз. 

Көңілі жаздай, пейілі ақ,
Арманы асқақ жас еді.
Өмірге ынтық ән сыйлап,
Жыр жазып жүрді әдемі.

Қиылды өмір гүл кесте,
Алармыз жаным, сені еске.
Бағыштап дұға арнаймыз,
Жазулы атың жүрегімізде,  дей 

отырып, Жұлдызай қызымыздың   40 
күндік садақасы сәуірдің 23не Арал 
ауданы, Қаратерең ауылында болаты
нын барлық ағайынға хабарлаймыз.

Еске алушылар: 
ата-анасы, бауырлары және 

Қуанышбаевтар әулеті.

САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ АЛАМЫЗСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облыстық мәслихаты «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» және 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдары талаптарының бұзылуына жол 
бермеу мақсатында Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, №1 ғимаратында «Қызылорда 
облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Азаматтардың өтінішін қабылдау 
жәшігі» орналасқандығын және 605401 нөмірі «сенім» телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Электронды мекенжай: kyz_oblmaslikhat@mail.ru 
 

Қызылорда облыстық мәслихаты лауазым иелерінің 
азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізетін лауазымды 
адамның тегі, 

аты-жөні

Азаматтарды 
қабылдайтын 

адамның 
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Байқадамов 
Наурызбай 

Сейтқалиқұлы 

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
хатшысы

сейсенбі
сағат 

15.0017.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605401

Қосмамбет 
Мэлс Назарұлы

«Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
аппараты» ММ 

басшысы

бейсенбі сағат
15.0017.00

Қызылорда 
қаласы, Сұлтан 

Бейбарыс 
көшесі, № 1

605399

Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауға алдын ала жазылу үшін  
8(7242)605401 байланыс телефоны арқылы хабарласуға немесе Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, № 1 мекенжай бойынша келуге болады.

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

өкілдерін жеке қабылдау кестесі

№ Т.А.Ә Атқаратын 
лауазымы

Байланыс 
телефоны

Қабылдау күні, 
уақыты

1
Абдуалиев Айдар 

Сейсенбекұлы 
Басқарма 
басшысы

8 (7242) 605362 Сәрсенбі
Сағ: 15.00ден
17.00ге дейін.

2
Шаменов
Бауыржан
Серікұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

8 (7242) 605360 Жұма
Сағ: 15.00ден
17.00ге дейін.

3
Айтжанова
Жұлдызай 

Жыланбасқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

8 (7242) 605363 Бейсенбі
Сағ: 15.00ден
17.00ге дейін.

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 120003, Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан №1.

Сенім телефоны: 8 (7242) 605362, 605361.
Электрондық пошта: prd@korda.gov.kz

Облыстық ішкі саясат басқармасының 
мем  лекеттік әлеуметтік тапсырысы  аясында 
үкіметтік емес ұйымдардың ақпараттық ре
сурс  тық орталығы жұмысын жалғастыруда. 
Жоба аясында Қызылорда облысы бойынша 
үкі меттік емес ұйымдардың жетекшілері мен 
мүшелері орталық қызметін пайдалана алады. 

Оның ішінде техникалық базаны пайдаланып, 
құқықтық, сауаттық  кеңес алады. 

Орталық қызметі дүйсенбіжұма күндері 
сағат 9:00ден 18:00ге дейін жұмыс жасайды.    

Мекен-жайы: Бейбарыс Сұлтан көшесі, № 4. 
Т.Жүргенов атындағы шығармашылық үйі, 

№ 327 кабинет.

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ НАЗАРЫНА!

ЖАРЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
1. Тай жарысы – 5 шақырым (2 айналым)
2. Құнан бәйге (3 жасар аттар) – 10 шақырым (4 айналым)
3. Тоқ бәйге – 16 шақырым (7 айналым)
4. Аламан бәйге – 24 шақырым (10 айналым)
Анықтама алу үшін телефондар:
8 (72433) 2-49-26, 2-40-00 – Арал аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі.
8-702-623-71-24 – Бедер Кәдірбер ген Бедерұлы, «Арал аудандық ұлттық ат 

спорты федерациясы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы.

Құрметті Арал ауданының тұрғындары мен 
аудан қонақтары келіңіздер, бәйге тамашалаңыздар.

Ұйымдастыру комитеті.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Үстіміздегі жылдың 7 мамыр күні сағат 11:00-де Арал қаласындағы ипподромда 

Ұлы Жеңістің 73 жылдығын Арал ауданында кеңінен атап өту мақсатында ат спорты 
түрлерінен (тай жарысы, құнан, тоқ және аламан бәйгелері) жарыстар өткізіледі. 

Жарысқа қатысушыларды тіркеу 2018 жылдың 6 мамыр күні сағат 10:00-ден 
кешкі сағат 19:00-ге дейін.

Сыбайлас жемқорлық – қоғамымыздың дамуына кесірін 
тигізетін құбылыс. Елімізде тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 
бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылдар және сы
байлас жемқорлық көріністерін жою мақсатында заңнамалық 
актілер қабылданды. Сонымен қатар, еліміздің әлеуметтік
экономикалық дамуына кедергі жасайтын,  адам құқығын 
бұзатын нарықтық қатынас пен бәсекелестік принциптеріне 
нұқсан келтіретін жемқорлықты болдырмау жөнінде жұмыстар 
жүргізіліп келеді. 

Әрине, бұл мәселе Елбасымыздың назарында. Мемле
кет басшысы  Жолдаудың басым бағыттарының бірі ретінде 
жемқорлықпен күрес және заңның үстемдігін көрсеткен. Яғни, 
жемқорлықтың алдын алу жұмыстарын күшейту керектігін 
айтқан. Сыбайлас жемқорлықпен күрес – кез келген мемле
кет үшін өзекті мәселелердің бірі. Елбасы Жолдауын жүзеге 
асыру және мемлекеттік қызмет  көрсету ісінде адами фактор 
мен сыбайластық әрекетті болдырмау мақсатында «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы іске асырылуда.

Сонымен қатар, «100 нақты қадам» Ұлт  жос пары ның 
13қадамында да жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, жаңа 
заңнамалар әзірлеу мәселелері нақты көрсетілген. 

Яғни, бұл – мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою 
бағытындағы кешенді және жүйелі күрес жүргізу саясаты жан
данып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. 
Оны болдырмау мен алдын алуды барлық мемлекеттік мекеме
лер қамтамасыз ету қажет.

Инспекцияда сыбайлас жемқорлық көріністерін шектеуге 
бағыттал ған ісшара жоспары әзірленіп, жүзеге асырылады. 
Сондайақ, тұрақты түрде сенім телефондары жұмыс істейді. 
Инспекция қызметкерлерінің өз қызметін атқару барысында 
заңсыз ісәрекет немесе әрекетсіздік фактілері туралы инс
пекцияның 8/7242/201587 сенім телефонына  хабарласа ала
сыз.

Ж.СӘРСЕНБАЕВ,
ҚР АШМ ВБжҚК-нің Қызылорда облыстық аумақтық 

инспекциясының басшысы.

БҮГІНГІ КҮН 
ТАЛАБЫ

Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көр
сетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол 
жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту 
туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық  экономика 
министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №175 бұй
рығының 18тармағында  сумен жабдықтау және (не
месе) суды бұру саласындағы реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге тең қол жеткізуді ұйымдастыру және 
оларға техникалық шарттарды берген кезде тең қол 
жеткізуді ұйымдастыру тәртібіне сүйене отырып, осы 
тармақтың 100 тармақшасы арқылы тұтынушыларға 
техникалық шарт беріледі.

Берілген техникалық шартта Қазақстан Республика
сының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 
ақпандағы №163 бұйрығымен бекітілген 2тармағының 
37тармақшасына сәйкес теңгерімдік тиесілігін бөлу 
шекарасы анықталады.

Осыған байланысты, ауызсу және кәрізсу жүйе
леріне қосылу қызмет көрсетуші мекеменің берген 
техникалық шарты негізінде жүзеге асырылуы  тиіс.

Қызмет көрсетуші «Арал» СЖКБД филиалының 
аудандардағы өндірістік бөлімшелерден техникалық 
шарт алып құжаттарыңызды 3 ай ішінде заңдастыру
ларыңызды сұраймыз.

Осы хабарлама шыққан күннен 3 ай мерзім ішінде 
заңдастыру қажет, заңдастырмаған жағдайда заң бұзған 
тұтынушыға айыппұл салынатынын ескертеміз.

Техникалық шарт ақысыз негізде беріледі.

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

Су ресурстары комитеті  
Қазсушар РМК-нің 

«Арал» СЖКБД филиалы.

Қызылорда облысы бойынша аудан орталығы және елді мекендерден 
ауыз су пайдаланушы жеке және заңды тұлғалардың назарына!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
«Электронды шотфактуралар ақпараттық жүйесінде 
электронды түрде шотфактураларды жазу ережесін 
бекіту туралы» 2018 жылдың 23 ақпанындағы №270 
бұйрығының 4тармағына сәйкес, 2018 жылдың 1 
сәуірінен бастап «Электрондық шотфактуралар» ақпа
раттық жүйесінің «Виртуалды қоймасы» модулі  тәжі
рибелі түрде іске қосылды.

Бастапқы кезеңде, бұл функционал кедендік әкелу 
баждарын төмендетілген ставкасын пайдаланушыларға 
қатысты автокөлік құралдарын сатушы салық төлеу
шілер үшін қолданылады.

Бүгінгі күнге, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2017 жылғы 9 ақпандағы №58 
бұйрығына сәйкес, аталмыш санатқа көлік құрал
дарының ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметтің 
тауар лық номенклатурасының 235 кодтары жатады.

Аталмыш шешімге сәйкес тауар Тізімінен көлік 
құрал дарының ЕАЭО сыртқы экономикалық қызметтің 
тауарлық номенклатурасының 5 коды (8703211091, 
8703401091, 8703601091, 8704213904, 8704239905) алы
нып тасталды.

«Электрондық шотфактуралар» ақпараттық жүйесі 
(әрі қарай  ЭШФ АЖ) өнімді серверінің құрамына 
кіретін «Виртуалды қоймасы» модулі келесі сілтеме 
бойынша орналастырылған: https://esfvs.gov.kz:8443/
esfweb/login.

«Виртуалды қоймасы» модулінде, сондайақ API 
интерфейсінде жұмыс істеу нұсқаулығы келесі сілте
меде орналастырылған: http://kgd.gov.kz/ru/content/api
interfeyswebprilozheniyaelektronnyeschetafakturys
modulemvirtualnyysklad1. 

«Виртуалды қоймасы» модулінде жұмыс жасауға 
қатысты сұрақтар бойынша – ЭШФ АЖнің Қолдау 
Орталығының media@osdkz.com электронды мекен
жайына немесе +7 (7172) 2 727320 телефон нөміріне 
хабар ласуыңызға болады.

Жоғарыда аталған тауарларды сатып алушы (им
порттаушы) және сатушы салық төлеушілер ЭШФ 
АЖне, оның ішінде «Виртуалды қоймасы» модуліне 
тіркеліп, аталған Модуль арқылы ЭШФ жазу қажет.

Байланыс телефоны: 235209. 
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаменті.

Электронды шот-фактуралар жүйесінің жаңа модулі

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  телефон да ры арқылы байланысуға 
болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

Қызылорда облысы әкімдігі «Karatau Mining (Қаратау Майнинг)» ЖШС 
Қызылорда облысы Байжарқын өңірінде алтын, мыс және ілеспелі компоненттерді 
іздеу жұмыстарының жобасына «Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасына 
ұсыныстар мен ескертпелерді жинау арқылы тіркеу жүргізеді.

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге жоба бойынша 
ақпарат алып, өз ойпікірлерін білдіруге болады.

Қоғамдық тыңдаудың сауал намалық түрін жүргізуге жауапты Қызылорда 
облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының өкілі Кайнаров Д., байланыс телефоны: 8 (7242) 60 53 69.

Тапсырыс беруші: «Karatau Mining (Қаратау Майнинг)» ЖШС.
Жобаның электрондық нұсқасы орналасқан интернет ресурс адресі: www.

tabigat.e-kyzylorda.gov.kz.
Тапсырыс берушінің ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау электрондық 

поштасы: karatau.mining@gmail.com
Жобаның баспа түрімен мына мекенжайда танысуға болады: Қызылорда 

қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 46. Анықтама алу телефоны: 8(7242) 40 05 70.

ХАБАРЛАНДЫРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ компаниясы барлық құрылыс, 

көлік, мұнай өндіру және басқа компаниялар мен кәсіпорындардың басшы
ларының назарына «ҚұмкөлАрысқұмЖосалы» магистральды мұнай құбы
ры ның Қарағанды облысы Ұлытау ауданының, Қызылорда облысының Сыр
дария, Жалағаш және Қармақшы аудандарының аумағымен өтетінін жеткізеді.  
Магистральды құбырларды қорғау ережелерінің талаптарына сәйкес 
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚның жазбаша рұқсатынсыз қорғау 
аймақ тарында (құбырдың екі жағынан 25 м) қандай да бір жұмыс түрлерін 
жүргізбеулеріңізді сұраймыз.

Автокөлік егелерінен және жақын маңда орналасқан елді мекен тұрғын
дарынан құбыр өтетін жолға таяу жердегі қозғалыс қауіпсіздігінің ережесін 
сақтауларын, құбыр желісінің бүтіндігін бұзбай қорғауларын және қорғау 
аймағында тек белгіленген автожолмен жүрулерін сұраймыз.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
басшылығы.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өт кен брифингте Қызылорда облысы 
бойын ша мемлекеттік кірістер депар та-
менті басшы сының орынбасары Мұса Қал-
дарбеков «Президенттің бес әлеу мет тік 
бастамасы» аясын дағы салық тық  жүк-
темені азайту бағы тында  атқары латын 
шаралар жайлы айтты.

– Елбасының «Президенттің бес әлеуметтік  
бастамасы» Үндеуінде қарапайым халықтың әл
ауқатын арттырып, жағдайын жақсарту көзделген. 
Мемлекет басшысы баспаналы болудың тиімді 
тетіктерін қарастырып, жұртқа жәрдем ретінде 
жеңілдетілген несие ұсынып,  білім беру грантта
рын көбейтіп, газдандыру мәселесі мен жалақысы 
төмен жұмысшылардың еңбекақысын көбейту 
үшін олардың салық жүктемесін азайтуға  пәрмен 
берді. Осы бағыттар бойынша барлық салада 
тиісті жұмыстар атқарылып жатыр, – деді Мұса 
Оспанұлы.

Жалақысы төмен қазақстандықтарды қолдау 
үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап олардың 
салық жүктемесі 10 есеге азайып, 1 процент қана 
салық салынбақ. Осылай ай сайын ең төменгі 
есептік көрсеткіштің 25 еселенген көлемінен аз 
жалақы алатындарға салық жүктемесі жеңілдейді. 
Бұл – қарапайым жұмысшылар мен қызметкерлер 
үшін қосымша қолдау.

Биыл айлық есептік көрсеткіш мөлшері 2405 
теңгені құрайтынын ескерсек, бұл талап 60125 
теңгеге дейінгі мөлшерде айлық алатындарға 
қатысты. Мәселен, 50 мың теңге жалақы алатын 
қызметкерден ұсталатын табыс салығы 1672 
теңгені құраса, келер жылдан бастап  167 теңге  
болмақ. 

Жалпы, Елбасының бұл бастамасы жалақысы 
төмен азаматтардың мүддесін қорғауға бағыттал
ған. Ал, олардың үлесі барлық жұмыс  жасап жүр
гендердің үштен бір бөлігін құрайды.  Соны мен 
бірге бастама «конверт» арқылы жалақы төлеу 
әдісін жояды. Жалдамалы жұмысшылардың 
көлемін жасыру арқылы салықтан жалтарушы
ларды тасадан шығаруға және өз шаруашылығын 
 жасап, табыс табатындардың кәсібін заңдастыруға 
мүмкіндік береді. 

Облыс бойынша статистика департаментінің 
деректеріне сүйенсек, өткен жылы  қызылорда
лық тар дың орташа жалақысы 110 мың теңгеге тең 
болған. Бірақ, бұл бізде төменгі жалақы алатындар 
жоқ дегенді білдірмейді. Елімізде халықаралық 
стандарттар деңгейінен қарағанда жеке тұлға
лардың табысына салынатын салық төменгі мөл
шерлі ставкаларға жатады. Табыс салығы мем
лекеттің салық жүйесінің айтарлықтай бөлігін 
құрайды. Сондайақ, әлеуметтікэкономикалық 
мін деттерді шешуге өзіндік ықпалы бар тетік са
налады. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

Өткен жылдың 3  айында 
141 істің бесеуі бітімгер ші
лік пен, 50 іс сот медиациясы
мен қысқартылса, биыл 
қыс  қар  тылған 313 істің 13і бі
тім  гершілікпен, 100 іс медиа ция 
тәр ті бімен қаралған. Яғни, ме
диациямен қаралған істер саны 
өткен жылмен салыстырғанда, 
50 іске көбейген. Қалалық 
соттың қарауына 2018 жылдың 
3 айында азаматтық іс жүргізу 
тәртібімен барлығы 5658 талап 
арыз келіп түсті. Облыс бойын
ша барлығы 7013 азаматтық іс 
аяқталса, оның 4511ін қалалық 
сот қарады. Бұл аяқталған іс
тердің 64%ін құраған.

– Енді қарапайым халық 
әуресарсаңға түспей, арыз
ша ғымдарын «Сот кабинеті» 
сер  висі арқылы жібере  ала ды. 
«Сот құжаттарымен  та ны су» 

сервисі сот процесіне қатысу
шыларға істерге қатысты мәлі
меттерді және электронды 
сот құжаттарын бақылайды. 
Атал ған сервис органдардың 
онлайнсервистері мен қызмет
теріне «бір терезе» қағидасы 
бойынша қол жеткізеді, – деді 
М.Еркінбеков.

Электронды сот өндірісін 
жетілдіру бағытында Жоғарғы 
соттың ресми интернетре
сурсындағы «Сот істері жөнін
дегі анықтамалық» сервисі 
азаматтардың сот төрелігіне қол
жетімдігін жеңілдетуді көз дейді. 
Осы сервистің оң тәжі рибесі 
пилоттық режимде «Жаңа сот 
актілерінің банкі» кеңейтілген 
сервисін әзірлеуге және іске 
қосуға негіз болды. Кейіннен 
бұл сервис «Сот кабинеті» 
сервисінің құрамына енгізілмек. 

«Жаңа сот актілерінің банкінде» 
2016 жылы бірінші және ап
пе   ляциялық сатылардағы 
 сот тар шығарған заңды  күші не 
ен ген сот шешімдері іздеу 
үшін қолжетімді болып отыр. 
Кейінірек, 2015 жылы шыға рыл
ған сот актілері, соның ішінде 
Жоғарғы соттың сот актілері 
қолжетімді болады деп күтілуде. 

Айта кету керек, коммунал
дық төлемдерден туындайтын 
даулар және банктік даулар бой
ынша істер саны артып отыр. 
Қалалық сот төрағасы Мұхтар 
Еркінбековтің айтуынша, келі
сімшарт міндеттемелерінен 
туын дайтын даулар және банк 
келісімшарттары бойынша 
1008 іске ұлғайды. Себебі, жеке 
тұлғалар арасында қарыз ақша 
өндіру жөнінде талаптар көбей
ген және жеке азаматтардан 
банк келісімшарттарын заңсыз 
деп тану туралы талап қою 
арыз дары түсе бастаған.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

БРИФИНГ СЕМИНАР

ЭЛЕКТРОНДЫ СОТ ӨНДІРІСІ 
ЖЕТІЛДІРІЛУДЕ

АЛДАҒЫ ЖЫЛЫ 
САЛЫҚ ЖҮКТЕМЕСІ АЗАЯДЫ

ИМАМ 
БІЛІМДІ БОЛСА...

Қызылордада имамдардың білімін жетіл-
діруге арналған үшкүндік семинар қоры-
тындыланды. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы асыл 
дінімізді насихаттауда имамдардың ролін арттырып, 
білімімін күшейтуге мән беріп келеді. Басқарманың 
облыстағы өкілдігі, «АқмешітСыр дария» орталық 
мешіті семинарды осы мақ сатта ұйымдастырды. 
ҚМДБның облыс бойын ша өкілі, мешіттің бас има
мы Болатбек қажы Ұласқанұлы дін қызметкерлерінің 
білімбілік тілігін арттыру шаралары тұрақты түрде 
жүргізілетінін жеткізді. 

–  Бір кездері елімізде «Фатиха» сүресін оқи біле
тін адамды имам етіп тағайындайтын да уақыт болған. 
Бірақ бүгінде қоғам өзгерді. Халық ненің не екенін 
ажырата біледі. Сондықтан имамдарға қойылатын та
лаптар көбейді, – деді Б.Ұласқанұлы. 

Басқосуда облыстық ішкі саясат басқармасы 
дін мәселелерін зерттеу орталығының, облыстық 
ішкі істер департаменті экстремизмге қарсы күрес 
басқармасының өкілдері, Қызылорда қаласы мен 
аудандардағы имамдар әртүрлі тақырыптарда ба
яндама жасап, ойпікірлерін ортаға салды. Дін 
мен дәстүрімізді, тағылымды тарихымызды оқып, 
руханиятқа сусындап өскенде ғана халық жат 
ағымдардың жетегінде кетпейтінін айтты. Ол үшін 
дін қызметкерлерінің деңгейі жоғары болуы тиіс. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Қалалық сотта 2018 жылдың бірінші тоқсанында 
атқарылған жұмыстарды қоры тындылау бойынша бас-
пасөз кон фе ренциясы өтті. Онда қалалық сот төрағасы 
Мұхтар Еркінбеков сот жұмысы ның не гізгі статистикалық 
көрсет кіштерімен таныс тырды. 



Баян десе, баяғының бек сұлулары еске түседі. 
Ал, бұл Баян да сол бек сұлулардан бір мысқал 
кем емес, әдебиет десе, қолынан қаламы түспеген 
қаламгер ретінде танымал. Оны «Ордакент» 
 кинотеатрында  «Жаңақорған тынысы» газетінің 
85 жылдығы аясында ұйымдастырылған Баян 
Үсейінованың «Сара сөзден інжу терген» атты 
шығармашылық кеші айқын аңғартты. 
Көрермен залға лық толды, еркін әңгіме 
өрбіді. Бәлкім, кешті Қазақстан 
Жастар одағы сыйлығының 
лауреаты, айтыс ақыны 
Сыздықов Әбілхайыр 
жүргізуі де өз әсерін берген 
болар.
Алдымен Б.Үсейінованың 

«Қос мұңлық» мақаласы желі сін
де қо йыл ған театрлан дырылған 
көрініс ұсы  нылды.

Иә,  журналис тика сала сында 
 өзін дік орнын қа лып тас
тырған, ма  ңыз ға 
ие мақа ла   ларымен 
көп ші  лікке  кеңі нен 
та   ныл ған ол жер
гі  лікті бұқаралық 
ақ парат құралдары 
ар қылы еліміз дегі саяси, әлеуметтік, эко номикалық, мә де ни 
және рухани жаңалықтарды оқырманына жеткізіп, қалам герлік 
қызметінде қалаулы орнын танытып келеді.

Кеш шымылдығын аудандық мәслихат хатшысы Ерғали 
Ілиясов, «Сыр медиа» ЖШС бас директорының  орынбасары 
Қаныбек Әбдуов ашып, мерейтой иесіне облыстың Құрмет 
грамотасы табысталды. Мұнан кейін Әбсұлтан Байкенжеевтің 
орындауында «Ақ Баян»  атты әдемі де әсерлі әні әрледі. 

«Атадан – өсиет, анадан – қасиет» демекші, Баян 
Әләудин қызының бойына біткен сөз өнері ауданға белгілі 
ұлағатты ұстаз, өнегелі отбасының тірегі, белгілі ақын, 
анасы Қадиша Баязитова анамыздың ақ сүтімен берілсе ке
рек. Қадиша анамыздың қызына арнаған өлеңі де оқылды.

 «Жаңақорған тынысы» газетінің редакциясы ұжымы 
дайындаған Баян Әләудинқызы жайлы түсірілген бейнеба

ян көрермен назарына ұсынылды. 
 «Жаңақорған тынысы» газетінде 1990 жылдан 

бастап еселі еңбек етіп келе жатқан, тілші, жауап
ты хатшы, бас редак тордың орынбасары секілді 

қыз меттік баспалдағы бар кеш иесі туралы 
«Жаңақорған тынысы» газетінің бұрынғы бас 
редакторы, Қазақстан Жазушы лар одағының 
мүшесі Айдархан Бибасарұлы мен аудан 
әкімінің әйелдер істері және отбасылық 
демографиялық сая сат жөніндегі кеңесшісі 

Әзия Қыстаубаева ыстық ықы ласын біл
дірді. Жас журналист Айсұлу Алда 

назар Баянның шығарма шы лығынан 
өлең оқы ды, әнші Ақмарал Зайдаше

ва «Жаңбыр» әнін орындады.
Елу деген белеске шыққан 

бел гілі журналист Баян Үсейінова 
шығармашылық кеш мәре сін өзі 
жасады. 

– Газет – қоғамдық пікір ту
дыратын, жаңалық  жаршысы 

ғана емес, бұл журналистің де еңбегін көрсететін әрі таныта
тын ықпалы зор күш. Отыз жылға таяу журналистік еңбегімді 
ел бағалап, осындай игі іс өткізу бұйырды. Көркемдік деңгейі, 
тағылымы тартымды шынайы шараны ұйымдастырған 
азаматтарға алғысым шексіз. Бұл өткенге ой жіберіп, есеп 
бергенім, базарлығым болды, – деді ол. 

«СБ» ақпарат.
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МЕРЕЙ

«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.

(3-3)

6-сынып оқушыларының назарына!

ҚАЗАҚ ӨНЕРІНДЕГІ 
ҚОЖЫҚОВТАР 
ҚОЛТАҢБАСЫ

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (фотоэтюд).

Ләтипа
Қоңырқожа мен Ләтипаның Тәшкен

дегі өмірі бірқалыпты ағыспен өтіп 
жатты. Ерлер маңызды мемлекеттік 
жұмыстардан, әйелдер бала тәрбиесінен 
босамайды. Дегенмен, әйелдер жағы да 
қоғамдық жұмыстарда белсенділік та
нытып жүрді. Сол кезде Қазақ ағарту 
институтының оқытушылары мен 
олардың жарлары, шәкірттері қатысқан 
көркемөнерпаздар тобы құрылған. Бұл 
топ сол тұстағы  Тәшкендегі «Коли
зей» театрында өтіп тұрған «Шығыс 
кештерінде» бірнеше рет өнер көрсетті. 
Сахнаға «БіржанСара» спектаклін 
әзір леп, Ләтипа Сараның анасының 
рөлін ойнайды, осы қойылымның 
суретшідекораторы болып, костюм
дерін әзірлейді. Режиссері кейін ұлт 
театрының негізін қалаған Дінше 
Әділов еді. Спектакльге Рабиға Асфен
дияроваЛапина, Гүләндәм Қожанова, 
Хадиша Лапина, Гүлбахрам Шалым
бековаТынышпаева, Ұлдар Нарбекова 
да қатысады. Қойылымда рөл ойнаған 
Үрия Тұрдықұлова, Құрманбек Жандар
беков пен Ләтипа Қожықова кейін опера 
және балет театрының негізін қалауға 
қатысады. 

Тәшкендегі бүкіл ағайынның бас 
қосар жері – Қоңырқожаның қонақжай 
шаңырағы. Сол уақытта Ләтипа күйеуі
не көмектесу үшін тақия, шапан, 
малақай сияқты бұйымдарды тігіп, са
тып жүреді. Шамасы, оның бойындағы 
тігіншілік талант осы кезде оянса ке
рек. Түп негізі, яғни мектебі ел ішіндегі 
шеберлер еді. Ол тігін тігіп, ою оюды, 
өрнек салып, бұйымдар тоқуды бала 
кезінен бойына сіңіріп өсті.  

Қазақ Кеңестерінің V съезі қабыл
даған шешімдердің бірі – Қызыл
ордадан ұлт театрын ашу еді. Театрға 
керекті мамандарды жинау кезінде 
Д.Әділов өнерпаздармен бірге Ләти
паны да шақырды. Сәндік қолөнер 
туындыларының негізінде  сахнаны 
безен діруші, ұлттық киім тігуші ретін
дегі қызметі осыдан басталды. 

1937 жылдың аласапыраны 
Қожықов тар әулетін айналып өткен 
жоқ. Жаппай тұтқындаудың кесірінен 
кеше ғана берекесі тасыған, сәби күлкісі 
есті летін үйлер мен пәтерлер біртіндеп 
босап қалды. Тұтас отбасылар жойы
лып кетіп жатты. Ер азаматтармен 
қоса олардың аяғы ауыр әйелдері, 
тіпті балалары тұтқындалды. Қанды 

шеңгелдің тырнағы ең алдымен Тұрар 
Рысқұловтың отбасына батты. Түрмеге 
жаңа туған қызымен бірге  әйелі 
Әзизаны әкетті. Тәшкеннен Мәскеуге 
шақырылған Сұлтанбек Қожанов сол 
жақта тұтқындалып, көп ұзамай атыл
ды. Әйелі Гүләндәм «халық жауының 
әйелі» деп айыпталды. Балалары 
жетімдер үйіне жіберілді. Кейіннен 
Ләтипа сіңлісінен туған балаларды өз 
қамқорлығына алған. Оның алдында 
бауыры Әбдірахман «шетел жансызы» 
деп  қамалды. Ағасы Серәлі Лапиннің 
қызы Рабиғаны да күйеуі Санжар Ас
фендияровтан кейін лагерьге айдаған. 
Жанжағына жарық түсірген, қазақ 
интеллегенциясының қаймағы болған 
арыстай азаматтардың кейінгі тағдыры 
белгілі. 

Осының барлығын бастан кеше оты
рып, келешегін ой елегінен өткізген 
Ләтипа өзі үшін де, Қоңырқожа үшін 
де жан ауыртарлық шешім қабыл
дайды. Бұл туралы немересі Сәуле 
Қожықованың «В перипетиях време
ни» атты естелігінде жазылған. Өзі
нің  және бауырларының  балаларын 
сақтау, қорғау үшін Ләтипаға қалай
да бостандықта қалу керек  болды. 
Сөй тіп күйеуін тұтқындауға келген
дерге Қоңырқожамен бірге тұрмай
тынын айтып, саналы түрде өтірік 

сөй лейді. Таразының бір  басында бала 
ларының болашағы, екінші  басын да 
өмірлік жарының тағдыры тұрды. 
Қоңырқожаның бұған дейін тұтқын
далғандардың ізін басатыны, «жаза
лау машинасының» табанынан аман 
шықпайтыны анық еді.  Сондықтан 
мінезі өткір, ісі мығым әйел балала
ры үшін осындай қадамға барған. Сол 
сәтте шұғыл шешім қабылдап осындай 
әрекетке бару себебін күйеуі түсінді 
ме? Өмірінің соңына дейін Ләтипаның 
жүрегіне түскен осы жара айықпады. 

Күйеуін тұтқындап әкеткен соң, 
Ләтипа бар өмірін балаларына арнады. 
Қазақ театрының іргетасы қаланған 
күннен бастап әртістерге киім тігу 
ісіне бейімделгені оған өмірлік рухани 
азық болды. Спектакльдердегі сахнаны 
безендірген қазақы жиһаздар, әртістер  
киген костюмдердің таңдаулылары 
оның қолынан шықты. 1936 жылғы 
Мәскеудегі әйгілі онкүндікте өнер 
шеберлері Ләтипа тіккен киімдерді 
киді. Қазақ өнерінің қарашаңырағын 
өз қолдарымен құрған марқасқалар 
–  Қанабек, Күләш, Серке, Құрманбек, 
Елубайлардың сахналық киімдері 
Ләтипа ның эскизі бойынша тігілді. 
Қазақ әйелдерінің арасынан шыққан 
тұң ғыш суретшідекоратор ретінде 
оның есімі тарихта қалды. 

Екінші дүниежүзілік соғыс жыл
дарында АҚШ Президенті Рузвельт
ке сыйға тартылған ұлттық киім 
Ләтипаның қолынан шыққан. Бұл сый
ды және киіз үй жабдықтарын әлі күнге 
дейін Рузвельт мұражайы құнды жәдігер 
ретінде сақтап отырған көрінеді. 

Л.Қожықованың қолданбалы өнерді 
дамытуда өзіндік қолтаңбасы бар. Ол 
ұлттық қолөнер дәстүрінің ең озық 
үлгілерін киімдерге, жабдықтарға, 
жиһаздарға пайдалану арқылы қазақ
тың шеберлік өнерінің ғұмырын ұзарт
ты. Ежелгі қазақ қолөнері дәстүрі мен 
тоқылған сәндік бұйымдары Алматы
дағы Ә.Қастеев атындағы, сондайақ 
аймақтық мұражайларда кезігеді. 

Ертеңгі күнге үмітін жалғаған 
ана ның еңбегі еш кеткен жоқ. Көңі
ліне медеу тұтқан перзенттері – 
 Қожық ов тардың барлығы да қазақ өнері 
мен мәдениеті тарихынан ойып тұрып 
орын алды. 

(Басы өткен санда. 
Жалғасы бар)

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

ЖӘРМЕҢКЕ ӨТЕДІ
2018 жылғы 14 сәуір күні Қызылорда қаласы мен 

Арал, Жаңақорған  аудандары әкімдіктерінің ұйым дас-
тыруымен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәр меңкесі 
төменде көрсетілген орындарда өткізіледі. Бас талуы 
сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – «Нұр Орда» шағын  ауданы  
(Арай-15 көшесі, № 58 үйдің алды),

Арал ауданы – С.Торайғыров көшесінің бойы 
(Қорқыт ата көшесінің қиылысы мен Исаев көшесінің 
аралығы),

Жаңақорған ауданы – Жаппасбай батыр көшесі 
(№70, №76 үйлер маңындағы алаң).

БАЯННЫҢ БАЗАРЛЫҒЫ

ШЕБЕРДІҢ ҚОЛЫ ОРТАҚ
Ата-бабадан қалған көнекөз асыл мұра – ұлттық қолөнерге 

деген ықылас сонау ғасырлардан бері өзектілігін еш жойған емес. 
Ұлы Жібек жолын бойлай өтіп, айшылық алыс елдерді көшпенділер 
мәдениетімен, салт-дәстүрімен таныстырып, қазақты әлем 
жұртына паш еткен осы қолөнер туындылары десек, артық 
айтпаған болар едік. Алайда, заман ағымының үздіксіз дамуына 
байланысты қолөнеріміз ұмытылып бара жатқаны шындық. 
Осыған орай, Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясын да қалалық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен Әли Мүсілім ұлы атындағы №101 мектеп-
лицейде «Шебердің қолы ортақ» атты қолөнер шеберлерінің 
көрмесі өтті. 

Қала мектептері арасында ұйымдастырылған бұл көрменің мақсаты – 
мектеп мұғалімдері мен оқушыларының қолынан шыққан ұлттық бұйым
дарды халыққа таныстырып, кеңінен насихаттау. 

Шара барысында аймақтық «Рухани жаңғыру» орталығының мама
ны Жанна Саянқызы, қалалық білім бөлімінің маманы Сұлушаш Алмас
бекқызы, №101 мектеплицейі директорының міндетін уақытша атқарушы 
Гүлжахан Ізбасарова қатысушыларға сәттілік тіледі. Мектеп оқушылары 
әсем ән шырқап, ұлттық биімізді мың бұрала биледі. Аталған көрмеге 
21 қала лық мектеп, мектеплицей, мектепгимназияның туындылары 
қойылды. 

Көрме қорытындысы бойынша, 1орынды №217 мектеп, 2орынды 
№2 «Мұрагер» және №101 мектеплицейлері алды. Үшінші орын №№12, 
140, 120 мектеп шеберлеріне бұйырды. Олар аймақтық «Рухани жаңғыру» 
орталығының арнайы дипломымен және бағалы сыйлықтармен, Алғыс 
хаттармен марапатталды. Мамыр айында бұл көрме облыстық деңгейде 
жалғасын табатын болады. 

Айгерім ҚАНЖАРБАЕВА.
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың студенті.

Облыстық ішкі саясат басқармасы 
мен «Медиа-Пресс» қоғамдық қоры ның 
ұйымдастыруымен өткен Абай атындағы 
көркемсөз оқу шеберлері байқауының 
мақсаты – ана тілінің қол даныс аясын 
кеңейту, сөз мәде ниетін көтеру, сондай-ақ, 
жас тар ара сында әдебиетті насихаттау.

Байқаудың ережесіне сай, қатысушылар бірін
ші кезеңде қазақтың белгілі жазушы лары ның 
көркемдігі жоғары прозалық шы ғармаларынан 
үзінді оқыса, екінші ке зеңінде Алаштың көрнекті 
тұлғасы Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына 
орай, ақынның поэзиялық шығармаларын оқыды. 
Әдеби шараға 24 талапкер қатысты. Олардың 
қата рында әр салада еңбек етіп жүрген жас ма
мандар, студенттер, мектептің жоғары сынып 
оқушылары бар. 

«Алуаналуан жүйрік бар, әліне қарай ша
бады» дегендей, талапкерлердің  арасында шығар

маның мазмұнына терең бойлап, тебіреніспен 
орындап шыққандар да болды. Айталық, Абай
дың қара сөздерінен, Б.Момышұлының «Ұш
қан ұя», Б.Майлиннің «Шұғаның  бел гісі», 
Р.Мұқанованың «Мәңгі лік бала  бейне» шығарма
ларынан оқылған монологтар көрермен дердің 
көңілін босатып, көздеріне жас үйірді. Талап
керлерге филология ғылымдарының кандидаты 
А.Айтбаева басқарған қазылар алқасы баға берді.

«Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер 
сәулесі» деп Абай айтпақшы, шығармашылық 
– жүректі жарып шығатын сәулелі дүние. Сол 
сәулені көрермен көңіліне қапысыз жеткізе 
білген талантты жастар байқаудың арнайы 
жүл делерін бөлісті. Ал 1ші орынды  иеленген 
қаладағы №253 орта мектептің 11сынып оқу
шысы Өмірбай Абылайхан республикалық 
кезеңге жолдама алды.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН АРҚАУ ЕТКЕН ШАРА

Мекемеге көлік жүргізушісі қажет
Айлығы келісім бойынша
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