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Облыстық жұмылдыру дайын
дығы басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Ғабит 
Жаңабаев мәлімдегендей, былтыр 
қарашажелтоқсан айларында 
өзен арнасындағы мұз қату про
цесі солтүстік аудандардан бас
та лып, Оңтүстік Қазақстан 
облысы аумағына дейін жалғасты. 
Қызылорда қаласы мен аудандарда 
қажетті материалдықтехникалық 
қор жасақталып, азаматтық қорғау 
қызмет түрлері күшейтілген 
режимде жұмыс істеді.

– Су басу аймақтарындағы 
өзен арнасы қауіпті 56 учаскеге 
бөлі ніп, 460қа жуық техника мен 
2 мыңға тарта адамды қамтыған 
172 жауапты мекеме бекітілді. 
Шұғыл қажеттілік үшін бөлінген 
2 тікұшақпен өзен бойына мони
торинг жүргізіліп тұрды. Қала 
және аудан әкімдіктері тәулік бойы 
кезекшілік ұйымдастырды, – деді 
Ғ.Жаңабаев. 

Мұздың ұстасу және жүру 
жағдайлары айтарлықтай шығынға 
ұшыратпаса да, біршама жұртты 
әбігерге салғанын жасыра ал
май мыз. 28 желтоқсанда су 
деңгейі көтеріліп, дарияның ескі 
арнасы толғаннан облыс орта
лығындағы ПМК29, Аэропорт 
саяжайларындағы 45 үйдің аула
сына су жайылды. Жауапты 
меке мелер каналдың жағалауын 
топырақпен бөгеді. Одан бөлек, 
мал бағумен айналысатын шаруа 

қожалықтарына да су жайылып, 
мал мен оның иелері қауіпсіз 
жер лерге көшірілді. Облыстық 
және республикалық бюджет 
қаржысы есебінен Қызылорда 
қала сы шегінде қорғаныс бөгетін 
салу және реконструкциялау 
жұмысының нәтижесінде жаңа 
құрылыс нысандарында қауіпті 
жағдай тіркелген жоқ. 

Мұз көбесінің сөгілуі Сырдария 
ауданының Қалжан ахун елді 
мекенінің тұсында су тасқыны 
қаупін туғызады деп ешкім 
ойла маған. Бұл ауыл жоғарыда 
аталған 56 учаскенің қатарында 
да болмаған. Алайда апат айтып 
келмейтінін тағы бір дәлелдеді. 
Осы маңдағы қорғаныс бөгеті 10 
жерден жарылып, 2 300 гектар ауыл 
шаруашылығы жерлеріне, оның 
ішінде 700 гектар күріш алқабына 
залалы тиді. Ілешала аудан әкімдігі 
табиғи сипаттағы төтенше жағдай 
жариялады. Қорғаныс бөгеті дереу 
нығайтылып, 10 аймағы толықтай 
жабылды. 

Ал ақпанның аяғына таман 
Сырдарияда сең жүре бастады. 
Осы аралықта Жаңақорған, Шиелі, 
Сырдария, Жалағаш аудандары мен 
Қызылорда қаласының аумақтары 
тыныштық күйінде болды. 
Тек 21 наурыз күні Қармақшы 
ауданының Қызылтам, Далдабай 
елді мекендерінің тұсындағы 
көпір мен жолды су басты. 
Облыстық жұмылдыру дайындығы 

басқармасының өкілі мұның себебін 
су шаруашылығының мамандарына 
тіреді. Өйткені олардың айтуымен 
Қараөзекке секундына 350 текше 
метр су алу мүмкіндігі бола тұра, 25 
текше метр көлемінде су алынған. 

– Ең күрделі жағдай 2728 
наурыз күндері Қазалыда қалып
тасты. Мұздың қалың болуынан мұз 
кептеліп, қорғаныс бөгеттерінен су 
мөлшерінен асып ағып, «Шағала» 
балалар лаге рінің аумағын су 
басты. Шұғыл шаралардың 
қабылдануы нәтижесінде елді 
мекендерді су басу қаупі жойылды, 
– деді Ғ.Жаңабаев. 

Өзен суынан бөлек, биыл күннің 
күрт жылынуы кері әсерін тигізбей 
қойған жоқ. Қардың еруі, оған қоса 
жаңбырдың толассыз жаууынан 
Арал қаласындағы көшелерге су 
толды. Жергілікті мекемелер қанша 
жерден суды сорып тазалағанымен, 
арнайы техникалардың жеткі
ліксіздігі қолбайлау болған. Облыс
тық жұмылдыру дайындығы 
басқармасы осы орайда мотолампа 
сатып алу үшін Қызылорда қаласы 
мен аудан әкімдіктері қаржы бөлуі 
қажет екенін назарға салды. 

Облыс аумағынан мұзды өткізу 
шараларына азаматтық қорғау және 
авариялық құтқару қызметтері көп 
күш жұмсады. Облыстық төтенше 
жағдайлар департаментінің 
бастығы Омар Бержанов құтқару
шылардың жұмысына азкем 
тоқталды. 

– Департамент қызметкерлері 
су басу қаупі бар 56 елді мекендегі 
180 мыңға жуық тұрғынға үгіт
насихат шараларын жүргізді. 35 
мыңға тарта тұрғын үй мен 250 
мыңға жуық үй жануарын, 300
ден астам шаруа қожалығының 
иелігіндегі 78 мыңдай малды 
есепке алды. Қауіптің алдын алуға 
облыс бойынша 1000нан астам 
адам, 360 шақты техника, сондайақ 
су соратын құралдар мен 2 тікұшақ 
дайын болды, – деді О.Бержанов. 

Облыс әкімі су тасқыны 
мен су тапшылығы кезіндегі 
су қоймаларының маңызын ай
рықша атап өтті. Соның ішінде 
600 мың текше метр су сыятын 
«Күміскеткен» су қоймасының 
құры лысын көпке созбай бастап, 
2019 жылы пайдалануға беру 
туралы тапсырма жүктеді. 

– Биылғы мұз жүру жағдайын 
аса көп шығынсыз өткіздік деп 
отырмыз. Бұл Сырдария өзенінің 
бойындағы су шаруашылығы 
нысандарында атқарылған қыруар 
жұмыстың нәтижесі десек болады. 
Алайда, босаңсуға болмайды, 
төтенше жағдайлардың алдын 
алу шараларын тұрақты түрде 
жүргізуіміз қажет, – деді аймақ 
басшысы. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

    МӘЖІЛІС

СЫНДАРЛЫ СӘТТЕГІ

Сырдария өзенінде 
биыл 26 ақпаннан 1 сәуірге 
дейін сең жүрді. Сындарлы 

сәтті аймағымыз аса көп 
шығынсыз өткізді. Көктемгі 

су тасқыны кезеңінің 
қорытындысына арналған 

мәжілісте облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев осылай 

мәлімдеді. Мәжіліс бастал-
мас бұрын қауіпті сейілтуде 

қажетті техника мен адам 
күшін жұмылдыру арқылы 
халық алдындағы міндетін 

абыроймен атқарған азамат-
тарды аймақ басшысы Алғыс 

хатпен марапаттады. Одан 
кейін жауапты сала басшыла-
ры Сыр өңірінің өткен көктем 
мен қыстан қалай шыққаны, 

алдағы маусымға әзірлік 
жөнінде баяндап берді. 

Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасын қолға алуды 

ұсынған болатын. 
Жуырда жарық көрген алғашқы 18 оқу

лықтың тұсаукесер салтанаты өтті. Аталған 
оқулықтар философия, әлеуметтану, 
психология, тіл білімі, антропология, дінтану, 
журналистика, экономика және кәсіпкерлік 
салаларын қамтиды. 100 оқулықты аудару 
– ғылыми контентті көбейтіп, қазақ тілінің 
қорын халықаралық  лексикамен байытады. 
10 000 данамен басылып шыққан әр 
оқулықтың жоғары оқу орындарына тегін 
таратылатыны көңілге қуаныш ұялатады. 
Оқулықтардың кітап түрінде, электронды 
онлайн нұсқасында және үздік лекторлардың 
ашық дәрістерінің видеотекасы сияқты 
үш түрлі форматта қолжетімді болатыны 
білім беру жүйесін жаңа сатыға көтеруге 
мүмкіндік береді деген ойдамын. 20182019 
оқу жылынан бастап, бұл оқулықтар жоғары 
оқу орындарының бағдарламаларына енгі
зіліп, оқытыла бастайды. Қазақ тіліне 
аударылған әлемдегі ең таңдаулы 100 оқулық 
білім саласындағы жаһандық бәсекеге 
қабі летті мамандар даярлауға мүмкіндік 
беретіні даусыз. «Гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы білім 
қуған жастарға тың серпін беретін басым 
бағыттардың бірі болатынына сенімім мол.

Манат ЖАЙЛАУОВА,
 Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің доценті, 
педагогика ғылымдарының кандидаты.

100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ – 
ЖАҢҒЫРУ ЖЕТІСТІГІ

Елбасының әлемнің 
көрінісін оқулықтар арқылы 

тереңдетуінің түпкі негізі – 
өскелең ұрпақты жаһандық 

білім кеңістігіне бағыттау. Ру-
хани құндылықтардың негізгі 

тіректерінің бірі – оқулық 
екенін ескерсек, жобаның аста-
рында жас ұрпақты кітап оқуға 

бағыттау саясаты жатқаны 
анық.

Шетелдік философия, психология, әлеу
меттану, мәдениеттану бағыттарындағы 
оқулықтарды қазақ тіліне аударудағы 
басты мүдде – озық шетелдік тәжірибені 
меңгеру, оны жеке және кәсіби өмір 
жолында пайдалану. Гуманитарлық білім 
бағытындағы оқулықтарды қазақ тіліне 
тәржімалау әлемдік тәжірибені еркін 
пай далану мен олардың қолжетімділік 
мүмкіндігін арттырады.

Қоғамдағы ғылым мен техниканың 
жетістігі, әрине, өркениетке қосатын бірден
бір жол екенін мойындаймыз. Дегенмен, 
күнделікті өмірде тұлғааралық, іскерлік 
және отбасылық қарымқатынас негіздерін, 
танымдық үдерісіміз бен әрекетімізді, 
рухани әлеміміз бен ішкі жан дүниемізді 
өзіміздің тануымызға бағыттайтын психо
логиялық білімдерге бағыттау қоғам 
сұранысынан туындайды.

Гарвард университетінің профессоры 
Эллиот Аронсонның қазақша «Көпке 
ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік психологияға 
кіріспе» оқулығы тұлғаға бағытталған 
тәрбие идеясын іске асырудың бірден
бір жолы екенін айтуға тиіспіз. Оқырман 
автордың еңбегінен адамның ішкі әлемінің 
терең және нәзік тұстарына байланысты 
өмірлік жағдайларда кездесетін сұрақтардың 
жауабын табады.

Гуманитарлық білім бағытындағы 
кітап тарды қазақ тіліне аудару бастамасы 
еліміздің әрбір азаматының өресін кеңей
туге, рухани жаңғыруына мүмкіндік 
бере отырып, мемлекетіміздің тұғырын 
биіктететіні айдан анық.

Алмагүл АЯҒАНОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
педагогика және психология 

кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры м.а.,

психология ғылымдарының 
кандидаты.

ӘЛЕММЕН РУХАНИ 
ҮНДЕСТІК ҚАЙНАРЫ

«Қамданған қапы қалмайды» деген. 
Әйтсе де, сол қамданудың үлкен қажырмен, 
бірлікпен, елжандылық қасиеттермен нығая 
түсетіні аян. 

Әр жылдың қыс соңы мен көктем 
басында мінез танытып, жағалауына айбар 
көрсетіп алатын Сырдария өзені биыл да 
біраз тас түйін дайындыққа түрткі болды. 
Дегенде, осы сындарлы шақта халықтың 
қауіпсіздігін сақтап, күнітүні аянбай 
еңбек еткен азаматтар табиғаттың тосын 
құбылысына тегеурінді тосқауыл жасай 
алды. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
жауапты сәтте үлкен белсенділік көрсеткен 
бірқатар азаматтарды Алғыс хатпен 
марапаттады. Олардың қатарында Аралдан 
– аудан әкімі аппаратының жұмылдыру 
дайындығы және аумақтық қорғаныс 
бөлімінің басшысы Шерхан Есжанов, 
Аманөткел елді мекенінің ерікті жасағы 
Мұхан Өткелбаев, Қазалыдан – аудан 
әкімінің орынбасары Жарасхан Мұратбаев, 
«Қазалы Жолшы» ЖШС жүк тиегіш 
көлігінің жүргізушісі Батырхан Кадиров, 
«Алико и компания» ЖШС директоры 
Рахымбек Смағұлов, «Қазалы Тұлпары» 
ЖШС жүк тиегіш көлігінің жүргізушісі 
Марат Ерболатов, Қармақшыдан – «Туған 
ел келбеті» ЖШС директоры Асан Мереков, 
Жалағаш ауданынан Қаракеткен ауылдық 
округінің әкімі Қайрат Өлментай, Шәменов 
ауылдық округінің әкімі Әбдіғани Шадаев 
бар. 

Сонымен қатар, Сырдария ауданы 
бойынша «Углесбыт» ЖШС механизаторы 
Алексей Шипачев, Шиелі ауданынан 
«Шиелі жолшы» ЖШС жүк тиегіш 
көлігінің жүргізушісі Тұрсынбай Омаров, 
«РУ6» ЖШС слесарьэлектригі Қожан 
Орманов та марапатқа ие болды. Облыстық 
төтенше жағдайлар департаменті төтенше 
жағдайларды жою бөлімінің бастығы 
Әлімжан Марданов, «Оңтүстік өңірлік 
аэроұтқыр жедел құтқару жасағы» ММ 
құтқару бөлімшесінің бас құтқарушысы 
Алмас Исаев, «Қазсушар» РМК Қызылорда 
филиалы «Қазалы су торабы» өндірістік 
учаскесі бастығының орынбасары Ғалымжан 
Сисен, осы филиалдың көлік жүргізушісі 
Ғалымжан Оразбаев, облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасының жұмылдыру 
жұмыстары және дағдарыс жағдайындағы 
шұғыл талдау орталығы КММнің бөлім 
бастығы Бақытжан Жундабеков, аталған 
мекеменің көлік жүргізушісі Күмісбек 
Танкамановтардың да еңбектері еленіп, 
алғысқа бөленді. 

– Алғаш 2016 жылы Иранға 
барғанымда осы сортты көріп, 
ол жақтың нарығында үлкен 
сұра нысқа ие екенін байқадым. 
Бағасы біздің күріштен 67 еседей 
қымбат. Жаңа тұқымды әкелу оңай 
болмады. Сонда да 2 гектар жерге 
егіп көрдік, – дейді Н.Іздібаев. 

Сыр жеріне осыдан бірнеше 
жыл бұрын Краснодардан әкелінген 
күріш сорттары жерсіндірілгенін 
білеміз. Кейін «Лидер», «Янтарь» 
сияқты сорттарды өзіміздің 
«Ақмаржанмен» бірге тамаққа 
пайдалана бастадық. Алайда 
«Торем Хошемидің» жөні басқа. 
Олай дейтініміз, бұл – экспортқа 
негізделген өнім. 

– Былтыр жаңа сортты 70 
гектарға егіп, жақсы өнім алдық. 
Иранға соңғы барғанымда бұл 
күрішке деген сұраныстың төмен
демейтініне көзім жете түсті. 
Алматы қаласындағы зертханаға 
алғаш әкелінген тұқым мен бір 
жылдан кейін еккен тұқымды 
салыстыруға тапсырыс бердім. 
Бізде егілген тұқымның сапасы да, 
құрамындағы кейбір элементтері 
де байи түскенін анықтадық. Қазір 
қолда тұқым жеткілікті. Биыл 500 
гектар жерге «Торем Хошеми» 
егеміз, – деді серіктестік басшысы.  

Ал құс фабрикасын салу туралы 
идея шаруашылыққа инкубатор 
алу ниетінен басталыпты. Осы 
оймен «Байқоңыр» ӘККға барған 
төрағаға корпорация басшылығы 
аймақтағы құс шаруашылығының 
өркендемей отырғанын, егер 
жобаны қолға алуға тәуекел 
жасаса, жанжақты көмек, қолдау 
көрсетілетінін айтады. 

– Қазір қаражат мәселесі шеші
ліп, қажетті сома есеп шотымызға 

түсті. Бірнеше күннен бері темір 
конструкция, жабынды сияқты 
материалдарды алумен айналасып 
жатырмыз. Іргетасы құйылған. 
Жылына 1500 тонна құс етін 
өндіретін өндірістің болашағынан 
зор үміт күтудеміз. Жылдың 
соңына дейін құс фабрикасын іске 
қосамыз деген жоспарымыз бар, – 
деді Н.Іздібаев. 

Фабрика пайдалануға беріл
геннен кейін жеммен қамтамасыз 
ету мәселесі өздігінен туындайды. 
Сондықтан серіктестік құрама жем 
зауытын салуды қолға алғалы отыр. 
Бұл жоба  жем дайындауға қажетті 
дақылдарды егуге де жол ашады. 
Серіктестік басшысының одан 
да басқа ауылды абаттандыруға 
арналған жобалары жеткілікті. 
Ат шаптырымдай аумақты алып 
жатқан күріш ақтау цехы, қоймалар 
мен серіктестік  кеңсесі сияқты 
ғимараттар қолы ұсынақты, ісі 
тиянақты адамның қолтаңбасынан 
хабар береді. «Бір шеге қақсам да, 
туған ауылыма пайдам тисе» дейтін 
елжанды азаматтың бұған дейін де 
көп іс тындырғаны байқалады. 

Қазір егіс даласындағы қызу 
тірлік диқандарды ешнәрсеге 
мойын бұрғызбайды. Жауапты 
науқанды ауызбірлікпен, дер 
кезінде атқаруға серіктестіктің 
150 жұмысшысы кірісіп кеткен. 
Өйткені олар көктемдегі бейнет 
кешкен әр күннің ырыздықнесібесі 
жыл бойы азық болатынын біледі. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Қармақшы ауданынан.  

ИРАНДЫҚ СОРТ 
ИГІЛІГІМІЗГЕ ЖАРАЙДЫ

Ұлы жолдың бойымен 
жүйткіген көлігіміздің 
бағыты – Қармақшы 
ауданындағы Ақтөбе ауы-
лы. Соңғы жылдары ауыл 
шаруашылығы саласындағы 
үлкен істерді үйлестіріп 
жүрген шаруашылықтың 
басшысы Нұрлан Іздібаевпен 
сұхбаттассақ деген ойы-
мыз бар. Әңгіме айтып, 
арқаны кеңге салып оты-
руды шаруа адамының 
уақыты көтермейді. Бірақ, 
аймақтағы аграрлық 
саланың айтулы жобасы 
– «Ақтөбе и К» ЖШС құс 
фабрикасының құрылысы 
қай сатыда тұрғаны,  осы 
жерге егілген  жаңа сорт – 
«Торем Хошемидің» шығымы 
мен өтімділігі туралы сауал-
дар көптен бері ойда пісіп- 
жетілген еді.  

ҰЙЫМШЫЛДЫҚ НӘТИЖЕСІ 



www.syrboyi.kzz

№60 (19543)
24 сәуір, сейсенбі
2018 жыл  2AIMAQ

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Аралға таңсәріде жеттім. Межелі 
аялдамаға жақындағанда жүрісін бәсең
деткен поезд вагонының терезесінен 
жаңа ақшаңқан үйлердің сұлбалары 
анық көрінеді. Бұл енді халықтың тұр
мыс деңгейінің өскендігінің, олар дың 
бұрынғы таптаурын көз қарас тан ары
лып, шынайы нарыққа бейімделгенінің 
белгісі екені көзге ұрыпақ тұр. Өңір
де қысқа уақытта сыртқы пішіні әсем
дігімен көз тартатын әлеуметтік, 
тұр мыстық, мәдени нысандар бой кө
те ріпті. Қысқасы, Елбасының айрық ша 
қамқорлығындағы өңірдегі болып жат
қан өзгерістердің сипатын сол зымыран 
жылдамдығымен салыстыруға болады.

Аудан әкімі Мұхтар Оразбаевпен 
жолығудың сәті бірден түсе қоймады. 
Мұны іштей болжаған едік. Қазір мем
лекет басшысының қойып отырған та
лабы ерекше. Әр нәрсенің сұрауы бо
латыны секілді, бүгінгі атқарушы билік 
ең алдымен әрбір істің жайжапсарын 
мықтап ойластырып, тынымсыз 
тіршілік етпесе уақыт көшінен қалыс 
қалады.

Мұхтар Әуесұлымен кездескен
де «ә» дегеннен әңгіме сарыны осы 
бағытта өрбіп сала берді. Өңір дің 
өткір мәселелері тілге тиек етілді. 
Атқарушы биліктің тө  менгі буында
рында ысылып, тәжірибе жинақтаған 
аудан әкі мінің бюджеттің қатпар
қат пар түйткілдерінен, оның ішінде 
жергілікті бюджеттің сырсипатынан 
жақсы хабардар екені, оларды талдау 
сүзгісінен өткізе білетіні айқын сезіліп 
қалды. Әңгіме барысында жергілікті 
бюджеттің табыс көзін алдын ала 
болжағанда кейбір түсімдердің асығыс 
жоспарланғанын, осы ған қарамастан, 
өзінің ішкі мүмкіндіктерін әбден елеп
екшеудің нәтижесінде бұл тұйықтан да 
шығудың жолы табылғаны айтылды. 
Бұл, біздің пайымдауымызша, үлкен 
тәжірибемен, тынымсыз еңбекпен, 
біліммен келетін күшжігердің жемісі.

М.Оразбаев кезінде өзі бастап, кейін 
уақытпен қаржыландырылуы кешіккен 
жобалардың жобалықсметалық 
құжаттарын қайта пысықтап, Аста
нада қыруар жұмыс тың нәтижесінде 
мүмкін болған ауданның бірнеше елді 
мекенін ауыз сумен қамтамасыз етудің 
сәтті жүзеге асырылғанын қанағат 
сезімімен баяндады. Бұл тұрғыда об
лыс әкімі Қ.Көшербаевтың беделі мен 
тәжірибесінің үлкен ықпалы болғаны 
айтылды.

Экономикада ішкі тұтыну мөлшері 
деген ұғым бар. Ол ең алдымен 
мемлекеттің қаржылық қолдауы мен 
сол өңірде бюджеттің мүмкіндігіне орай 
халықтың сатып алу қабілетінің артуы
мен жүзеге асатын тірлік. Әңгімеміздің 
басында айтқан ел тұрмысындағы оңды 
өзгерістер өңірдегі сол ішкі тұтыну 
көрсеткішінің игі жемісі. Ал аудан 
бюджеті бірліжарым жыл көлемінде 
бұрынсоңды болмаған көрсеткіш – 
13 млрд теңгені құрады. Аудан әкімі 
әңгіме арасында бюджеттің қаржысына 
арқа сүйей бермей, бүгінде республи
када белгілі аудан кәсіпкерлерінің 
қолдауына үміт артқанын, олардың 
көмегімен өңірге 100 млн теңгеге жуық 
инвестиция тартылғанын мәлімдеді.

– «Туған жерге тағзым» атты ак
ция аясында атқарылған игі істер 
бірлігімізді бекемдеп, тарихымыз
ды түгендеуге, санамызды сілкінтіп, 
өткенімізді талдаптаразылауға ай тар
лықтай ықпал етті. Бұл жұмыстар әлі де 
жалғасын табатын болады, – дейді бұл 
тұрғыда Мұхтар Әуесұлы атқарылған 
қыруар жұмыстың мазмұнына қысқа 
ғана тұжырыммен. Енді кезекте аудан 
басшысы өңірдегі тыныстіршілікті бы
лайша сабақтады. 

Мемлекет басшы сы ның «Мен 
Арал ға кө мек тессем деген арманыма 
жеткеніме қуа ныш тымын» деген сө зі
нен қуат алған арал дық тардың әр таң
нан күтер үміті зор. Әлемдегі са наулы 
кере меттер қа тарына ен ген «Көкарал» 
бөгеті салынғаннан бері Кіші Арал 
теңізінің екінші тынысы ашылды. 
Қай раңдап қалған қа  йық  тар айдын 
бе тін қайта шиырлап, тоқсаныншы 
жылдардың басында атакәсіптен қол 
үзген балық шылардың негізгі ісімен 
белсене айналысуына мол мүмкіндіктер 
жасалды. Жақында облыс әкімінің ба
стамасымен, Біріккен Ұлттар Ұйымы 
«Даму» бағдарламасының қолдауымен 
Арал өңірін өркен детуге бағытталған 
«Арал достары» атты халықаралық 
эконо ми калық симпозиум өтіп, оған 
тиісті министрліктердің өкіл дері, 

жаһандық деңгейдегі қауым  дастықтар 
мен қар жылық ұйым мүшелері 
қатысты. Биыл Ха лықаралық Аралды 
құтқару қорына 25 жыл толды. Қордың 
кенезесі кепкен теңізді қалпына келтіру 
үшін жасаған жұмыстары өлшеусіз. 
Аралды құтқару – әлемді құтқару 
екенін жантәнімен ұғынған Ұлт 
Көшбасшысы тәуелсіздіктің алғаш қы 
жылдарында  халықаралық мінбелерде 
түсіндіріп, ортақ проб леманы бірлесе 
шешуге шақырғаны қатпарлы тарихтан 
мәлім. Ас та надағы келелі басқосуда 
Аралға қатысты мәселелердің түйіні 
тар қатылды. Облыс басшысы айдын
ды өңірдің әлеуметтікэкономикалық 

әлеуетін көтеруге үн қосқан барша 
тілеулестерге ризашылығын білдіріп, 
ортақ мәселені тиімді шешу жолда
рын атап өтті. Сондайақ, Президент 
Нұрсұлтан Әбішұлының қолдауымен 
құрғаған теңіздің қоршаған ортаға 
кері әсері азая бастағанын, балық 
өндірісін шетелдерге экспорттау жолға 
қойылғанын жеткізді. 

Жергілікті тұрғындардың «Ауыл 
шаруашылығын қолдау қоры» арқылы 
«Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» 
бағдарламасы негізінде мал басын 
асылдандыруға ынта танытқаны 
қуантады. Нәтижесінде, өткен жылы 
аграрлық саланың барлық бағытында 
өсім байқалып, 2016 жылмен 
салыстырғанда жалпы өнім көлемі 5,7 
процентке артты. Яғни, мүйізді ірі қара 
7,1%, жылқы 11,5%, түйе 13,9% және 
уақ мал 2,2 процентке өсіп отыр.

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың 2017 жылға арналған 
ісқимыл жоспары ішінде Арал 
ауданының экономикасын дамытуға 
негізделген жол картасы да қамтылған
ды. Соның аясында көптеген жұмыстар 
атқарылды. Бастысы, ауданға тартыл
ған инвестиция 8,8 млрд теңгені 
құрап, апаттық жағдайдағы 7 мек
теп ел игілігіне берілді. Бұдан бөлек, 
аудандық орталық аурухананың іргесі 
қаланып, биылғы жылы аяқтау жоспар
ланса, өрт сөндіру депосы пайдалануға 
берілді. Тіршілік нәріне баланған таза 
ауыз су құбырларын тарту да қарқынды 
жүргізіліп, бірқатар елді мекендер сапа
лы суды тұтынуда. Мұндай игілігі мол 
жұмыс үстіміздегі жылы да жалғасын 
таппақ. Индустриялықинновациялық 
дамуға да серпін беріліп, өңірлік 
кәсіпкерлікті қолдау үшін ауданнан 7 
млрд теңгенің 8 жобасы енгізілді. Күн 
санап кемелденген аудан орталығынан 
индустриялық аймақ ашылып, жер 
телімі рәсімделді. Қазіргі таңда ол жер
ден 2 жоба іске қосылып, енді біреуінің 
құрылысын қолға алу жоспарлану
да. Шағын және орта бизнесті дамы
ту барысы да назардан тыс қалмады. 
Нақты айтқанда, «Бизнестің жол кар
тасы2020» бағдарламасы шеңберінде 
жұмыс жасалып, 244,6 млн теңгенің 12 
жобасы субсидияланып, оның 14 жоба
сы қайтарымсыз грантқа иелік етті.

”РАС, БҮГІНГІ ҚОҒАМДА 
ЖАЛҚАУҒА ҒАНА 

ЖҰМЫС ЖОҚ. ӘРБІР АДАМ 
МАСЫЛДЫҚҚА БОЙ ҮЙРЕТПЕЙ, 
КӘСІП ЕТЕМІН ДЕСЕ, ҮКІМЕТ 
ТАРАПЫНАН БАР ЖАҒДАЙ ЖАСА
ЛУДА. «НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУДЫ ЖӘНЕ ЖАППАЙ 
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 
20172021 ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ» 
ЖОҒАРЫДАҒЫ СӨЗІМІЗГЕ 
ДӘЛЕЛ. ЖЫЛ КӨЛЕМІНДЕ АУ
ДАН КӘСІПКЕРЛЕРІНЕ 799,5 МЛН 
ТЕҢГЕ НЕСИЕ БЕРІЛІП, ТІРКЕЛГЕН 
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС 
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНЫ 110,3 
ПРОЦЕНТКЕ АРТТЫ. «ЕЛІҢ БАЙ
ЫСЫН ДЕСЕҢ, ЖОЛ САЛ» ДЕГЕН 
ТӘМСІЛ БАР. АУДАН АУМАҒЫНАН 
ӨТЕТІН «БАТЫС ЕУРОПАБА
ТЫС ҚЫТАЙ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КӨЛІК ДӘЛІЗІ БОЙЫНДА 4 ЖОЛ 
СЕРВИСТІК НЫСАН ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУДЕ. БҰДАН БӨЛЕК, АРАЛ  
ҚАЛАСЫНАН ЖЕКЕ КӘСІПКЕР 
Ж.ИСАЕВ ЖАҢА АВТОБЕКЕТТІ 
ІСКЕ ҚОСЫП, ЖОЛАУ ШЫЛАР 
ОБЛЫС, ҚАЛААРАЛЫҚ 
БАҒЫТТА ЖОЛҒА ШЫҒУДА. 
АЛ, Б.ЖАНДАУЛЕТОВ «ЕРАЙ» 
САУДА ОРТАЛЫҒЫН АШЫП, 
ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУДЕ.   

Өткен жылы Сазды, РайымВодокач
ка елді мекендеріне кіреберіс автокөлік 
жолдары салынып, «АралӘуежай
Жалаңаш» жолын қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізілді. Қызылжар елді 
мекеніне кіре беріс жол да назардан 
тыс қалмады. Аудандағы жолаушылар 
тасымалына қолайлы жағдай жаса
лып, «СамараШымкентҚамыстыбас
АманөткелБөген» автомобиль жолы 
орташа жөндеуден өткізілді. Арал 
қаласындағы көптен жөндеу көрмеген 
Баймұратов, Сәрсенов, Сапақ би, 
Космонавт, Терешкова, Қаюпов 
көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары 
жасалды. ЖақсықылышТоқабайАбай, 

АқлақҚаратерең, Қосжар, Аманөткел, 
Қамыстыбас елді мекендеріне барар 
жолдар мен Хан елді мекені тұсындағы 
қалқымалы көпір жөнделді.

Медициналық қызметтің сапа
сын жақсарту бағытында едәуір іс 
тындырылды. Соның бірі де, бірегейі 
«BBNURA» гемодиализ орталығының 
ашылуы еді. Осы кезге дейін аталған 
құрылғының ауданда болмауы сал
дарынан көптеген науқастар өзге 
облыстарға, көрші аудандарға ба
рып ем алатын. Енді соңғы үлгіде 
жабдықталған мұндай орталық 
аралдықтарға қызмет көрсетуде. 
Шалғайдағы Атанши ауылдық округіне 
жедел жәрдем автокөлігі беріліп, 
Қосжар, Мергенсай, Ақбасты елді 
мекендерінен мемлекеттікжекешелік 
әріптестік аясында жеке тұлғалар 
есебінен әлеуметтік нысандар салу 
тәжірибесін қолға алып, Қосжар, Мер
генсай елді мекендерінен медициналық 
бекеттер жаңадан тұрғызылды. Орта
лық ауруханаға науқастар тасымалдау 
үшін 1 реанимобиль, 3 жедел жәрдем 
автокөлігі алынып берілді. 

PS:
Аудан әкімімен 

болған әңгімеде білім 
беру, денсаулық сақтау, 

мәдениет, спорт, 
саласындағы оңды 

өзгерістер сөз болды. 
Әсіресе, соңғы уақытта 

аудан жұртшылығы 
қуаныш сезімімен 

қабылдаған газдан-
дыру жұмыстарының 

кезең-кезеңмен шешілуі, 
энергетика секілді 

инфрақұрылымдық 
жобалардың, шетелдік 

инвестордың ықпалымен 
«Аралтұз» акционерлік 

қоғамындағы 
жобалардың, 
мемлекеттік 

жұмыспен қамту 
бағдарламаларының 

жүзеге асырылуы 
әңгіме өзегіне ай-

налды. Мемлекеттік 
бағдарламалардың 

жүзеге асырылуы 
барысында аудан 

әкімінің өзекті деген 
түйткілдерге барынша 
зерек, прагматикалық 

тұрғыдан қарайтынын 
байқадық. Мұны 

бүгінгі заман талабы-
нан туындап отырған 

өмірге, болмысқа деген 
жаңашылдықтың ныша-

ны деп түсіндік.
Біздің ауданға 

іссапарымыз кезінде 
әуеде қалықтаған 

тікұшақтардың гүрілі 
естілді. Сөйтсек, 

Арал өңіріндегі соңғы 
өзгерістерді саралап, 

оларды қайта ой елегінен 
өткізу мақсатымен осын-

да шетелдік ұйымдар 
өкілдері жиі келетін 

болғанға ұқсайды. 
Олардың қатарында 
әлемге белгілі жапон 

медиакорпорациясының 
өкілдері де бар. Бұл әлем 
жұртшылығының наза-
ры ауған Арал өңірінің 
тынысы ашылып, оған 

жаңа инвесторларды 
тарту мүмкіндіктері 

кеңейгенін аңғартады.

Жолдасбек 
АҚСАҚАЛОВ,

«Сыр бойы».
Арал ауданынан.

Елімізде тұрғындарды негізгі азықтүлік өнімдерімен, 
қолжетімді бағамен тұрақты қамтамасыз етуге баса мән беріледі. 
Осындай игілікті істер Сыр өңірінде де қолға алынған.

Аймақтың даму қарқынына сәйкес тұрғындарының саны 
да жылданжылға көбейіп келеді. Халық саны артқан сайын 
тұтынатын тауарлардың мөлшері де өсе түсті. Тұрақтандыру 
қорындағы азықтүлік елге тапшылық пен қымбатшылықты 
сездірмеу мақсатында толтырылады. 

Бұл бағыттағы жұмыстарды «Байқоңыр» әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациясының еншілес компаниясы «Қызылорда 
қаржы компаниясы» ЖШС ұйымдастырып отыр. Серіктестік 
тұтынушылардың қажеттілігін өтеу үшін маңызды тауарларды 
отандық өндірушілерден тікелей сатып алып, халыққа арзан бағада 
ұсынады. «Алтын қамба» агроөнеркәсіп комбинатының қоймасы 
арқылы облыс орталығындағы 14 дүкенге және аудандардағы 6 са
уда желісіне жеткізеді.

Өнімдер сақталатын «Алтын қамба» қоймасы голландиялық 
жоғары технологиялық қондырғылармен жабдықталған. 
Жалпы сыйымдылығы – 3250 тонна. Көкөніс өнімдері жаңа 
қондырғылармен жабдықталған және озық технологиялармен 
қамтамасыз етілген  қоймада сақталады. Қойма картоп, пияз, сәбіз 
секілді өнімдерді бұзылудан сақтайтын желдеткіші, булануға 
қарсы,  ылғалдылықты бақылау жүйелері, контейнерлерді 
тиеу және түсіру мәшинелері және электрқозғалтқыштармен 
жабдықталған. Компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз етілген 
автокөлік таразысы, темір жол таразысы мен темір жолы, 
трансформаторлық подстанциясы бар.

Бүгінде, мұнда екі  мың тоннадан астам өнім сақталуда. 
Көкөністерден бөлек қант, күріш, қарақұмық жармасы, ұн, өсімдік 
майы сынды халыққа қажетті тауарлар тұр. Жалпы алғанда, 
әлеуметтік маңызды тауарлардың тізіміне енген азықтүліктің 10 
түрі де бар. Оларды қоймада 67 айға дейін сақтауға болады. 

«Байқоңыр» ӘКК» еншілес компаниясы «Қызылорда қаржы 
компаниясы» ЖШС директоры Лаура Жанасбаева, қорда жалпы 
құны 182,5 млн теңгенің 2 263,2 тонна өнімі барын айтты. 

– Қазіргі таңда қоймада 73 млн теңгенің 668 тонна өнімдері 
болса, қалған 109,5 млн теңгенің 1595,8 тонна өнімі жыл аяғына 
дейін күзгі егін өнімдерінен жеткізілетін болады. Әлеуметтік 
дүкендерде картоп, сәбіз, пияз, өсімдік майы және күріш, ұнтақ, 
арпа, қарақұмық жармалары нарықтық бағадан 1520% арзан са
тылады. Бағаны тұрақтандыру басты назарда, – дейді серіктестік 
директоры Л.Жанасбаева.

Тұрақтандыру қорынан жыл басынан бері  77,8 млн теңгенің 
857,7 тонна өнім көлемі сатылды, оның ішінде аудандарда 
орналасқан әлеуметтік дүкендер арқылы 14,5 млн теңгенің 99,5 
тонна өнімі саудаға түскен.

Жалпы облыс орталығында әр аптаның сенбі күндері облыс 
әкімі бекіткен кестеге сәйкес аудандардың қатысуымен өткізілетін 
жәрмеңкелерде тұрақтандыру қорының азықтүлік өнімдері 
халыққа қолжетімді бағада сатылады. Жыл басынан бастап 
жәрмеңкелерде 13,8 млн теңгеге 157,6 тонна өнімдер сатылған. 
Сонымен қатар, Қызылорда қаласының шағын аудандарында және 
Тасбөгет кентінде тұрақтандыру қорының өнімдерін автокөлік 
үстінен сату ұйымдастырылып, тұрғындар алғысына бөленуде.

– Қаншама тұрғын арзан өнімнің игілігін көріп отыр. Ар
найылап келіп аламыз, халыққа өте тиімді болып тұр. Бағасы 
көңілімізден шығады. Алғысымызды айтамыз, – дейді Тасбөгет 
кентінің тұрғыны Аягөз Апетова.

Қаңтар айынан бастап 7 әлеуметтік дүкен «Ажар» сауда үйіне 
жалға беріліп отыр. Бұл сауда үйі зауыттан тікелей жеткізіп, 
халыққа арзан бағада сатады. Сонымен қатар, шаруашылықтар 
7 дүкен арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер 
тұрғындарға тікелей сата алады. Оның ішінде 3 дүкенді «Нұр» жеке 
кәсіпкерлігі алып отыр. Таза ауызсу шығарып, күріш ақтайтын 
кәсіпкер Аяз Әшімов ҰОС ардагерлері мен мұқтаж жандарға айы
на екі мәрте тегін нан үлестіріп, тауарларын төмен бағада ұсынып 
келеді. 

Әлеуметтік дүкендердегі өнімдердің бағасына апта сайын 
мониторинг жүргізіліп, тұрақты бақылауда тұр. Яғни, нарықта 
картоптың орташа бағасы –130 теңге, жуа – 90 теңге, сәбіз – 100 
теңге, қырыққабат 100 теңге болса, әлеуметтік дүкендерде картоп 
– 85 теңге, жуа – 55 теңге, сәбіз – 55 теңге, қырыққабат 35 теңгеден 
сатылып жатыр. 

Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облыс орталығында 
әлеуметтік дүкендердің санын көбейту мақсатында 20 модульдық 
типтегі дүкен құрылысы үшін әр шағын ауданнан 20 жер телімін 
бөлу жөнінде қала әкіміне хат жолданған. Бүгінде 16 жердің таңдау 
актісіне қол қойылып, жер телімдерін рәсімдеу құжаттары дайын
далуда. Алдағы уақытта әлеуметтік дүкендердің саны көбейетін 
болады. Жуырда жаңадан құрылысы жоспарланған 5 әлеуметтік 
дүкеннің 2і пайдалануға берілсе, үшіншісінің құрылысы аяқталып, 
жергілікті тауарөндірушіге пайдалануға берілген. 2 дүкен «Нау
рыз» шағын ауданы мен Махамбетов ауылында орналасады. 

Жалпы тұрақтандыру қорының өнімдерін тұрғындарға тиімді 
бағада ұсынып, нарықтағы өнімдердің бағасын тұрақтандыру 
бағытында атқарылып жатқан шаралар халыққа тиімділігін беріп 
отыр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

АЗЫҚ-
ТҮЛІКТІҢ 
АРЗАНЫ – 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ДҮКЕНДЕРДЕ

Уақыт зымыран. Осында, Аралға редакцияның арнайы тапсырмасымен іссапарға кейінгі рет 
келгеніме, сол уақытта көңілге түйгендеріме ойша көз жүгірттім. Осыдан екі жыл бұрынғы жағдай 
көз алдымда.

Тым алысқа бармай-ақ, сол екі жылдың ішінде болған оңды өзгерістерге шынайы көз жеткізу үшін 
әдетте өзім секілді журналистер жиі қолданатын цифрлар тізбегіне кезек беруді екінші қатардағы 
мәселенің қатарына жатқы зып, алдымен көз бен көргенді сана сүзгісінен өткізгенді жөн көрдім. 

Мұхтар ОРАЗБАЕВ, Арал ауданының әкімі: 

МЕМЛЕКЕТТІК–ЖЕКЕМЕНШІК 
ӘРІПТЕСТІК ЖЕМІСІН БЕРУДЕ
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2018-ОБЛЫСТА «ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖЫЛЫ»
Облыс әкімінің бастамасы-

мен 2018 жыл облыста «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы» болып 
жарияланды. Соған байланысты 
Кәсіпкерлікті дамытудың жол кар-
тасы қабылданды. Жол картасы 

аясында аймақтағы шағын және 
орта бизнесті қолдауға бағытталған 
шаралар жүзеге асатын болады. 
Айта кету керек, жол картасы 12 
бөлімнен тұрады. Оған жаппай 
кәсіпкерлікті дамытуға дайындық 
жұмыстары, кәсіпкерлерді оқыту 
және кәсіпкерлерді қаржылай 
қолдау, экономиканың түрлі са-
лаларында жобаларды жүзеге 
асыру, шығарылған өнімді сату-
ды қамтамасыз ету, аймақаралық 
әріптестікті дамыту, ақпараттық 
қолдау, сауданы дамыту, шағын 
және орта бизнес субъектілері үшін 
әкімшілік кедергілерді қысқарту, 
ҚР Үкіметінің жобалық басқару 
аясында нысаналы индикаторларға 
қол жеткізу, кәсіпкерлік саласын-
да көрсетілетін қызметтерді циф-
рландыру, нысаналы индикаторлар 
нәтижелердің көрсеткіштері секілді 
шаралар кіреді.

Облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының бөлім 
басшысы Азамат Қаюповтың ай-
туынша, қазір қаржылық қолдау 
барысында  ауылдық жерде микро-
несиелер берудің географиясын 
кеңейтуге басымдық беріліп отыр. 
Бұл бағытқа тек биылғы жылы 
облыстық бюджеттен 1 млрд теңге 
қаражат бөлініп, «Қызылорда» 
Өңірлік инвестициялық орталығына 
орналастырылған. Бүгінгі күннің 

өзінде осы орталықпен жалпы құ
ны 500 млн теңгеге микробизнес 
субъектілерінің 171 жобасы ма құл
данған. Жалпы бұл мақсатқа түрлі 
қаржы көздерінен қосымша тағы 2 
млрд теңге бағытталатын болады.

Басқарма өкілінің және атап 
өткеніндей, бұдан бөлек, 2018 
жылы «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту бағдарламасы» аясында микро
несие лер беру үшін 1 млрд 900 
млн теңге бөлініп отыр. Оның 
ішінде ауылдық елді мекендерде 
кәсіпкерлікті дамытуға 1 млрд 810 
млн теңге,  қалалық кәсіпкерлерге 
бөлінетіні 89,4 млн теңге.

Ауылдық жерлерде микро-
несиелер беру үшін бөлінген 
қаражаттың бүгінгі күні 1 млрд 
теңгесі «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қорына», ал 810,9 
млн теңгесі «Аграрлық несие кор-
порациясына» орналастырылғанын 

білдік. Сонымен бірге, Қызылорда 
қаласында микрокредиттер беруге 
бөлінген қаражат та «Даму» қорына 
аударылған. Қазіргі таңда «Даму» 
қоры аударылған қаражатты өңірлік 
екінші деңгейлі банктерге орна-

ластыру жұмыстарын жүргізуде. 
Сонымен қатар, микронесиелерді 
кепілдендіруге және микроқаржы 
ұйымдарының операциялық шы
ғын  дарын субсидиялауға 263,2 млн 
теңге бөлінген. Жалпы бағдарлама 
шеңберінде бө лінген қаражаттар 
бойынша несиелендіру осы сәуір 
айынан бастап жүргізілмек. Бұл 
ретте жыл соңына дейін 500 микро-
кредит беру жоспарлануда.

Ал тұрақты бизнес иелері 
үшін іске асырылып жатқан 
«Бизнестің жол картасы  2020» 
бағдарламасы шеңберінде биылға 
1 млрд 319 млн теңге бөлінген. 
Оның ішінде несиенің проценттік 
мөлшерлемесін субсидиялауға 

– 1 млрд теңге, несиелерді 
кепілдендіруге 119 млн теңге 
бағытталды. Жалпы жыл басынан 
бері бағдарлама шеңберінде құны 
784 млн теңгені құрайтын 25 жоба 
субсидиялау үшін мақұлданды.

Жұртшылықты қызықтыратын 
жайттың бірі бизнесін жаңадан 
бастағандар үшін берілетін 
қайтарымсыз грант қаржысы. Оның 
несие қаражатынан бөлек болаты-
ны белгілі. Сонымен  жұмыссыз 
және өзінөзі жұмыспен қамтыған 
азаматтардың жаңа бизнесидея-
ларын іске асыру үшін гранттық 
қаржыландыруға 200 млн теңге 
бөлінді. Бұл қаржы конкурстық 
іріктеуден кейін беріледі. Кон-
курс өткізу туралы 2018 жылдың 
17 сәуірінде бұқаралық ақпарат 
құралдарына хабарландыру берілді. 
Конкурстық іріктеуге құжаттар 
19 сәуірден бастап 15 мамырға 
дейін қабылданады.  Қабылданған 

жобалар бойынша іріктеу үшін 
конкурстық комиссия отыры-
сы 2018 жылдың 2124 мамыры 
аралығында өткізілмек.

Сонымен «Бизнестің жол 
қартасы2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне, оның ішінде ісін 
жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас 
кәсіпкерлерге, әйелдерге, мү
гедектерге және 50 жастан асқан 
адамдарға (өз бизнесін құруға) 
мемлекеттік гранттар беру үшін 
конкурстық іріктеу басталуда. 
Бір жобаға берілетін гранттың ең 
жоғарғы көлемі 3 млн теңге. Жо-
бада көрсетілген жұмыс көлеміне 
сәйкес 100150 мың теңге де берілуі 
мүмкін. Қысқасы, жобаға қанша 
көлемде қаржы берілетінін комис-
сия шешеді.  

«Сәуір болмай, тәуір болмас» 
дегендей, кәсіпкерлерге қаржылық 
қолдау, яғни жеңілдетілген несие-
лер, микрокредиттер, қайтарымсыз 
гранттар беру бағытындағы 
жұмыстар басталып кетті. Жыл 
басында өткен облыстық мәс
лихаттың сессиясында аймақ бас-
шысы кәсіпкерлерге берілетін 
қолдау қаржысын күздің аяғына 
дейін игеріп бітіру керек деген бо-
латын.

Кәсіпкерлікті қолдау жылы 
көптеген облыс тұрғындары өз 
бизнесін өрге бастыра алады деп 
сенеміз. Олардың ісі өрге басса, 
тұрмыстіршіліктері жақсарады, 
жаңа жұмыс орындары пайда бо-
лып, салық базасы кеңейе түсетіні 
белгілі. Ол өз кезегінде өңірдің 
әлеуметтікэконмикалық дамуына 
қозғаушы күш. Олай болса, өңірдегі 
өте маңызды бастаманың болашағы 
да жемісті деп бағалауға негіз бар.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

Әңгімеміздің кіріспесін СА-
РАТС жобасының маңызы мен 
Арал өңіріне тигізген пайдасы-
нан бастасақ. Ел арасында ғасыр 
кереметіне баланған  осынау 
жобаның  алғашқы кезеңінің өзінде 
теңіз төскейі айтарлықтай түлегені 
баршаға белгілі. 

Ауданда жылдық қуаттылығы 
16400 мың тоннадан асатын балық 
өңдеу зауыттары жұмыс  жасай-
ды. «Арал балық өңдеу зауыты», 
«Арал СДО», «Камбала балық», 
«СДО Қарашалаң» ЖШСның 
балық өңдеу зауыты балықты терең 
өңдесе, «Бөген СДО», «Қуаныш» 
ЖШС шағын балық өңдеу за-
уыттары балықты қатыру, мұздату 
және ыстаумен айналысады.  Еу-
рокод белгісі  «Арал сервистік 
дайындау орталығы» ЖШС балық 
өңдеу зауытында бар.  Аталған за-
уыт  халықаралық стандартқа сай 
салынған. Серіктестіктің жылына 
6000 тоннаға дейін балық өңдеуге 
мүмкіндігі мол. Өндіріске қажетті 
балық кіші Арал теңізінен  жет
кізілуде.   «Аста» ЖШС, «Бақыт» 
шаруа қожалығы болса Кіші 
теңізден су маржанын сүзеді.  Ауыл 
тұрғындарының басым бөлігі осы 
шаруашылықтарда маусымдық ба
лық аулаумен айналысады.  «Бақыт» 
шаруа қожалығы салған мұздатқыш 
орталығында ауылдың бірқатар 
тұрғыны жұмыспен  қамтылған. 

Қаратереңдегі «Қуаныш» ЖШС 
да толымды тірлігімен көзге 
түсуде. Кіші теңізде балықтың 
22 түрі бар. Әсіресе   көксерке 

балығы жиі кездеседі. Экспорт 
сұранысына сай тыран, сазан, тор-
та, жайын сатылымға шығарылып 
отырады.  «Тастақ» бөлімшесінде 
өткен ғасырдың орта шенінен бас
тап жұмыс жасайтын балық өсіру 
питомнигі орналасқан. Кіші теңіздің 
қайта оралуына байланысты пи-
томникке жыл сайын 22 млн майда 
шабақ өсіру жүктелген.

Кіші Арал теңізінің толуымен 
атакәсіп қайта жандана бас тады. 
Мұндай қадам өңірде кәсіпкерлік 
саласының да алға басуына жол 
ашты. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз 
Жансерік Нысанбаев – теңіз төс
кейінің төл перзенті. Орта мектеп-
тен соң заң колледжін үздік бітірген 
жігерлі жас жігіт жоғары білім алу-
ды алдына мақсат қылып қойды. 
Ал ойға алған жоспарын жарты 
жолда қалдыру Жансерікке жат 
дағды. Ақыры арманы да жүзеге 
асты. Заңгер мамандығын да игерді. 
Біршама жыл Ақтөбе қаласында  
жиһаз құрастырушы, құрылысшы, 

жиһаз өндірісін ашу және 
ұйымдастыру сияқты жұмыстарға 
араласып, еңбек көрігінде де 
шыңдалды. Десе де, көкейінен  ай-

дынды Аралға деген сағынышы 
арылмады. Ақыры ауылға атба-
сын бұрды. Өскен ортасына ора-
лып, өзінің бизнесін дамытуды 
көздеген жас жігіт «Арал Жиһаз 
мекемесінің» негізін қалапты. 

Әбден жоспарланған жұмыс бірден 
жүріп кетті. Сапалы бұйымға тап-
сырыс берушілер көбейді. Арада 
жылдар жылжыды. Жансерік өз 

қаражатының есе бінен  орталық  ба-
зар маңынан жер алып, құрылыс ны-
санын салу ды қолға алды. Осылай-
ша  жаңа өндіріс орны іске қосылды. 
Мұнан тура төрт жыл бұрын банк
тен  несие иеленіп, нысанды зама

науи автоматтандырылған қон
дыр ғы лармен жабдықтады. Сол 
қон  дыр  ғылардың жиһаз өндірісінде 
өнім түрлерінің ұлғайып, тез әрі 
мезе тінде орындауға зор септігі 
тиді.

Бірде Жансерікке «Неге сапа-
лы қайық жасамасқа?!» деген ой 
түседі. Бұлай пайымдауға  бірнеше 
себептер де түрткі болды. Мысалы, 
қазір теңізде жүрген қайықтардың 
басым бөлігінің тозығы жет-
кен. Өткен ғасырдың  19701980 
жылдары Кеңес өкіметі тұсында  
жасалған  сондай қайықтарды 
шет елде, мәселен, Ресейде суға 
түсіруге рұқсат бермейді. Осы 
жайттарды саралай келе Жансерік 
жаңа істі қолға алды. Барлық 
мемлекеттік стандарттарға сәйкес 
болуы басты назарда ұсталып, 
қолданылатын шетелдік шикізат 
пен автоматтандырылған өндіріс 
құрылғылары қажетке жаратыл-
ды.  Ғылым мен жаңа технология
лар дамыған заманда темір мен 
алюминийге қарағанда әлдеқайда 
жеңіл әрі төзімді шайыр мен 
стеклоталшықты араластыра оты-
рып жасалған сапалы қайықтарды 
Қамбаш көлінен  кездестіре ала-
сыз. Ал осынау  кәсіптің ауқымын 
ұлғайту келешектің еншісінде.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

Төртінші өнеркәсіптік рево-
люция дәуірі біздің қоғамға үлкен 
міндеттер жүктейді. Ол үдеден 
шығып, елдің дамуына, әлеуметтік 
жағдайының жақсара түсуіне елдің 
әрбір азаматы өз үлесін қосып, 
белсенділік танытуы тиіс. 

«Бес институционалдық рефор
маны жүзеге асыру жөніндегі 100 
нақ ты қадам» Ұлт жоспарының 
кезеңкезеңімен жүзеге асырылу-
ына негізделген биылғы дәстүрлі 
Жолдау алдағы уақытта он ба-
сты міндетті шешуге үндейді. 
Инновациялық технологияны 
енгізу арқылы «цифрлық дәуір» 
өнеркәсібін қалыптастырумен 
қатар қысқарылуы мүмкін жұмыс 
күшін жаңа талаптарға бейімдеу 
міндеттері жүктелді. Ресурстық 
әлеуетті дамытуды жалғастырып, 
баламалы энергияның үлесін 
2030 жылдарға 30 процент, ал 
2050 жылдарға 80 процентке 
жеткізу көзделіп отыр. Астана-
да өткізілген «ЭКСПО2017» 
көрмесінде әлем бойынша жа-

сыл энергияның қарқынды дамып 
келе жатқандығына көз жеткіздік, 
ендеше кейін бұл межеге қол 
жеткізерімізге сенім мол. 

Еліміздің инвестициялық 
тар тым дылығының дамуына 
қаржы саласындағы есептіліктің 
ашықтылығы, түсімдері мен шы
ғыстарының дұрыс жоспарлануы, 
шағын және орта бизнесті қолдау, 
халықты әлеуметтік қорғауға 
қаралған бюджеттер бойынша ақ
параттың қолжетімділігі де зор әсер 
етеді. Әлеуетті инвесторлар елдегі 
адам құқықтарының қорғалуы, 
заңдардың қатаң сақталуын 
бағалай отырып, елімізге инвести-
ция салуға оң шешім қабылдайды. 
Бюджет саласын реттеуге, есеп 
тіліктердің қолжетімділігіне, мем
ле кеттік бюджеттің дұрыс қа лып
тасуына Қаржы министр лігі нің 
құ ры лымы Қазынашылық ор
ганының үлесі зор. Республикалық 
бюджетпен қатар, жергілікті 
бюд  жеттердің атқарылуына қыз
мет көрсете отырып, ел қазы
насы түсімдерінің жүйелі тү
сірілуін, бюджет шығыстарының 
мерзімінде, мақсатты, үнемді жұм
салуына оң ықпал етуде. Қазы
на шылықтың ақпараттық жүйе
лері мемлекеттік сатып алудың 
электрондық жүйесі, мемлекеттік 

кірістер саласының ақпараттық 
жүйе лерімен біріктірілген. Осы
ған сәйкес облыстық қазы на шы
лық департаменті бірік тіріл ген 
ақпараттық жүйе арқылы жер
гілікті бюджеттердің жоспар ла
нуын, түсімдерінің жүйелі тү
сі рілуін, мем лекеттік сатып алу 
бойынша мәмі ле лер жа салуын, 
мін  деттемелердің тір келуін қада
ға  лайды. Алынған міндет те мелер 
бойынша төлемдердің, бюджет 
са ласы қызметкерлерінің еңбек 
ақылары мен  әлеуметтік төлем
дерінің уақытылы тө ленуіне, бюд-
жет шығыстарының мақ сатты 
жұмсалуына бақылау жасайды. 

Облыстық қазынашылық депар
таменті облысымыздағы кент тік, 
ауылдық әкімдіктерге жергілікті 
IV деңгей бюджетінің енгізілуін 
ұйым дастыру бойынша міндеттерді 
кезеңкезеңімен жүйелі атқарып 
келеді. Қазір осы IV деңгей бойын-
ша 65 бюджет енгізілген болса, 2020 
жылы енгізілуі жоспарланған 81 
ауылдық бюджеттердің уақытылы, 
қиындықсыз қалыптасуына атсалы-
сатын боламыз. 

Ауылдық жерлерге дербес бюд-
жет енгізілуі ауылдық аймақтардың 
әлеу меттік ахуалын жақсарта 
түсіп, ауыл тұрғындарының өз елді 
мекендерінің дамуына, онда шағын 

кәсіпкерлік субъектілерін ашуға, 
отбасылық шаруа шылықтарын 
кеңей тіп, ауыл бюджетіне түсетін 
салықтар мен басқа да салықтық 
емес түсімдерді көбейтуге септігін 
тигізетін болады. Орталық орган-
дардан бөлінетін қаржыға тәуел
ді болмай, керісінше елді мекен 
төңірегінде өндірістердің дамуы-
на атсалысу, кәсіпкерлік субъек
тілерімен әлеуметтік серіктестік 
орнатып, мемлекеттікжекеменшік 
серіктестік аясында жергілікті 
мәселелерді дербес шешудің 
мүмкіншіліктеріне жол ашылмақ. 

Биылғы Жолдаудың бесінші 
бағыты ретінде шешілуге тиіс 
міндеттердің бірі – құрылыс пен 
коммуналдық секторға жаңа за
манға сай технологияларды ен
гізу. Құрылыс салуда зама-
науи материалдарды қолдана 
оты рып, ғимараттардың сапа-
сына, экологиялық тазалығына, 
энер гиялық тиімділігіне жоғары 
талап тар қойылмақ. Елді мекен
дер ді сапалы ауызсумен қамту 
да осы міндеттер аясында жүзеге 
асырылмақ. Осы тұрғыдан Қазы
нашылық жүйесінің болашақта 
алдына қойған мақсаттарының 
бірі – жергілікті жерлердегі жаңа
дан тұрғызылатын құрылыс жұ
мыс тарын сүйемелдеу болмақ. 

Қазынашылық құрылысқа жұмса
латын шығындардың ішін де жер
гілікті жерге төленетін салық
тардың, құрылысқа қатысты 
жұ   мыс  шылардың жалақысы мен 
әлеу меттік төлемдерінің, мем
лекеттік міндеттемелер бойынша 
төлемдердің уақытылы төленуін 
қамтамасыз ететін болады. Бұл 
жұмыстар құрылыс жүргізуші бас 
мердігер мен қосалқы мердігерлерге 
қазынашылықтан шоттар ашу 
арқылы ұйымдастырылып, банктік 
операцияларға жұмсалатын шығын
дарын үнемдеп, әлеуметтік төлем
дер Қазынашылық жүйесінің ішкі 
операциялары болатындықтан тегін 
аударымдар жасалуын қамтамасыз 
етпек. Сонымен қатар мемлекеттік 
тапсырысты орындауға барын-
ша бәсекеге қабілетті мердігерлер 
тартылып, салықтан жалтарушы 
мердігерлердің салыққа бере шек
тері Қазынашылықта ашыл ған 
шот   тарындағы қаражат тарынан 
өнді ріліп, жергілікті бюджеттерге  
салықтың уақытылы түсуін қам 
тамасыз етіп, әлеуметтік мін дет
темелердің өз шеңберінде орын-
далуына септігін тигізеді. Бұл 
жұ мыстар аумағымызға күрделі 
өндіріс пен тұрғын үй, әлеуметтік 
нысандар салу жұмыстарына ин-
вестиция тартуға, жаңа жұмыс 
орындарының ашылуына, сол ар
қылы аумағымыздың дамуына зор 
үлес қосарына сеніміміз мол. 

Қ.МЫРЗА, 
облыс бойынша 

қазынашылық департаменті 
басшысының орынбасары.

ҚАЙЫҚ ЖАСАУДЫҢ
ШЕБЕРІ

КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚАРЖЫЛАЙ
ҚОЛДАУ БАСТАЛДЫ

АЙМАҚ ДАМУЫНА 
АЙРЫҚША ҮЛЕС

Еліміздегі Оңтүстік Қазақстан, 
Қызылорда, Алматы және Жамбыл 
облыстарында ұрпақ туу көрсеткіші 
жоғары екендігі белгілі. Соны-
мен қатар, бұл аймақтарға көшіп 
келушілер санының қатары қалың 
екені даусыз. Осы екі фактор бір 
жағынан ұлттық демографияға 
қомақты үлес қосса, екінші тарап-
тан  – жұмыссыздық мәселесін ту-
ындатып отырғаны да рас. 

Жоғары білім алып, еңбекке ара-
ласа алмай жүрген жастар мәселесі 
де көбіне осы аймақтарға тән. 
Нарықтың қарқыны еселеп, еңбек 
күші артып тұрған кезеңде кадрлық 
сұраныс көрсеткіштері әлі төмен 
дәрежеде. Керісінше, Қазақстанның 
солтүстік, орталық және шығыс об-
лыстарында еңбек қорының төмен 
деңгейі анықталып отыр.  Негізгі  се-
беп  – демографиялық көрсеткіштің 
төмендігі және жастардың басқа 
елге көшу көрсеткішінің ұлғаюы. 
Нарықтық шолу  барысында, 9 
өңірде өнеркәсіптік мекемелер 
еңбек күші жетіспеушілігінен, өз 
әлеуетін толыққанды жүзеге  асыра 
алмай отырғаны мәлім болған.

Шығыс Қазақстан облысын-
да 1000ға жуық орта және ауыр, 
түрлітүсті металлургия өнеркәсібі 
мекемелері нарықта өз орнын алып, 
мемлекетіміздің дамуына қомақты 
үлес қосып келеді.

Шығыс Қазақстан – тарихы 
терең, табиғаты әсем өңір. Әріден 
таратсақ, Абай Құнанбаев, Мұхтар 
Әуезов, беріде Қасым Қайсенов, 
Төлеген Тоқтаров, Оралхан Бөкеев 
сынды тұлғалар туған жер. 

Бұл өлкеде табиғаттың, 
мәдениеттің, тарихтың ең жарқын 
ескерткіштері мен Алтайдың сирек 
кездесетін жануарларының таралу 
ареалдары, қорықтары орналасып, 
мемлекеттік реестрге  тіркелген. 

Осы табиғи көрінісі әсем, 
ландшафтық сұлулығы әлемді 
тамсандырған, жерасты, жерүсті 
қазбаларымен мәшһүр болған  
аймақта 65 жылдық өнегелі тарихы 
бар Сәрсен Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті жастарға сапалы 
білім, толымды тәрбие береді. Уни-
верситет білім беруді биік дәрежелі 
ғылымизерттеу жұмыстарымен 
ұштастыра отырып, қазіргі таңда  
магистратура, қосымша білім беру, 
PhDдокторантура бағдарламалары 
бойынша мамандар даярлауды 
жүзеге асыруда.

Университет үш сатылы «бака
лавриатмагистратураPhD док-
торантура» мамандар даярлаудың 
заманауи жүйесіне толығымен 
көшкен. Бакалавриаттың – 45, ма
гистратураның – 30, PhD док то
рантураның 3 мамандықтары бо
йын ша білім беру үрдісі жоғары 
деңгейде шыңдалуда. 

Елбасы Жолдауындағы «Адами 
капитал – жаңғыру негізі» бөлімінде 
«Біздің барлық түлектеріміз елімізде 
және жаһандық әлемде өмір сүріп, 
жұмыс істеуі үшін қажетті деңгейде 
үш тілді меңгеретін болады»  және 
«...өзінің тарихын, тілін, мәдениетін 
білетін, сондайақ заманына 
лайық, шет тілдерін меңгерген, 
озық әрі жаһандық көзқарасы бар 
қазақстандық біздің қоғамымыздың 
идеалына айналуға тиіс!» деп 
ерекше ұран тастады.  Осының 
дәлелі ретінде,  білім алушыларды 
басқа шетелдік жоғары оқу орын-
дарымен бірлесе отырып оқыту 
мақсатында 10нан астам шет мем-
лекет университеттерімен келісім 
жасалған. «Серпін» жобасының 
жастары Польша, Қытай, Чехия 
елдерінің жоғары оқу орындарын-
да білім алуда. Алдағы уақытта 
жастарымыз басқа да Еуропа, 
Азия университеттерінде оқитын 
болады. «Серпіндік» жастар, оқу 
орнының «Көптілдер орталығы» 
ұйымдастырған үйірмелері мен 
курс тарында ағылшын тілін мең
геріп, жоғары жетістіктерге жетуде.

«Серпін» студенттер, қоғамдық 
жұмысқа, ғылыми шығармашылық 
сайыстарға белсене қатысады. 
Олардың басым бөлігі – Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда облыста-
рынан келген жастар. Бұл жастар 
«Республикалық халықаралық бағ
дар ламалар» орталығының ұйым 
дастыруымен 4 жыл бойы өткізіліп 
жатқан шараларға белсенді түрде ат 
салысып, көптеген марапаттарға ие 
болуда. 

«Серпін» жобасының аясын-

да Сырдан келген жастар Шығыс 
елінде білім мен тәрбие алып, өмір
дің үлкен жолына шыңдалуда. Мем
лекетіміздің келешегі, арқасүйер 
білікті азаматы болатын, жас тарды 
кенді Алтай аймағына жолдап, 
олардың атааналарына қолдау 
көрсетіп отырған Қызылорда облы
сының әкімі Қырымбек Елеуұлы 
Көшербаевқа шексіз алғысымызды 
білдіреміз.  

2017 жыл қорытындысы бойын-
ша университеттегі «Жас отан» жас
тар қанатының төрағасы Қайыржан 
Басбақбаев «Үздік жас көшбасшы» 
атанды.  Сонымен қатар, «Серпін» 
жобасы жастарының облыстық 
студенткөшбасшысы Салтанат 
Мұхтарқызы, «Бастауыш білім 
беру дің педагогикасы мен әдіс те
месі» мамандығының 4курс сту
денті Мақсат Әбді, «Ақпараттық 
жүйелер» мамандығының 3курс 
студенті Назгүл Төлегенова, «Фи-
зика» мамандығының 3курс 
сту денті  Маржан Ибаділдаева, 
«Қоршаған ортаны қорғау және 
өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 
маман дығын игеріп жатқан Арай-
лым Панабек, «Кәсіптік оқыту» 
ма мандығына оқитын Перизат 
Әнафия, «Информатика» маман
дығының 4курс студенті Динара 
Базарбай, «Материалтану және 
жаңа материалдар технологиясы 
ма мандығының 3курс студенті 
Гүлайым Абдували, «Әлеуметтік 
пе дагогика және өзінөзі тану» 
мамандығының 2курс студенті 
Гүлбибі Сейдәлі сынды жастар өз 
қатарларына үлгі. 

Студенттердің бәрі де жатақ 
ханалармен, жолақы, шәкірт
ақымен, медициналық қыз метпен 
қамсыз дандырылған. Бағдар
ламаның түбегейлі міндеті – сту-
денттерге сапалы білім беріп, ма-
ман ретінде дайындаумен қатар, 
қызмет орнымен қамтамасыз ету, 
әлеуметтік қолдау көрсету. Ер ба-
лалар соңғы екі жылда, қыздар 
үшін негізгі оқуымен қатар әскери 
бөлімде қосымша білім алу 
мүмкіндігі жасалған.

Университетте аталған жоба 
бо йынша 738 студент білім, тәр
бие алуымен бірге ғылымисту
денттік, ізденушы ғар  ма шы лық 
жұмыстарымен шұ ғыл  данады. 
Студенттердің оқу үлгерім көр
сеткіші мен білім сапасы жоғары 
деңгейде (95,5%). Оңтүстік аймақ
тарынан ақылы оқу негізінде кел-
ген білімгерлер  босаған ваканттық 
«Серпін» квотасы аясындағы 
мемлекеттік білім беру гранттарына 
ауыстырылады, оларға қойылатын 
талап: жақсы оқу үлгерімі және 
қоғамдық жұмысқа белсене 
қатысу. Мысалы, 2015 жылы – 10,  
2016 жылы – 11, 2017 жылдың 
қыркүйек айында – 17, ақпан ай-
ында11 студент Білім және ғылым 
министрі мен ШҚМУ ректорының 
бұйрықтарымен ақылы оқу түрінен 
мемлекеттік білім беру грантына 
ауыстырылып, тегін оқу мен шәкірт 
ақы алу мүмкіншілігіне ие болды. 

Екі облыс арасындағы байла-
нысты бекемдей түсу мақсатында 
«Кенді Алтайдан қасиетті Сыр 
еліне сапар» шарасы аясында 
кәсіптік бағдар беру жұмысын 
өткізу мақсатында ШҚМУ ректо-
ры бастаған оқытушыстуденттер 
тобы Қызылорда облысының ау-
дандарында мектеп түлектерімен, 
Өскеменде білім алып жатқан 
студенттердің атааналарымен кез-
десу ұйымдастыруда. 

Осы мақала арқылы Қызылорда 
өңірі жастарының атааналарына, 
туыстарына, ұстаздарына, мектеп 
басшыларына түлектерге тама-
ша  білім мен тәрбие бергендері 
үшін С.Аманжолов атындағы оқы
тушылықпрофессорлық ұжымы 
атынан ризалығымды білдіремін. 

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру кө
шінде «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға!» – «Серпін» жоба
сының аясында оқып жатқан 
жастардың ерекше тарихи орны бар 
екеніне кәміл сенімдімін!

Мұхтар ТӨЛЕГЕН, 
С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 

ректоры, профессор. 

ШЫҒЫСТА ДА 
СЫР ЖАСТАРЫ 
ШЫҢДАЛУДА

Мемлекет басшысы «Қазақ станның әлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламасында жаhандық дағдарыс кезеңінде 
елімізге әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі 
міндеттерін нұсқап, «Жалпыға ортақ еңбек қоғам идеясын» 
ұсынды. Елбасының осы бастамасын негізге ала отырып 
Қазақстан Республикасы Үкіметі 2014 жылы алғаш рет жа-
стар мәселесіне арнап «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!” 
атты арнайы мемлекеттік бағдарлама қабылдады. Бұл 
бағдарлама дәл қазіргі уақытта да ерекше өзекті.
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 
ӘКІМДІГІНІҢ 

ҚАУЛЫСЫ

Қызылорда  қаласы
2018  жылғы «29» наурыз

№1079

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ
МӘСЛИХАТЫНЫҢ

ШЕШІМІ

Қызылорда  қаласы
2018  жылғы «29» наурыз

№194

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2015 жылғы 23 
қарашадағы Заңының 33-бабының 5-тармағына және «Мем-
лекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың 
кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2018 жылғы 16 
қаңтардағы № 13 бұйрығына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Қоса беріліп отырған «Қызылорда облыстық мәсли-
хатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» кор-
пусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін  
бағалаудың әдістемесі бекітілсін.  

2. «Қызылорда облыстық мәслихатының  аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкім-
шілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдісте месін 
бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 
жылғы 15 наурыздағы №113 шешімінің (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5787 
нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 18 сәуірде «Сыр бойы» 
және «Кызылординские вести» газеттерінде, 2017 жылғы 
20 сәуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілердің эталондық бақылау банкінде  жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын. 

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
бас тап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 
19-сессиясының төрағасы, 
облыстық мәслихат 
хатшысы                                                       Н. Байқадамов   

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2018 жылғы 29 наурыздағы 

№199  шешімімен бекітілген 

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың 

әдістемесі 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Қызылорда облыстық мәслихатының аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі 
(бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 23 қарашадағы Заңының 33-бабының 5-тар-
мағына сәйкес әзірленді және «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының 
қызметшілері) қызметін бағалау тәртібін айқындайды.

2. Осы Әдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) тікелей басшы – дербес бағынысында болып табыла-

тын бағаланушы қызметшіге қатысты тұлға;
2) жоғары тұрған басшы – дербес бағынысты болып 

табылатын, бағаланушы қызметшінің тікелей басшысына 
қатысты тұлға;

3) нысаналы мақсатты индикаторлар (бұдан әрі – 
НМИ) – мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына 
«Б» корпусы қызметшісінің қызметінің ерекшелігіне 
сәйкес (процесстік жұмысты қоспағанда) белгіленетін, «Б» 
корпусы қызметшілері қол жеткізген жағдайда олардың 
қызметінің тиімділігін дәлелдейтін көрсеткіштер;

4) жеке жұмыс жоспары – «Б» корпусы қызметшісінің 
бағалау кезеңіне НМИ қарастырылған және тікелей бас-
шысымен бірлесіп құрылатын, жоғары тұрған басшымен 
бекітілген құжат;

5) құзыреттер – нақты мемлекеттік лауазымда кәсіби 
қызметті тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың жиынтығы;

6) мінез-құлық индикаторы – «Б» корпусы қызмет-
шісінің мінез-құлық және құзыреттер деңгейі көрінісінің 
сипаттамасы; 

3. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау 
(бұдан әрі – бағалау) олардың жұмысының сапасы мен 
тиімділігін айқындау үшін өткізіледі.

4. «Б» корпусы  қызметшісінің нақты лауазымға 
келу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда соның 
ішінде әлеуметтік демалыстан шыққаннан немесе оқуды 
аяқтағаннан кейін, сондай-ақ сынақ мерзімінде бағалау 
өткізілмейді.

Бағалауды өткізу кезінде «Б» корпусы қызметшілері 
еңбек демалысында, жалақы сақталмайтын демалысында, 
уақытша еңбекке жарамсыздығы кезеңінде, іс-сапарда не-
месе тағылымдамада болғанда, сондай-ақ қайта даярлауға, 
біліктілігін  арттыруға жіберілгенде жұмысына қайта 
кіріскеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде бағалаудан өтеді. 

5. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызметшісін 
мемлекеттік лауазымға тағайындауға және мемлекеттік ла-
уазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан 
әрі - уәкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі жұмыс 
органы болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссия 
(бұдан әрі - Комиссия) құрылады. 

Комиссия құрамы уәкілетті тұлғамен анықталады, 
комиссия мүшелерінің саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.

6. Қызылорда облысы бойынша тексеру комисси-
ясы төрағасын бағалау Қызылорда облыстық маслиха-
ты депутаттарының қатарынан құрылған комиссиямен 
жүргізіледі. 

7. Бағалау екі жеке бағыт бойынша жүргізіледі:
1) НМИ жетістіктерін бағалау;
2) «Б» корпусы қызметшілерінің құзыреттерін бағалау.
8. НМИ орындалуын бағалау нәтижелері бонустар 

төлеу, көтермелеу, ротациялау, мемлекеттік лауазымдар-
дан төмендету немесе босату үшін шешім қабылдауға негіз 
болып табылады. 

Құзыреттерді бағалау нәтижелері «Б» корпусы қызмет-
шісінің қажетті құзыреттерін дамытуға негіз болып табы-
лады. Бұл ретте, құзыреттерді бағалау нәтижелері бонустар 
төлеуге, көтермелеуге, ротациялауға, мемлекеттік лауазым-
дардан төмендетуге немесе босатуға әсер етпейді. 

9. Бағалауға байланысты құжаттар персоналды басқару 
қызметінде бағалау аяқталғаннан кейін үш жыл бойы 
сақталады.

2-тарау. НМИ анықтау тәртібі

10. Бағалау кезеңі басталғаннан кейін 10 жұмыс күні 
ішінде «Б» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметшісінің 
НМИ тікелей басшымен жеке жұмыс жоспарында осы 
Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысанда анықталады. 

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы 
төрағасының НМИ осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша, бағалаудың басталу мерзімінен кейін 10 
жұмыс күні ішінде құрылатын «Б» корпусы қызметшісінің 
жеке жұмыс жоспарында Қызылорда облыстық мәслихат 
хатшысымен анықталады. 

11. Жеке жұмыс жоспары тиісті НМИ әзірленген 
соң, ол бекіту үшін жоғары тұрған басшының қарауына 
енгізіледі.  

12. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы 
мемлекеттік органның бірінші басшысы болған жағдайда 
жеке жұмыс жоспары осы лауазымды тұлғамен бекітіледі.    

13. НМИ осы Әдістеменің 14-тармағында көрсетіл-
ген талаптарға сәйкес келмесе жоғары тұрған басшы жеке 
жұмыс жоспарын түзетуге қайтарады.

Жеке жұмыс жоспарын жоғары тұрған басшының 
қарауына қайта енгізу, түзетуге жолданған күннен бастап 2 
жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 

14. НМИ:
1) нақты (күтілетін оң өзгерістер көрсетіле отырып қол 

жеткізуге тиісті нәтиже анық белгіленеді); 
2) өлшемді (НМИ өлшеу үшін  нақты критерийлер 

белгіленеді);
3) қолжетімді (НМИ қолда бар  ресурстарды, құзы-

реттер мен шектеулерді ескере отырып белгі ленеді);  
4) уақытпен шектеулі (НМИ қол жеткізу мерзімі 

белгіленеді);
5) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатын, 

саяси қызметшінің меморандумын немесе «А» корпусы 

қызметшісінің келісімін жүзеге асыруға бағытталған бо-
луы тиіс.   

15. НМИ саны 5 құрайды. 
16. Жеке жұмыс жоспары персоналды басқару қыз-

метінде сақталады.

3-тарау. НМИ жетістігін бағалау тәртібі 

17. Жеке жұмыс жоспарында көрсетілген НМИ 
жетістігіне бақылау жүргізу мақсатында тікелей басшы 
НМИ-да белгіленген жетістіктерге тоқсан сайын монито-
ринг жүргізеді. 

Тоқсан сайынғы мониторинг қорытындысы бой-
ынша тікелей басшы бағалауға жататын «Б» корпусы 
қызметшісіне НМИ-ге жету және сол үшін қажетті шаралар 
бойынша жазбаша ұсыныстар береді. 

18. Бағалауды өткізу үшін «Б» корпусы қызмет шісінің 
тікелей басшысы осы Әдістеменің 2-қосым шасына сәйкес 
нысанда НМИ бойынша бағалау парағын толтырады және 
оған қол қояды. 

19. Жеке жұмыс жоспарының жүзеге асырылуын 
бағалау жеке жұмыс жоспары құрылған жыл қорытындысы 
бойынша НМИ бағалау негізінде келесі тәртіпте жүзеге 
асырылады.

НМИ барлығы орындалған жағдайда «өте жақсы» баға 
қойылады.

НМИ санының 5-нен 4-і орындалған жағдайда «тиімді» 
баға қойылады.

НМИ санының 5-нен 3-і орындалған жағдайда 
«қанағаттанарлық» баға қойылады. 

НМИ санының 5-нен 3-тен азы орындалған жағдайда 
«қанағаттанарлықсыз» баға қойылады.

НМИ-дің орындалуы жеке жоспарда қарастырылған 
барлық көрсеткіштердің толық орындалуын көздейді.

20. Бағалау парағы тікелей басшымен толтырылғаннан 
кейін, ол жоғары тұрған басшының қарауына енгізіледі.

21. «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы 
мемлекеттік органның бірінші басшысы болған жағдайда 
бағалау парағы оның қарауына енгізіледі. 

22. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағын қарау 
қорытындысы бойынша жоғары тұрған басшымен келесі 
шешімдердің бірі қабылданады:

1) бағалаумен келісу; 
2) түзетуге жіберу. 
23. Бағалау парағы НМИ қол жеткізуін дәлелдейтін 

фактілердің жеткіліксіздігі немесе дәйексіздігі болған 
жағдайда түзетуге жолданады.  

24. Бағалау парағын жоғары тұрған басшының 
қарауына қайта енгізу, оны түзетуге жолдағаннан кейін 2 
жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады. 

25. Жоғары тұрған басшымен бағалау парағына қол 
қойылғаннан кейін персоналды басқару қызметі 2 жұмыс 
күнінен кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

4-тарау. Құзыреттерді бағалау тәртібі 

26. Құзыреттерді бағалау тікелей басшымен жүргі-
зіледі және оның нәтижесі бойынша осы Әдістеменің 
3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бағалау парағы 
толтырылады.

27. Бағалау парағын толтыру барысында әр құзы-
рет бойынша «Б» корпусы мемлекеттік лауазымдар 
санаттары үшін осы Әдістеменің 4-қосымшасымен көз-
дел ген мінез-құлық индикторларының жиынтығын 
басшылыққа алу қажет. Бір құзырет бойынша мінез-құлық 
индикаторларының саны 10-нан аспайды.

28. Қызметші құзыретінің даму деңгейі бағалау 
кезеңінде оның қызметінде көрінген мінез-құлық индика-
торларының санымен келесі тәртіпте анықталады:

1) қызметшінің қызметінде белгілі бір құзыретпен 
көзделген мінез-құлық индикторларының 3/4 немесе одан 
көбі байқалған жағдайда «күтілген нәтижеге сәйкес» 
бағасы қойылады.

2) қызметшінің қызметі нақты құзыретпен көз делген 
мінез-құлық индикторларының 3/4-нен кеміне сәйкес кел-
месе, бағаланатын құзырет бойынша «күтіл ген нәтижеге 
сәйкес емес» бағасы қойылады.

29. Тікелей басшымен бағалау парағына қол қойыл-
ғаннан кейін персоналды басқару қызметі 2 жұмыс күнінен 
кешіктірмей оны Комиссияның қарауына ұсынады.

5-тарау. Бағалау нәтижелерін Комиссиямен қарау 
және бағалау нәтижесіне шағымдану

30. Персоналды басқару қызметі Комиссия төр аға-
сының келісімімен бағалауды өткізу кестесін қалып-
тастырады және бағалауды өткізуге дейін жеті жұмыс 
күні аралығында бағалауды жүргізетін тұлғаларды бағалау 
жүргізу туралы хабарлайды.

31. Комиссияның отырысы оның құрамының кем 
дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда өкілетті болып 
есептеледі.

32. Комиссияның төрағасын не мүшесін алмастыру ко-
миссияны құру туралы бұйрыққа өзгертулер енгізу арқылы 
уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

33. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы 
қабылданады.

34. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүше лерінің 
көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған 
жағдайда, бағалау жөніндегі комиссия төрағасының дауы-
сы шешуші болып табылады.

35. Комиссияның хатшысы персоналды басқару 
қызметінің қызметшісі болып табылады. Комиссияның хат-
шысы дауыс беруге қатыспайды.

36. Персоналды басқару қызметі Комиссия төраға-
сы мен келісілген мерзімдерге Комиссия отырысының 
өткізілуін қамтамасыз етеді.

37. Персоналды басқару қызметі Комиссияның отыры-
сына келесі құжаттарды ұсынады:

1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес Комиссия 

отырысының хаттамасының жобасын;
38. Комиссия бағалау нәтижелерін қарайды да келесі 

шешімдердің біреуін қабылдайды:
1) бағалау нәтижелерін бекіту;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарау.
39. Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім 

қабылданған жағдайда Комиссия бағалау нәтижесін 
түзетіп, оны хаттаманың «Бағалау нәтижелері комиссиямен 
түзетілуі (бар болған жағдайда)» графасында көрсетіледі.

40. Бағалаудың нәтижелері уәкілетті тұлғамен 
бекітіледі және осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес 
нысан бойынша тиісті хаттамасында тіркеледі.

41. Персоналды басқару қызметі «Б» корпусының 
қызметшісін бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі 
жұмыс күні ішінде таныстырады.

42. «Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтиже-
лерімен таныстыру жазбаша түрде жүргізіледі. Қыз метші 
танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, 
персоналды басқару қызметімен және мем лекеттік 
органның басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт тол-
тырылады.

43. «Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы 
бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге 
кедергі болмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару 
қызметімен «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесі 
мемлекеттік органдардың интранет-порталы арқылы жол-
данады.

44. «Б» корпусы қызметшісінің Комиссия шешіміне 
шағымдануы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті 
органда немесе оның аумақтық департаментінде шешім 
шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырылады. Шағымдарды қарау қорытындысы бойынша 
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган келесі 
шешімдердің біреуін қабылдайды:

1) мемлекеттік органға Комиссия шешімін жойып, «Б» 
корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесін қайта қарау бой-
ынша ұсыныс беру;

2) «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижесін қайта 
қараусыз қалдыру.

45. «Б» корпусы қызметшісі бағалау нәтижелеріне сот 
тәртібінде шағымдануға құқылы.

№ р/с Құзыреттер атауы
Бағалау нәтижелері 

(күтілетін нәтижеге сәйкес/
күтілетін нәтижеге сәйкес 

емес)

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

1 Қызметті басқару
2 Ынтымақтастық 
3 Шешім қабылдау
4 Жеделділік 
5 Өздігінен  даму 
6 Қызметті  тұтынушыға бағдарлану 
7 Қызметті тұтынушыларды хабарландыру 
8 Адалдық 
9 Жауапкершілік 
10 Бастамашылдық 
11 Стресске орнықтылық 

Лауазымдық  міндеттеріне мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жатпайтын «Б» корпусының мемлекеттік қызметшілері 
«Қызметті  тұтынушыға бағдарлану»  және  «Қызметті тұтынушыларды хабарландыру» құзыреттері бойынша бағаланбайды. 

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

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

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 
4-қосымша

Құзыреттердің мінез-құлық индикаторлары

Құзыреттер 
атауы 

Мемлекеттік  әкімшілік 
лауазымдар санаты 

Тиімді мінез-құлық 
индикаторлары 

Тиімсіз мінез-құлық 
индикаторлары
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы); 
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Стратегиялық 
бағыттарға сәйкес  
нақты міндеттер қояды 
және тапсырмалар 
береді; 

•	 Бөлімшенің берілген 
міндеттерді сапалы 
және уақтылы 
орындауына ұжымды 
бағыттайды және 
жағдай жасайды; 

•	 Бөлімше жұмысын 
басымдылығына қарай 
тиімді ұйымдастырады; 

•	 Стратегиялық бағыттарға 
сәйкес  нақты міндеттер 
қоя алмайды және 
тапсырмалар бере 
алмайды; 

•	 Берілген міндеттерді 
сапалы және уақтылы 
орындауына ұжымды 
бағыттамайды және 
жағдай жасамайды

•	 Бөлімше жұмысын 
басымдылығына 
мән бермей тиімсіз 
ұйымдастырады; 

B-2;*
B-3 
(Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі мен оның 
ведомствосы басқармасының (қызметтің) 
басшысы); 
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының орынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Бөлімшенің қызметін 
жоспарлау мен 
қамтамасыз етуге 
қажетті ақпараттарды 
жинақтап, талдайды 
және басшылыққа 
енгізеді;

•	 Сеніп тапсырылған  
ұжымның жұмысын  
жоспарлайды және 
ұйымдастырады, 
олардың жоспарланған  
нәтижелерге қол  
жеткізуіне ықпал етеді;  

•	 Қызметкерлердің  
қойылған міндеттердің 
орындалуы 
барысындағы 
қызметіне бақылау 
жүргізеді;

•	 Бөлімше жұмысының 
нәтижелелілігін және  
сапасын қамтамасыз 
етеді; 

•	 Бөлімшенің қызметін 
жоспарлау мен 
қамтамасыз етуге қажетті 
ақпараттарды жинақтап, 
талдамайды және 
басшылыққа енгізбейді;

•	 Сеніп тапсырылған  
ұжымның жұмысын  
жоспарламайды және 
ұйымдастырмайды, 
олардың жоспарланған  
нәтижелерге қол  
жеткізуіне ықпал етпейді;  

•	 Қызметкерлердің  
қойылған міндеттердің 
орындалуына бақылау 
жүргізбейді;

•	 Бөлімше жұмысының 
нәтижелелілігін және  
сапасын қамтамасыз 
етпейді; 

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа 

•	 Басымдылығына 
қарай  тапсырмаларды 
маңыздылығы  ретімен  
қояды;

•	 Басшылыққа  сапалы 
құжаттар дайындайды 
және енгізеді.;

•	 Өлшеулі уақыт 
жағдайында жұмыс 
жасай алады; 

•	 Белгіленген 
мерзімдерді сақтайды. 

•	 Тапсырмаларды жүйесіз 
орындайды; 

•	 Сапасыз құжаттар 
әзірлейді;

•	 Жедел жұмыс 
жасамайды;

•	 Белгіленген мерзімдерді 
сақтамайды.
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B-1;
B-2  (Қазақстан Республикасының Жоғары 
Сот Кеңесі аппаратының құрылымдық 
бөлімше басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Өз құзыреті шегінде 
қызметкерлерді  
мемлекеттік 
органдармен және 
ұйымдармен тиімді 
қарым-қатынасқа 
бағдарлайды ; 

•	 Қойылған міндеттерге 
қол жеткізу  үшін әрбір 
қызметкердің әлеуетін 
пайдаланады; 

•	 Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп  жоспарды 
жүзеге асырады және 
ортақ нәтижеге қол 
жеткізеді. 

•	 Өз құзыреті шегінде 
қызметкерлерді  
мемлекеттік органдармен 
және ұйымдармен 
тиімді қарым-қатынасқа 
бағдарламайды ; 

•	 Қойылған міндеттерге 
қол жеткізу  үшін кейбір 
қызметкерлердің әлеуетін 
пайдаланады; 

•	 Басқа бөлімшелермен 
бірлесіп  жоспарды 
жүзеге асыра алмайды 
және ортақ нәтижеге қол 
жеткізбейді. 

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы); 

B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы,  басқарма 
басшысының орынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Ұжымда сенімді қарым-
қатынас орнатады;

•	 Бөлімшенің қоғаммен 
тиімді жұмысын 
ұйымдастыру бойынша 
ұсыныс  жасайды; 

•	 Бірлесіп жұмыс атқару 
үшін әріптестерімен 
тәжірибесімен және 
білімімен  бөліседі;

•	 Әрқайсысының 
нәтижеге жетуге қосқан 
үлесін анықтайды. 

•	 Ұжымда өзара сенімсіз 
қарым-қатынас орнатады;

•	 Бөлімше және 
қоғаммен тиімді жұмыс 
ұйымдастыру бойынша 
ұсыныс жасамайды;

•	 Бірлесіп жұмыс атқару 
үшін әріптестерімен 
тәжірибесімен және 
білімімен  бөліспейді;

•	 Бағыныстағы 
тұлғалардың нәтижеге 
жетуге қосқан үлесін 
анықтамайды. 

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Ұжымның жұмысына 
үлесін қосады 
және қажет болған 
жағдайда түсіндірме 
үшін аса тәжірибелі  
әріптестеріне   
жүгінеді;  

•	 Мемлекеттік органдар 
мен ұжымдардың 
өкілдерімен және 
әріптестерімен қарым-
қатынасты дамытады; 

•	 Талдау барысында  
пікір алмасады  және 
талқылау нәтижесін 
ескере отырып, 
тапсырмаларды 
орындайды.

•	 Жұмыста тұйықтық 
ұстанымын білдіреді 
және түсіндірме үшін аса 
тәжірибелі  әріптестеріне   
жүгінбейді;  

•	 Әртүрлі мемлекеттік 
органдар мен 
ұйымдардың өкілдерімен 
және әріптестерімен 
өзара әрекеттеспейді; 

•	 Әріптестерімен 
мәселелерді 
талқыламайды.
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Міндеттерді дұрыс бөле 
алады; 

•	 Шешім қабылдау 
барысында мүмкін 
болатын қауіптер 
туралы хабарлайды; 

•	 Шешім қабылдау  
барысында 
альтернативті  ұсыныс 
жасайды; 

•	 Тиімді және жүйелі  
шешім қабылдайды; 

•	 Жеке тәжірибесіне,  
басқа да маңызды 
болып табылатын 
мәліметтерге 
негізделген шешім 
қабылдайды 

•	 Бөлімшеде міндеттерді 
дұрыс бөле алмайды;

•	 Орын алуы мүмкін 
қауіптер туралы 
хабарламайды;

•	 Шешім қабылдау  
барысында альтернативті  
ұсыныс жасамайды; 

•	 Тиімсіз және жүйесіз  
шешім қабылдайды; 

•	 Шешім қабылдау 
барысында тек өзінің 
жеке тәжірибесіне және 
көзқарасына сенеді. 

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Бөлімше қызметін 
ұйымдастыруда 
тапсырмаларды дұрыс 
бөле алады; 

•	 Шешім қабылдауда 
қажетті ақпараттарды 
жинауды 
ұйымдастырады; 

•	 Шешім қабылдаудағы 
тәсілдерді ұжыммен  
талқылайды; 

•	 Әртүрлі дереккөздерден 
алынған мағлұматтарды 
ескере отырып, мүмкін 
болатын қауіптерді 
талдайды және 
болжамдайды;

•	 Мүмкін болатын 
қауіптер мен  
салдарларды ескере 
отырып, құзыреті 
шегінде шешім 
қабылдайды. 

•	 Бөлімше қызметін 
ұйымдастыруда 
тапсырмаларды дұрыс 
бөле алмайды; 

•	 Шешім қабылдауда 
қажетті ақпараттарды 
жинауды сирек 
ұйымдастырады; 

•	 Шешім қабылдаудағы 
тәсілдерді ұжыммен 
талқылаудан бас тартады 
және басқалардың пікірін 
ескермейді; 

•	 Әртүрлі дереккөздерден 
алынған мағлұматтарды 
ескермейді, мүмкін 
болатын қауіптерді 
талдамайды және 
болжамайды;

•	 Шешім қабылдау 
барысында мүмкін 
болатын қауіптер мен  
салдарларды ескермейді. 

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Қажетті мәліметтерді 
таба алады; 

•	 Мүмкін болатын 
қауіптерді ескере 
отырып, мәселелерді 
шешудің бірнеше 
жолын ұсынады; 

•	 Өзінің пікірін  негіздей 
алады. 

•	 Қажетті мәліметтерді 
таба алмайды; 

•	 Мүмкін болатын 
қауіптерді 
ескермейді немесе 
мәселелерді шешудің 
альтернативасын 
ұсынбайды; 

•	 Негізсіз пікір білдіреді.

Қ
Ы

ЗМ
Е

Т
Т

І Т
Ұ

Т
Ы

Н
У

Ш
Ы

ҒА
 Б

А
ҒД

А
РЛ

А
Н

У

B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Стратегиялық 
мақсаттар мен 
басымдылықтарды 
ескеріп, нақты 
міндеттер қоя алады; 

•	 Қызмет көрсетудің 
тиімді әдістерін біледі; 

•	 Көрсетілетін 
қызметтердің 
қолжетімділілігін 
қамтамасыз етеді; 

•	 Қызмет 
тұтынушылардың  
қанағаттанушылығына  
талдау жүргізеді және 
қызмет көрсетуді 
жетілдірудің  жолдарын 
қарастырады. 

•	 Стратегиялық мақсаттар 
мен басымдылықтарды 
ескермей, анық емес 
міндеттер қоя алады; 

•	 Қызмет көрсетудің 
әдістері туралы шала-
шарпы біледі; 

•	 Көрсетілетін 
қызметтердің 
қолжетімділілігін 
қамтамасыз етпейді; 

•	 Көрсетілетін 
қызмет бойынша 
тұтынушылардың  
қанағаттанушылығына  
талдау жүргізбейді 
және қызмет көрсетуді 
жетілдірудің  жолдарын 
қарастырмайды. 

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Сапалы қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырады және 
туындаған мәселелерді 
шешеді; 

•	 Кері байланысты 
қамтамасыз 
ету  мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға 
жағдай жасайды; 

•	 Қызмет көрсетудің  
сапасын бақылайды, 
сондай-ақ жеке үлгі 
болу арқылы көрсетеді.

•	 Сапалы қызмет көрсету 
жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастырмайды және 
туындаған мәселелерді 
шешпейді; 

•	 Кері байланысты 
қамтамасыз 
ету  мақсатында 
қанағаттанушылық 
дейгейін анықтауға 
жағдай жасамайды; 

•	 Сапасыз қызмет 
көрсетуге жол береді, 
қызықпаушылық 
білдіреді.  
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B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Сыпайы және 
тілектестікпен қызмет 
көрсетеді; 

•	 Қызмет көрсетуге 
қанағаттанушылық 
деңгейін талдайды және 
оларды жетілдірудің 
жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;   

•	 Қызмет көрсету  
сапасын  жақсарту 
бойынша ұсыныс 
енгізеді. 

•	 Қызмет алушыға 
дөрекілік және 
немқұрайлылық 
білдіреді;

•	 Тұтынушының сұрақтары 
мен мәселелеріне мән 
бермейді;

•	 Қызмет көрсету  сапасын  
жақсарту бойынша 
белсенділік танытпайды. 
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Ұжымға қызмет 
алушы тұтынушылар 
арасында көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпараттарды жеткізу 
қажеттілігі туралы 
үнемі түсіндіреді;

•	 Көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпараттандырудың 
тиімді тәсілін 
құрастырады.

•	 Ұжымға қызмет алушы 
тұтынушылар арасында 
көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпараттарды 
жеткізу қажеттілігі 
туралы түсіндіру 
жұмыстарын жүргізбейді;

•	 Көрсетілетін 
қызметтер туралы 
ақпараттандырудың 
тиімсіз тәсілін 
құрастырады.

B-2;*
B-3  (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Бағыныстағыларды 
қызмет алушыларды 
қолжетімді 
ақпараттандыруға 
бағдарлайды;

•	 Тұтынушыға 
ақпараттарды 
құрметпен және 
игілікпен жеткізеді;

•	 Қызмет 
тұтынушыларының 
пікірін құрметтейді.

•	 Бағыныстағылармен 
қызмет алушыларды 
ақпараттандыру бойынша 
жұмыс жүргізбейді;

•	 Тұтынушыға 
ақпараттарды жеткізбейді 
немесе немқұрайлы және 
жақтырмай жеткізеді;

•	 Қызмет 
тұтынушыларының 
пікірін елемейді.

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Қызмет алушыларды 
ақпараттандырудың 
тиімді тәсілдерін 
қолданады;

•	 Тұтынушыға ақпаратты 
қолжетімді ауызша 
және жазбаша түрде 
жеткізеді;

•	 Көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай 
және жібере алады.

•	 Қызмет алушыларды 
ақпараттандырудың 
тиімсіз тәсілдерін 
қолданады;

•	 Тұтынушыға ақпаратты 
ауызша және жазбаша 
түрде жеткізбейді немесе 
түсініксіз жеткізеді;

•	 Көрсетілетін қызметтер 
туралы ақпаратты 
уақтылы қабылдай және 
жібере алмайды.
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Ұжымға жаңа 
басымдықтарды 
уақытылы  жеткізеді; 

•	 Өзгерістерді уақтылы 
елеу үшін тиімді 
шаралар қабылдайды;   

•	 Бөлімшені  тиімді 
басқарады және  ішкі 
және сыртқы өзгерістер 
кезінде нәтижеге қол 
жеткізеді; 

•	 Жұмыстың жаңа 
бағыттарын қолдану 
бойынша ұсыныстарын 
талдайды және 
басшылыққа енгізеді.

•	 Ұжымға жаңа 
басымдықтарды 
жеткізбейді немесе 
мерзімнен кеш жеткізеді; 

•	 Өзгерістерді уақтылы 
елеу үшін шаралар 
қабылдамайды немесе 
тиімсіз шаралар 
қабылдайды;

•	 Бөлімшені  тиімсіз 
басқарады және  ішкі 
және сыртқы өзгерістер 
кезінде нәтижеге қол 
жеткізбейді; 

•	 Жұмыстың жаңа 
бағыттарын қолдану 
бойынша ұсыныстарын 
талдамайды және 
басшылыққа енгізбейді.

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Жұмыстың 
жаңа  бағыттарын 
пайдалану жөніндегі  
ұсыныстарды  қарайды 
және басшылыққа 
енгізеді; 

•	 Болып жатқан 
өзгерістерге талдау 
жасайды және 
жұмысты жақсарту 
бойынша уақтылы 
шаралар қабылдайды;

•	 Өзгерістерді дұрыс 
қабылдауды  өзінің үлгі 
өнегесімен  көрсетеді.  

•	 Жұмыстың жаңа  
бағыттарын пайдалану 
жөніндегі  ұсыныстарды  
қарамайды және 
басшылыққа енгізбейді; 

•	 Болып жатқан 
өзгерістерге талдау 
жасамайды және 
жұмысты жақсарту 
бойынша шаралар 
қабылдамайды;

•	 Болып жатқан және 
күтілмеген өзгерістер 
кезінде өзін-өзі 
бақыламайды. 

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Жұмысты жақсарту 
жөнінде ұсыныстар 
енгізеді;

•	 Оларды енгізудің 
жаңа бағыттары мен 
әдістерін үйренеді; 

•	 Өзгеріс жағдайларында 
өзін -өзі бақылайды; 

•	 Өзгеріс жағдайларында 
тез бейімделеді. 

•	 Жұмыстың қолданыстағы 
рәсімдері мен әдістерін 
ұстанады;

•	 Жаңа бағыттар мен 
әдістерді зерттеп оларды 
енгізбейді;

•	 Өзгеріс жағдайларында 
өзін-өзі бақылай 
алмайды;

•	 Өзгеріс жағдайларында 
бейімделмейді немесе 
баяу бейімделеді.
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Үлгілі қызметкерлерді 
жоғарылату туралы 
ұсыныстарды 
қарастырып,  енгізеді.  

•	 Қызметкерлерді 
дамыту  бойынша 
жүйелі шараларды  
қабылдайды; 

•	 Әріптестерімен 
жинақталған  
тәжірибесімен,  
білімімен бөліседі, 
сондай-ақ, олардың 
даму деңгейін  
анықтайды;  

•	 Өздігінен дамуға 
ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетеді; 

•	 Үлгілі қызметкерлерді 
анықтамайды және 
оларды жоғарылату 
туралы ұсыныстарды 
қарастырмайды;

•	 Қызметкерлерді 
дамыту  бойынша 
жүйелі шараларды  
қабылдамайды немесе 
жүйесіз шараларды 
қабылдайды; 

•	 Әріптестерімен 
жинақталған  
тәжірибесімен,  білімімен 
бөліспейді, сондай-ақ, 
олардың даму деңгейін  
анықтамайды; 

•	 Өздігінен дамуға 
ұмтылысын өзінің жеке 
үлгісінде көрсетуге көңіл 
бөлмейді. 

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Бағыныстылардың 
құзыреттер деңгейін 
жоғарылату бойынша 
іс-шаралар ұсынады; 

•	 Мақсатқа жету үшін 
өзінің құзыреттерін 
дамытады және оларды 
бағыныстыларда 
дамыту үшін шаралар 
қабылдайды; 

•	 Бағыныстылармен 
олардың құзыреттерін, 
оның ішінде 
дамуды қажет 
ететін құзыреттерді  
талқылайды.  

•	 Бағыныстылардың 
құзыреттер деңгейінің 
жоғарылауына 
қызығушылық 
танытпайды; 

•	 Мақсатқа жету 
үшін өзінің және 
бағыныстыларының 
құзыреттерін 
дамытпайды; 

•	 Бағыныстылармен 
олардың құзыреттерін 
талқыламайды.

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Жаңа білімдер мен 
технологияларға  
қызығушылық 
танытады; 

•	 Өзіндігінен дамуға 
ұмтылады,  жаңа 
ақпараттар мен оны 
қолданудың әдістерін  
ізденеді; 

•	 Тәжірибеде тиімділікті 
арттыратын  жаңа 
дағдыларды  
қолданады.  

•	 Жаңа білімдер мен 
технологияларға  
қызығушылық 
танытпайды; 

•	 Өзіндігінен дамуға 
ұмтылмайды,  жаңа 
ақпараттар мен оны 
қолдану әдістерімен 
қызықпайды; 

•	 Өзінде бар дағдылармен 
шектеледі.
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Жұмыскерлермен 
әдептілік нормалары 
мен стандарттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етеді; 

•	 Ұжымда мемлекеттік 
қызметтің әдептілік 
нормалары мен 
стандарттарына  
берілгендік деңгейін 
дамытады; 

•	 Басқалардың 
жетістіктерін 
мойындайды, 
әріптестерінің намысы 
мен абыройына 
нұқсан келтіретін 
олардың жеке және 
кәсіби қасиеттерін 
талқылаудан 
тартынады;

•	 Әдептілік  
нормалардың 
бұзылғандығын 
елеп ескереді және 
анықтайды; 

•	 Риясыздық, әділдік, 
адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның 
намысы мен абыройына 
құрмет таныта отырып, 
бағыныстылары үшін 
әдепті мінез-құлықтың 
үлгісі болады.

•	 Өзінің бөлімше 
жұмысының 
тәжірибесінде 
ашықтық, шынайылық 
және әділдікке 
бағытталған әдеп 
нормалары мен 
құндылықтарды  
біріктіреді; 

•	 Жұмыскерлермен 
әдептілік нормалары 
мен стандарттарының 
сақталуын қамтамасыз 
етпейді; 

•	 Мемлекеттік қызмет 
жолын ұстаушылық 
әркімнің жеке ісі деп 
есептейді;

•	 Басқалардың 
жетістіктерін 
мойындамайды, 
әріптестерінің намысы 
мен абыройына нұқсан 
келтіретін олардың жеке 
және кәсіби қасиеттерін 
талқылауға жол береді;

•	 Әдептілік  нормалардың 
бұзылғандығын елеп 
ескермейді;

•	 Риясыздық, әділдік, адал 
ниеттілік, сондай-ақ, 
жеке тұлғаның намысы 
мен абыройына құрмет 
танытпайды; 

•	 Өзінің бөлімше 
жұмысының 
тәжірибесінде ашықтық, 
шынайылық және 
әділдікке бағытталған 
әдеп нормалары мен 
құндылықтарды  
біріктірмейді; 
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B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Белгіленген  
стандарттар мен 
нормалардың, 
шектеулер мен 
тыйымдардың 
сақталуын бақылайды; 

•	 Ұжымның мүддесін 
өз мүддесінен  жоғары 
қояды; 

•	 Жұмыста табандылық 
танытады; 

•	 Ұжымдағы сыйластық 
пен сенім ахуалын  
қалыптастырады; 

•	 Бағыныстылардың іс-
әрекетінде шынайылық  
және әділеттілік 
принциптерін сақтауды 
қамтамасыз етеді;  

•	 Риясыздық, әділдік, 
адал ниеттілік, сондай-
ақ, жеке тұлғаның 
намысы мен абыройына 
құрмет таныта отырып, 
бағыныстылары үшін 
әдепті мінез-құлықтың 
үлгісі болады.

•	 Ұжымда белгіленген  
стандарттар мен 
нормалардың, шектеулер 
мен тыйымдардың орын 
алуына жол береді;

•	 Өз мүддесін ұжым 
мүддесінен  жоғары 
қояды; 

•	 Жұмыста табандылық 
танытпайды; 

•	 Ұжымдағы сыйластық 
пен сенім ахуалын  
қалыптастырмайды; 

•	 Бағыныстылардың іс-
әрекетінде шынайылық  
және әділеттілік 
принциптерін сақтауды 
қамтамасыз етпейді;  

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Белгіленген әдептілік 
нормалары мен 
стандарттарына  
сүйенеді; 

•	 Өзінің жұмысын адал 
орындайды; 

•	 Өзін адал, қарапайым, 
әділ ұстайды, 
басқаларға сыпайылық 
және биязылық 
танытады. 

•	 Белгіленген әдептілік 
нормалары мен 
стандарттарына сай 
келмейтін мінез-
құлықтар танытады; 

•	 Өзінің жұмысын 
орындау барысында 
немқұрайлылық 
білдіреді; 

•	 Өзін адалсыз, 
шамданған және 
басқаларға дөрекілік 
және менсізбеушілік 
қасиеттерін танытады;
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

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

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

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

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

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

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

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

•	 Сынға сабырсыз қарайды 
және негізді болған 
жағдайда,  кемшіліктерді 
жою  жөнінде шаралар  
қабылдамайды.
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B-1;
B-2 (Қазақстан Республикасының Жоғары Сот 
Кеңесі аппаратының құрылымдық бөлімше 
басшысы);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

•	 Құрылымдық 
бөлімшенің  қызметін 
ұйымдастыруды жеке 
жауапкершілігіне 
алады. 

•	 Құрылымдық бөлімшенің  
қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа 
лауазымды тұлғаға 
артады. 

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Құрылымдық 
бөлімше қызметін 
ұйымдастыруды  жеке 
жауапкершілігіне 
алады. 

•	 Құрылымдық бөлімшенің  
қызметін ұйымдастыру 
жауапкершілігін басқа 
лауазымды тұлғаға 
артады. 

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Өз ісі мен нәтижелері 
үшін жауаптылықта 
болады.

•	 Өз ісі мен нәтижелері 
үшін жауаптылықты 
басқа тұлғаға артады.

БА
С

Т
А

М
А

Ш
Ы

Л
Д

Ы
Қ

 

B-1;
B-2 (руководитель структурного 
подразделения Аппарата Высшего Судебного 
Совета Республики Казахстан);
C-1; 
С-0-1; 
D-1;
D-О-1; 
E-1;
E-R-1.

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

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

B-2;*
B-3 (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
мен оның ведомствосы басқармасының 
(қызметтің) басшысы);
B-4 (сектор меңгерушісі);
C-2 (департамент директорының 
орынбасары); 
C-3 (басқарма басшысы, басқарма 
басшысының оынбасары);
С-0-2;
С-0-3; 
С-0-4 (бөлім басшысы); 
C-R-1;
C-R-2;  
C-R-3; 
D-2;
D-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
D-О-2;
D-О-3; 
E-2;
E-3 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы); 
E-R-2;
E-R-3; 
E-G-1; 
E-G-2 (Құрылымдық бөлімшенің басшысы).
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

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

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

B-3;*
B-4 ;*
B-5;
B-6;
C-2; * 
C-3; *
C-4;
C-5;
С-0-4; *
 С-0-5;
С-0-6;
C-R-4;
C-R-5; 
D-3; *
D-4;
D-5; 
D-О-4;
D-О-5;
D-О-6; 
E-3; *
E-4;
E-5; 
E-R-4;
E-R-5; 
E-G-2; *
E-G-3;
E-G-4.
* осы бағанның жоғары тұрған  қатарында 
көрсетілген тұлғалардан басқа

•	 Ұсыныстар мен 
бастамаларын  енгізеді 
және өзінің негізгі 
міндеттерінен басқа  
қосымша жұмыстарды 
орындайды.

•	 Ұсыныстар мен 
бастамаларын  енгізбейді 
және өзінің негізгі 
міндеттерінен басқа  
қосымша жұмыстарды 
орындамайды.

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 
5-қосымша

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

                  ______________________________ 
               (тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)
                  күні_________________________ 

                  қолы _________________________

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
      ____________________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
      ____________________________________________________________________

(бағалау мерзімі жыл)

Бағалау нәтижелері

№  
р/с

Қызметшілердің тегі, 
аты, әкесінің аты 
(болған жағдайда)

Бағалау нәтижелері 
туралы мәлімет

Бағалау нәтижелері комиссиямен түзетілуі 
  (бар болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...      

Комиссия қорытындысы:
____________________________________________________________________

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

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

Комиссияның мүшесі: _____________________________ Күні: _____________
  (тегі, аты-жөні, қолы)

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 18.04.2018 жылы №6258 тіркелген

Шиелі ауданының кейбір ауылдарын қайта атау туралы
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 

жылғы 8 желтоқсандағы Заңына  және  облыстық ономастика комиссиясының 2018 жылғы 7 ақпандағы №1 
қоры тындысына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  Шиелі ауданының кейбір ауылдары:
1) Шиелі ауданының Сұлутөбе ауылдық округінің  Бірлестік ауылы  «Жаназар батыр»  ауылы;
2) Шиелі ауданының Қоғалы ауылдық округінің Ботабай ауылы «Тұрсынбай датқа» ауылы болып қайта атал-

сын.
2.  Осы қаулы мен шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

    Қызылорда облысының                                    Қызылорда облыстық            
                     әкімі                                                  мәслихатының  кезекті                                                
                                                                                     19-сессиясының төрағасы,
    ____________  Қ. Көшербаев                         облыстық мәслихат хатшысы
                                                                           
                                                                                    _____________  Н. Байқадамов

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
№199

« 29 » наурыз 2018  жыл                    Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 18.04.2018 жылы №6257 тіркелген

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 
1-қосымша

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

______________________________ 
       (тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)

күні__________________________ 
       қолы _________________________

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________ жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

     
Қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))_______________________________
Қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:_____________________________________

№
п/п

НМИ
атауы 

Саяси мемлекеттік қызметшінің немесе 
«А» корпусы қызметішісі келісімінің   қай 

көрсеткішінен немесе мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің құжатынан түйінделеді 

Өлшем 
бірлігі  

Жоспарлы 
мәні 

Қол 
жеткізу 

мерзімдері

Түйінді 
нәтиже

Нысаналы мақсатты индикатор қол жеткізуден күтілетін оң өзгерістер

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

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

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 

2-қосымша

«БЕКІТЕМІН»
Жоғары тұрған басшы 

______________________________ 
(тегі, аты-жөнінің бірінші әріптері)

күні_________________________ 
қолы _________________________

НМИ бойынша бағалау парағы

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

___________________________________
(бағаланатын кезең)

№
п/п

НМИ атауы Өлшем
бірлігі

Жоспарлы мәні Нақты мәні Көрсеткішке қол жетті/
көрсеткішке қол жетпеді

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

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

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

«Қызылорда облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесіне 

3-қосымша

Құзыреттер бойынша бағалау парағы 

_________________жыл
   (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 
_________________________________________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _________________________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
 ________________________________________________________________________________________________



Медициналық 
ақпараттық жүйе 

қамтамасыз етілген
Ең алдымен қаладағы №3 ем

ха нада болып, көрсеті летін қыз
еттердің сапасына қатысты 
халық тың пікірін тыңдады. Шара 
барысында облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы 
Ақмарал Әлназарова емхана қызметі 
мен «DamuMed» медициналық 
ақпараттық жүйесінің мобильді 
қосымшасы жайлы тарқатып айтты. 
Сонымен қатар облыс аумағындағы 
медициналық ұйымдарға кешенді 
медициналық ақпараттық жүйесін 
ендіру жұмысы жүзеге асырылып, 
қазір қала және аудан деңгейіндегі 
медициналық ұйымдардың бұл 
жүйе мен қамтылуы 100 процент
ке жеткенін атап өтті. Жыл 
соңына дейін облыстың интернет 
белсенді тұрғындарының  30%ін 
мобильді қосымшамен қамту 
жос парланғанына тоқталды. ҚР 
Мем лекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл агенттігінің қоғаммен бай
ланыс департаментінің дирек торы 
Арман Бердалин де өз кезегінде 
мемлекеттік органдардағы процес
терді, яғни халықпен қарымқаты
насты цифрландырудың маңыз
дылығы жоғары екенін айтып, бұл 
ретте тұрғындардың құқықтық 
сауат тылығын әлі де арттыру қажет
тігін алға артты. 

ІТ. Бұл – болашақ
Келесі кезекте топ мүшелері 

Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада 
орналасқан заманауи ІТ парк қыз
метіне қанықты. Естеріңізге сала 
кетейік, өткен жылы алғаш рет 
ұйымдастырылған «HаckDаy2017» 
аймақтық фести валі өңірімізде ақ
параттықкоммуникациялық тех но  
логия лар саласында талант  ты жас
тардың көптігін дәлелдеді. Соның 
нәтижесінде ІТ парк құрылып, 
талантты өрендер өздерінің стар
тапжобаларын әзірлеуге мүмкіндік 
алды. Ақпараттық технологияларды 
дамыту жөніндегі облыс әкімі аппа
раты басшысының орынбасары Ин
дира Ақжігітованың айтуынша, ІТ 
парк түрлі лабораториялық симуля
тор, 2D, 3D графикалық жобаларды 
әзірлеу мен өндірістегі қолданысын 
тестілеуге, ақпараттықбағдар лама
лық өнімдер жасап шығаруға және 
салаларды авто маттандыруға жол 
ашады. Қалалық қосымша білім 
беру әдістемелік орталығының 
маманы Серікбол Ералиевпен тіл
дес кенімізде де, ол бұл салаға жас 
мамандар көптеп келуі үшін мек
теп бағдарламасында жаңа тех
нологияның мүмкіндіктерін кеңі нен 
пайдалану қажеттігін жет кізді. 

Кедергісіз қызмет 
көрсету – 

басты назарда
Кезекті нысан – кәсіпкерлерге 

қызмет көрсету орта лығы болды. 
Мұнда орталық директоры Қамар 
Бекетова келушілерді атқарылған 
ауқымды істермен, көрсетілетін 
қызмет түрлерімен таныстырды. 
Мәліметтерге сүйен сек, аталған 
орталық қазір 40тан аса қызмет 
түрін ақы сыз негізде көрсетуде. 
Барлық қызмет түрлері ҚР Ұлт тық 
экономика министрлігінің стан
дарттарына, «Мем лекеттік көр
сетілетін қызметтер туралы» ҚР 

Заңына сәйкестендірілген. Кез
десу барысында топ мүшелері 
бұл қызметтердің барлығына оң 
баға беріп, кәсіпкерлікті  дамыту 
бағытындағы әкімшілік кедер гі
лер дің жойылуы сыбайлас жем
қорлық фактілерінің алдын алаты
нына тоқталды. «Атамекен» ҰКП 
Ақпараттықкоммуникациялық 
тех  но логиялар, білім беру және 
ин но вация комитетінің төрағасы 
Мұрат Әбенов бизнес өкілдерінің 
 мәсе ле ле рін тыңдады. Алдағы уа
қытта мониторингтік топпен бірге 
мәселелерді зерделеп, ортақ ұсы
ныс шығаратындығын жеткізді. 
Сондайақ, меймандар құқық қорғау 
қызметтері орталығына барып, аза
маттар мен заңды тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғау 

бойынша беріліп жатқан кеңестердің 
барысымен танысты. Облыстық 
про   куратураның басқарма проку
роры Мағрипа Әлиева жыл басынан 
бері аталған орталықта 1150 тұрғын 
қабыл данып, 1056на заң талаптары 
түсіндіріліп, 56 тұлғаның жазбаша 
арызы қабылданғанын баяндады. 

Жемқорлықпен күрес 
жүйелі

Бұл шаралар облыс әкімдігіндегі 
жиынға ұласты. Облыстың мемле
кеттік қызметшілерімен және Әдеп 
жөніндегі уәкілдерімен кездесу ба
рысында Айгүл Соловьева аймақта 
оң нәтижелер бар екенін атап өтті. 
Дегенмен, шаруаны ширата түсу 
керектігін, жемқорлықпен күрес – 
ортақ дүние екенін қаперден шығар
мауға шақырды. 

– Өткен жылы Transparency 
International үкіметтік емес халық
аралық ұйымының рейтингісінде 
Қазақстан жемқорлықпен күрес 
жүргізуде 9 сатыға көтеріліп, бү
гін де әлем бойынша 122ші орын
ды иеленіп отыр. Елбасы өзі нің 
жыл сайынғы Жолдауында да 
жемқорлықтың алдын алуға бағыт

талған күресті жалғастыруды тап
сырды. Біздің топ мемлекеттік 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
стратегиясы аясында құрылып 
отыр. Бір жарым жылға жуық қыз
мет барысында бірқатар ісшаралар 
кешені атқарылды. Биыл кон
грессте мониторингтік топтарды 
жергілікті, аудандық, ауыл округ
тері деңгейінде де құру туралы 
шешім қабылданды. Жемқорлықпен 
күрес – әрбір адамның борышы. 
Бұл мәселені шешуге білек сыбана 
кірісу қажет, – деді мониторингтік 
топ жетекшісі. 

Басқосу барысында қатысушы
лар мемлекеттік қыз мет тегі өзге
рістер, әдеп нормаларының сақ
та луына қа тысты сұрақтарын 
қойып, ұсыныспікірлерін білдірді. 
Бұдан бөлек, облыстық арнайы 
мониторингтік топ мүше лерімен 
де жүздесу ұйымдастырылды. 
Шарада облыс тық мониторингтік 
топ басшысы Анар Ізден негізгі 
мін деттер мен жұмыс барысында 
басты назарға алынған бағыттар 
жайлы баяндама жасады. Оның 
айтуынша, облыстық арнайы 
мониторингтік топ белсенді жұмыс 
жасап,  жемқорлыққа қарсы түрлі 
шараларға, жобаларға қатысып,  
мемлекеттік органдар мен ұйымдар 
қызметінде сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдері бойынша сыртқы тал
дау жұмысын атқаруда. Былтыр 17 
мемлекеттік орган мен ұйымдарда 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдері 
бойынша талдау жұмыстары 
жүргізіліп, 77 ұсыным берілген.

* * *
Келесі күні топ мүшелері Бай

қоңыр қаласына сапар шекті. ҚР 
Президентінің «Байқоңыр» ке ше
ніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасында 
мем лекеттік орган, қоғамдық ұйым 
өкіл дерімен кездесу өткізілді. Жи
ынды ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл агенттігінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментінің 
басшысы, Әдеп жөніндегі кеңес 
төрағасы А.Мұхимов жүргізді. Ша
рада Қармақшы ауданы әкімінің 
орынбасары, Әдеп жөніндегі уәкіл 
Әділ Қошалақов Қармақшы ау
даны бойынша сыбайлас жем
қорлықтың алдын алу шаралары, 
Әдеп нормаларының сақталуы 
жөнінде атқарылған жұмыстары 
туралы хабарлама жасады. Сондай
ақ, мониторингтік топ Байқоңыр 
қаласындағы Халыққа қызмет 
көр сету орта лығына бас сұқты. 
Орталық қызметімен ХҚКОның 
Байқоңыр қалалық бөлімінің бас
шысы Шара Ұзақова таныстырды. 
Айта кетейік, орталық Байқоңыр 
қаласы, Төретам кенті және 
Ақай ауылдық округінің тұрғын
дарына 600ден аса электронды 
мемлекеттік қызметтер көрсетеді. 
Аталған орталық арқылы өткен 
жыл көлемінде 70203 мемлекеттік 
қызмет көрсетілген. 

Екі күндік сапар Сырдария ау
данында қорытын ды ланды. Мони
торингтік топ мүшелері ауданда 
өткі зі ліп жатқан «Адал жол – Чест
ный путь» сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы марафонының салтанатты 
шарасына қатысты. Аталған мара
фон аясында С.Сейфуллин ауылы
нан бастап Тереңөзек кентіне дейін 
100 адамнан құралған велошеру 
өткізілді. Салтанатты шарада мара
фон туы Шиелі ауданына табыстал
ды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ, 
«Сыр бойы».

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет). 

Айналайын, адамдар!
Бәріңнің де анаң бар.
Қаяу салмай көңіліне
Анаға дұрыс қараңдар!
Сынаптай сырғыған жүйрік уақытай! Анам 

Бибіайша Ақмырзақызының жарық дүниеден озға
нына да отыз бес жыл өтіпті.

 Махаббаттың ішіндегі ең айнымас, шексіз, 
алғаусыз адал, ананың балаға деген махаббаты 
екенін әр ана, әр бала айтпаса да түсінері хақ.

Анам өз өмірі жайлы еске алып: «ұзақ өмір 
сүрдім, өмірімнің әр кезеңі дүрбелеңге толы, ақтар 
мен қызылдар шайқасы, байлардың малын тартып 
алып конфеске, ақтабан шұбырынды ашаршылық, 

нан іздеп Қырғызстан, Өзбекстан тентіредік. Араға алтыжеті жыл салып, 
Отан соғысы басталды. Жетім бала, жесір ана болып қала бердік.

Осы жайсыз жылдар менің өміріме сәйкес келгеніне шүкіршіліктен басқа 
айтарым жоқ. Балаларымды жеткізіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, 
немерешөбере сүйдім. Алдарыңда нан тұрса, дендерің сау, елің тыныш, 
отыңның басы аман болса содан өткен байлық жоқ. Барды бағалап, Алланың 
бергеніне шүкіршілік етіңдер», – деп екі қолын жағасына апарып тәубесін 
айтып отыратын еді жарықтық анам – Бибіайша. Жан тәсілім етерде: «Мені 
арманда кетті» деп жылама, – деген еді бейшара анам марқұм.

Жас ортадан ауып, қарттық жеңген сайын, өткен өміріңе есеп беріп: мен 
анама қандай қызмет көрсеттім деген ой жиі мазалайды.

Көпшіліктің соғыстан кейінгі өмірі жамаулы киім, есеп теулі тамақ, мәз 
емес уақытқа тура келді, сол кездегі замандастардың көзі тірілері болса, 
құптарлары анық.

Қанаттыға қақтырмай, тұмсық тыға шоқытпай, басқа неке құрмай, біреуге 
алакөз етпей, тауып берген қара нанымен бізді жет кізген анама мың алғыс! 
Бізге, ұрпағыңа разы бол, Ана! Берген ақ сүтің, біз үшін көрген мехнатың, 
еткен еңбегіңді перзенттеріңнің ақтауы мүмкін емес. 

Тек қана Алладан иманыңды жолдас, пейіштен орын, жәннәттің төрін 
нәсіп ете гөр, – деп тілейді артыңда қалған ұрпақтарың. 

Анамыз Бибіайша Ақмырзақызына арналған ас 2018 жылдың 26 сәуірінде 
сағат 12.00де Қызылорда қаласы, Шұғыла м/а, «Ақжайық» мейрамхана
сында берілетінін бар лық жамағатқа хабарлаймыз. 

Еске алып, ас берушілер: 
қызы – Алтын, немересі – Күміс және немере-шөберелері.  
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ТАҒЗЫМ

«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

Дмитрий Забеллоның – Банк ВТБ 
(Қазақстан) Басқармасы төрағасының 
ойынша қазір ақшаны АҚШ долларына 
қарағанда теңгемен сақтаған анағұрлым 
пайдалы. Соңғы кезде мемлекет адамдар-
ды ақшаны ұлттық валютамен сақтауға 
үйретуге ұдайы тырысып келеді, бірақ 
спикердің айтуынша алдағы уақытта 
қазақстандықтарды ақшасын теңгемен 
сақтауға үгіттеудің керегі болмайды.
– Адамдар ақшасын доллармен ұстаудың 

экономикалық тиімсіздігін ұққан соң олар
ды жинақтаған қаражатын теңгемен ұстауға 
көндірудің қажеті болмайды. Ресейде бұл 2 
жыл бұрын болды. Қазір ресейліктер долларлық 
салымдар мен долларлық бағаларды ұмытты. 
Бұл ұлттық валютадағы салымдар бойынша 
табыстың біршама жоғарылығы себебінен іске 

асты. Депозит бойынша нақты табысты санау 
үшін банк ұсынған пайыздан жылдық инфляция 
пайызын алып тастаңыз. Мысалы, өткен жылы 
банктер орта есеппен депозиттер бойынша 14% 
берді, ал жылдық инфляция пайызы шамамен 
7% құрады, яғни мұндай депозит ұстаушыда 
нақты табыс 7% құрады. Және бұл өте жақсы 
нәтиже, ал валюталық салыммен сіз максимум 
2% табыс табасыз, – деп атап өтті Дмитрий За
белло. 

– Табыспен түсінікті. Ал өз ақшаңызды 
сақтау немесе жеке тұлға ретінде де, ұйым 
ретінде де қызмет көрсету қорқынышты 
емес банкті қалай таңдауға болады? Өйткені 
біз банкілік секторда өзгеріс болып жататы-
нын байқаймыз. 

– Банкті таңдағанда бірінші кезекте оның 
кредиттік рейтингін бағалау қажет, рейтингті 
халықаралық рейтинг агенттіктері береді. 
Кредиттік рейтинг банктің өз салымшыла
ры, серіктестері және клиенттері  алдында өз 
міндетін орындауға қаншалықты дайын екенін 
көрсетеді, рейтинг қаншалықты жоғары болса, 
банкке деген сенім де соншалықты жоғары бо
лады. 

– Ал сіздің банкіңіздегі жағдай қалай? 
– Қазіргі сәтте Банк ВТБ (Қазақстан)ға 

S&P агенттігі Қазақстан банктері арасындағы 
ең жоғары «ВВ+» рейтингін берді. Біз екі жыл 
қатарынан бизнестің рентабельділігін арттыруға 
бағытталған даму стратегиясын жүзеге асыру
дамыз. Біз көпшілік үшін оңай болмаған 2017 
жылдан да жаман өткен жоқпыз. Біз пайда 

таптық және үш бизнес желісін: бөлшек қызмет 
көрсету, ШОБ және ірі инвестициялық бизнес
ке қайта қаржы жұмылдырдық. Қазір басты 
назарды бөлшек бизнеске аударып отырмыз, 
ол бойынша өткен жылы біз сату көлемін 3,5 
есе ұлғайттық. Бүгінде біз халыққа өнімдердің 
толық желісін ұсынудамыз: кредит беру, де
позиттер, банк карталары, шоттарға қызмет 
көрсету және т.б. Сонымен қатар біз техноло
гияларды белсенді дамыту үстіндеміз, бүгінде 
көптеген операцияларды біздің клиенттеріміз 
үйінен шықпастан интернетбанкинг көмегімен 
орындай алады. Жуырда елдегі ең заманауи 
мобильді банкингтердің бірін іске қосамыз.  

– Айтпақшы, кредит беру туралы. Сіздер 
халыққа кредит беруді қаншалықты белсенді 
жүзеге асырудасыздар? Ел ішінде ВТБ тек 
заңды тұлғаларға арналған банк деген пікір 
бар. 

– Өткен жылы біз бөлшек кредит беруге 
ерекше көңіл бөлдік. «Қолмақол ақшалай кре
диттер» және ипотека, әсіресе «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша  ипотекалық кредит 
– біздің флагманымызға айналды. Біздің тұты
нушылық кредит нарығындағы талаптарымыз 
өте тиімді және біз бұл бағытты белсенді дамы
тудамыз. 

Өнім туралы толығырақ ұялы телефоннан 
5050 нөмірі бойынша білуге болады. 

(ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігінен 2014 жылдың 
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САРАПШЫ АҚШАНЫ ҚАЙДА 
ЖӘНЕ НЕМЕН САҚТАҒАН 
ЖАҚСЫ ЕКЕНІН АЙТЫП БЕРДІ

ӘРДАЙЫМ ЖАДЫМДАСЫҢ

Қызылорда облыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 
 драма театрының ұжымы театр қызметкері Мұхамеджанова Шағанкүлге 
ағасы

Кеңестің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Елде ұжымдық шаруашылықтар, 
колхоздар құрылып, халықтың қарны 
енді тойына бастаған кезі еді. Батыста 
соғыс бұрқ ете қалды. Әкесі Адран 
Найзақара баласы 1942 жылдың мау
сымында майданға аттанды. Отбасын
да анасы Әлима, ағасы Төлепберген 5 
жаста, Еркесары 3 жас шамасында, ал 
Жансары құндақтаулы сәби күйінде 
қалды. 

Анасы колхоз жұмысына кеткен
де бүкіл үй шаруасын Еркесары өзі 
атқаратын. Ол кезде балаларды да 
жұмысқа алып баратын. Масақ теріп, 
шөп жинап, тарыны торғайдан қорғап 
олар да тыным таппайтын. Соғыс ба
лалары осындай қиындықпен ерте 
есейді. Анасы Әлиманың жанын
да жүріп өмірге құштарлығы артты, 
қажырқайратын шыңдады. Орта 
мектепті бітірген соң Орал қаласындағы коопе
ративтік сауда техникумына оқуға түсіп, оны үздік 
бітіріп шықты. Еңбек жолын 1962 жылы Киров 
атындағы ұжымшарда «Қызыл Октябрь» сельпо
сында аға есепші болып  бастады. 

Іскерлігімен және біліктілігімен көзге түскен 
жас маман 1965 жылы осы мекемеге басқарма 
төрағасы болып сайланды. Кейін ол Киров сау
да мекемесі болып қайта құрылды. Республикаға 
белгілі осы ұжымды 40 жылға жуық басқарып, 
үлкен құрметпен зейнет демалысына шыққан еді. 

Алпысыншы жылдардың басында ел ішінде 
үлкен азықтүлік тапшылығы болды. Халыққа са
татын ұн болмай, күнделікті қажетті асқатық майы, 
жанармай, сабын, тағы басқа азық пен тауар кар
точкамен берілді. Бұдан кейінгі жылдарда да елді 
қамтамасыз ету оңайға түскен жоқ. Сондықтан 
бар салмақ ауылдағы сауда мекемелеріне түсті. 
Облыстағы сауда базасынан бөлінетін керекті 
заттар оңайлықпен беріле салмайды. Жақсы, 
өтімді тауарларды бөлуге облыстық тұтынушылар 
одағынан бастап, сауда базалары, обком мен 
аупартком араласатын. Кеңестік жүйеде сауда 
саласының қызығы мен шыжығы көп болатын. Ал, 
тексерушілер саны одан аспаса кем түспейтін. 

Заман түзеліп, ел экономикасы көтерілген 
кезең де кооперацияларға түрлі кәсіппен айна
лысуға еркіндік берілді. Соның нәтижесінде са
уда мекеме лерінің жанынан нан цехы, тігін ше
берханасы, қосалқы шаруашылықтар ашу қолға 
алынды. Сонымен қатар халықтан құрт, май, 
ірімшік жинап, дүкендерде сату жолға қойылды. 
Мұндай жұмыстарды Еркесары Адранова бас

қаратын Киров сауда мекемесі 
үлгілі ұйымдастырды. Мекеме 
шаруа шылықпен бірлесе жұмыс 
істеп мал төлдету, егін егу, басқа 
да науқанды жұмыстарына қызмет 
көрсететін. Кооперация балабақша, 
аурухана, жазғы лагерь орындары
на да қызмет жасады. Киров сауда 
мекемесінің өнегелі жұмыстарын 
көпшілікке тарату мақсатында 
мұнда бірнеше рет республикалық, 
облыстық семинаркеңестер мен 
жәр меңкелер ұйымдастырылды. 
Директордың басшылығымен жүзе
ге асқан игі шаралар облыс, аудан 
тарапынан жоғары бағасын алды. 

Міне, Еркесары Адранова осын
дай қиын жұмыстың басықасында 
жүріп, өзінің қажырлы еңбегінің, 
ақылпарасатының, көпшілікке қам 

қорлығының арқасында бір орында табан аудар
мастан 40 жыл абыройлы қызмет атқарды. Ерен 
еңбегінің нәтижесінде ел қалаулысы Сырдария 
ауданының құрметті азаматы атанды. Мемлекеттің 
бірнеше наградаларымен марапатталып, есімі 
Қазақстан Республикасының Алтын Құрмет 
кітабына жазылды. Зейнет демалысына шыққан 
соң да ел өміріне белсене араласып, халықты 
ауызбіршілікке, имандылыққа үндеді. Қажылық 
сапарға барып қайтты.

«Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар 
жоқ» дегендей, соғыс жылдары көптеген отба
сылар асқар тауы құлап, қаралы күндерді бастан 
кешірді. Әкесі Адран майданға аттанғанда ол 34 
жаста ғана еді. Әкенің ыстық құшағын емірене 
иіскеп, мауқын басып үлгермеген балаларға сол 
жылдар өте ауыр тиді. Бір үйге қара қағаз кел
се, ауыл шулап қалатын сол заманды нәзік бала 
жүректері сезіп те, көріп те өсті. Елдегі осындай 
жағдайды білетін Әлима анасы үш перзентін аялап 
өсірді. Сұрапыл соғыста жауынгердің қаза тапқаны 
жайлы хабар жеткен. Әлима балаларына боздақ 
Адранның бақұл бейнесін әңгімелеп отырғанда, 
олар үнтүнсіз тыңдап отыратын еді. Жетімдер де 
жетіліп, осылай ержетті. 

Бейбіт заман орнап, ол еңсесін тіктеп, жан
жағына қарап, майданнан оралмаған боздақтарын 
іздептауып, ескерткіш қойып, ас беріп жатқан кез
де Әлима ана бір толғансын деңіз.

Бір күні дастархан үстінде кейуана ұлы 
Төлепберген мен қыздары Еркесары мен Жансары
ны, келіні Дәмеш пен немерелерінің алдында оты
рып, «ал, енді сендер ержеттіңдер, шүкір, біреуден 

кейін, біреуден ілгері өмір сүріп жүрсіңдер» деп 
келелі әңгіменің басын бастады. Әрі қарай осы 
жұрт әкесін іздеп тауып, ас беріп, ескерткіш қойып 
жатыр. Ал, мен сендердің әкелеріңе қай жерден 
топырақ бұйырғанын білгім келеді. Ең болмаса, 
құдай қосқан қосағымның топырағын бір иіскеп, о 
дүниеге аттансам менде арман болмас еді» – дейді 
қария ағынан жарылып.

Еркесары «апаау, шалыңды сағынған екенсің 
ғой» деп жұртты бір күлдіріп алды да, «әкеміздің 
жерленген жерін іздейміз, топырағын жаныңа 
қоямыз» – деп тарасты.

Майданнан оралмаған боздақты іздеу басталды. 
Облыстық әскери комиссариатына, КСРО Қорға
ныс министрлігіне арнайы хат жолданғанымен, 
нақты хабар болмады. Сөйтіп жүргенде, М.Исаев 
пен Х.Ембергеновтің «Боздақтар» кітабының 
бірінші томы жарық көрді. Сол кітаптың ішінде 
«Адран атамыз Ленинград түбіндегі Маленовка 
селосында бауырластар зиратында жерленген» 
деп жазылыпты. Содан бірнеше ай өткесін Хамит 
Ембергенов сүйінші сұрап, «әкелеріңнің жатқан 
жері табылды, кітаптағы жазылғаны қате екен» 
деп хабар жеткізді. Адранның жерленген жері – 
Украинаның Луганское  облысы, Славяносербск 
ауданы, осы қыстақтағы бауырластар зираты екен. 

Әке мейірімін аңсап өскен Еркесары сөйтіп 
алыс жолға шықты. Жанына Махмуд деген 
Рахым  жанның жолдас баласын ертіп, алыстағы 
 Украина жеріне аттанды. Аманесен барып келіп, 
атамыздың зиратынан топырақ әкеліп, анасының 
жанына қойды. Келгесін елді жинап ас беріп, құран 
бағыштады. Басына көктас жазып қойды. Сөйтіп, 
әкеге деген перзенттік парыз, ана аманаты орын
далды. Бүкіл ел, ағайынтуған риза болып, батасын 
берді. 

Ол өзінің және ағайынның балаларын бірдей 
көріп, бәріне тәрбиесін, қамқорлығын аяған жоқ. 
Қайраты орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы 
ӘлФараби атындағы мемлекеттік университеттің 
заң факультетін тәмамдады. Қазір осы салада 
жауапты қызмет атқаруда. Келіні Жанар Кент
баева – Қорқыт ата атындағы университеттің 
түлегі. Арман, Жазира, Нұрперзент, Ерасыл есімді 
немерелері мен шөпшегінің қолынан су ішкен 
бақытты әже болды.

Інісіндей болған бізге қамқорлығы мен тәрбиесі 
көп болды. Халық қалаулысы аяулы апай есімінің 
Маханбетов ауылының бір көшесіне берілуі осын
дай құрметтің жарқын көрінісі деп білеміз. 

Сайлау НҰРСЕЙІТОВ, 
Ж.Махамбетов ауылы,

 Қызылорда қаласы.

МОНИТОРИНГТІК ТОП –
ҚЫЗЫЛОРДАДА ХАЛҚЫ ҚҰРМЕТТЕГЕН ҚАДІРЛІ ЖАН

ІЗДЕУ САЛАДЫ 
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Әуезов көшесі 

№10 үйдің тұрғыны, 1979 жылдың 28 маусымында туылған Аяшов Ахан 
Аяшұлы 2014 жылдың 31 желтоқсанынан бастап хабарошарсыз кетуіне 
байланысты зайыбы Аяшова Мейраш Абдикалыққызы іздеу салады.

Қармақшы аудандық сотының 2018 жылдың 18 сәуірдегі ұйға
рымымен хабарландыру жарияланған күннен бастап 3(үш) ай мерзім 
ішінде көргенбілген кісілер болса мына телефондарға хабарласуын 
сұраймыз: 8 (72437) 22995, 21398.

РИЗАШЫЛЫҒЫМДЫ БІЛДІРЕМІН
Жасым 81ге келіп, денсаулығым нашарлап, бірден жарық дүниені көрмей 

қалдым. Содан Айтбаев көшесінде орналасқан «Шырақ» микрохирургиялық 
клиникасына келіп екі көзге ота жасатып, көз жанарым қалпына келіп жақсы 
көретін болдым. Жазу да жазамын, кішкене әріптерді де көре аламын. Осы га
зет арқылы клиниканың бас дәрігері Сүлейменова Дина Нұрылдақызына, 
дәрігер офтальмолог Көшкінбаева Жұлдыз Сейітбекқызына, микрохирург, ме
дицина ғылымдарының кандидаты Сабырбаев Нұрлан Бердәулетұлына және 
мейірбикелерге ризашылығымды білдіргім келеді. «Жақсының жақсылығын айт 
нұры тасысын» дейді дана халқымыз. Есіктен кіргеннен ыстық ілтипатқа бөленіп, 
қолыңнан жетектеп әрбір аппаратқа отырғызып, тексеріп, өзіңнің ұлың мен 
қызыңдай күтетінін қайтерсіз. Осындай қазақтың ұлдары мен қыздары ілтипатқа 
бөлене берсін.  «Шырақ» десе шырақтай болып жайнап, отбастарыңызға бақыт, 
дендеріңізге саулық, Алаштың анасы атанған Сыр бойы халқына қажымайталмай 
еңбек ете беріңіздер дегім келеді. 

Тасберген УЗЕНОВ, 
тыл және еңбек ардагері.

Қызылорда қаласы.  

Астық қолхаттарының ақпараттық 
 жүйе сі – астық қолхаттары мен оларды 
ұстау шы лар жөніндегі ақпаратты сақтауға, 
өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге және ұсы
нуға арналған тізілімді жүргізудің авто
маттандырылған жүйесі болып табылады.

Аталған жүйенің басты мақсаты – нарықта 
делдалдардың  жолын қысқарту.

Жүйенің міндеті ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілерінің биржалық сауда алаң
дарына еркін шығып, ортадағы  делдалдарсыз 
өз астықтарын  сатуға қол жеткізу болып та
былады.

«Электронды астық қолхаттары жүйесі» 
(бұдан әрі  ЭАҚЖ):

 нақты астықпен қамтамасыз етілмеген 
астық қолхаттарын беру қауіптілігінің алдын 
алуға;

 ЭАҚ (бұдан әрі – электронды астық қол
хаттары) кепілге қою арқылы астық  иелерінің 
несие алуға тез қол жеткізуге;

 «Интернет» жүйесі арқылы астықты сату 
мен  сатып алудың тез арада атқарылуға;

 астық қабылдау кәсіпорындарындағы 
астықтың жаңа иелерін білуге мүмкіндік алуға 
жол ашады.

Электронды астық қолхаттары жүйесінің 
әкімшісі – ЭАҚның тізілімінде тіркелген, 

берілген хабарларды, астық қолхаттары жө
нін дегі  құқықты  шектейтін және жеткі зе тін 
заңды тұлға, ол сонымен бірге арнайы жаз
балардың сақталуына жауап береді, беріл ген 
мәліметтердің дұрыс берілуін және құпия
лылығын сақтайды, жүргізілген операциялар 
жайлы арнайы жазбалар жасайды.

Астық иелері кез келген уақытта ЭАҚның 
тізілімінен тіркелген  мәліметтердің нұсқасын 
ала алады.

Қорыта айтсақ, электронды жүйеде жал
ған құжаттардың алдын алу, шығынды азайту, 
сыбайлас жемқорлықты болдырмау сияқты 
шараларға жол берілмейді. Сонымен бірге, ди
қандар ала жаздай еңбегімен жинаған өнімін  
еркін әрі ашық сауда айналымына сала ала
ды. Өйткені, қазіргі ақпараттық технология 
дамыған заманда кез келген тұтынушы өзіне 
керектіні интернет желісі арқылы іздейді. 
Бұл өз кезегінде диқандардың артық өнімін 
өткізуге және өзіне керек тауарды (тұқым, 
т.б.) тез әрі делдалсыз сатып алуға септігін 
тигізері сөзсіз.

М. ТҰЯҚБАЕВА,
облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасы «Тұқым шаруашылығы және 
астық инспекция» бөлімінің бас маманы.

АСТЫҚ ҚОЛХАТТАРЫ 
ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕДЕ ЖҰМЫС ЖАСАУДА

Жемқорлықпен күрес – қоғам дамуына үлес. Жең ұшынан жалғасқан кеселдің ұлттық қауіп-
сіздікке қатер төндіретінін Елбасы үнемі ескер тіп келеді. Осыған орай елімізде 2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қар сы күрес стратегиясы бекітілді. Стратегия 
аясында республикалық арнайы мониторингтік топ құрылған болатын. Тұрақты жұмыс істейтін 
консультативті-кеңесші орган ретінде құрылған топтың мақсаты – шалғай елді мекендерді 
ара лап, жергілікті халықпен кездесулер ұйым дастыру. Осылайша, алыстағы ағайынның мәсе-
лесін анықтап, құзырлы мекемелерге жет кізу. Оған қоғамдық өзгерістердің ақиқатын бүкпесіз 
айта білетін азаматтар мүше. Жуырда осындай белсенді өкілдерден құралған топ Сыр өңіріне 
іссапармен келді. Қоғамды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға кеңінен тарту, бақылау 
саласындағы өзекті мәселелерді талқы лау мақсатында келген топ мүшелері бірқатар мемлекеттік 
қызмет көрсететін мекемелер жұмысымен танысты. 
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Профессордың атын дәрісханаға берудегі мақсат 
ғалым еңбектерін тереңірек зерттеп, елге ұсыну. 
Салтанатты жиынға республика, облыстың зиялы қауым 
өкілдері, ұстаздар, білім алушылар қатысты. Ғалымның 
жиі қайталайтын сөзі «ұстаздың бағасын шәкірт береді» 
деген тіркес екен. Шынымен де, әріптес, шәкірттерінің 
сөзінен оқытушының тұлғалық болмысын, қадір-қасиетін 
таныдық.

– Мұстафа Матайұлының еңбек жолы Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен тығыз 
байланысты. Көрнекті ғалыммен мақсатты жұмыстарды 
бірлесіп жүзеге асырудың нәтижесінде университет 
оқытушылары арасынан тұңғыш заң ғылымдарының 
кандидаттары шықты. Бүгінгі күні олардың саны 10-нан 
асты. Көрнекті ғалым таным теориясындағы субъекті 
мен объекті проблемасы туралы философиядағы 
маңызы зор ғылыми проблеманың шешімін сол кездегі 
қоғамның әлеуметтік, мәдени және тарихи жағдайына 
сүйене отырып тұжырымдап, философ ретінде өзінің 
әріптестерін мойындатты, − деді университет ректоры, 
техника ғылымдарының докторы, профессор Қылышбай 
Бисенов.

Ғалым жас күнінен өнер мен ғылымға ден қойған. 
Туған жеріндегі орта мектепті алтын медальмен аяқтап, 
Киров атындағы қазақ мемлекеттік университетінің 
философия мамандығын үздік дипломмен бітірген соң 
білім жолын таңдаған. Қоғамның кем тұсын байқайтын 
көрегендігі, бастама бастаудағы батылдығы сол 
білімдарлығынан болса керек.  

Мұстафа Матевтың 60-тан аса ғылыми еңбектерімен 
бірге «Достарым, менің достарым», «Көзімнің нұры», 
«Ойлап тұрсам дүние..», екі томдық «Ұстаз ұлағаты» 
атты кітаптары бар. Сондай-ақ, «Мемлекет және құқық 
теориясы» атты оқу-әдістемелік еңбегі студенттер үшін 
құнды дүние. 

Жиын барысында әріптестері мен ұлы Мұстафа 
Матайұлының ерен еңбегін, тынымсыз тірлігін,  нысанаға 
дөп түсетін тапқырлығын еске алды. Жақсы ұстаздың 
алғаусыз ниетін, елдің болашағы үшін атқарған еңбегін 
тани түстік. Өйткені, өзі айтып кеткендей ұстаздың 
бағасын берген шәкірттері еді.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».

ҰСТАЗДЫҢ БАҒАСЫН 
ШӘКІРТ БЕРЕДІ

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде философия ғылымдарының кан
дидаты, профессор, әлеуметтік ғылымдар ака
демиясының академигі Мұстафа Матаев атын дағы 
дәрісхана ашылды. Белгілі ғалым сексен жылдық 
тарихы бар білім ордасындағы философия және 
құқықтану кафедрасының негізін қалаған. 

Ауылға  келісімен көлік жүргізуші 
болып жұмысқа орналасқан Амангелді 
шаруаға тез-ақ төселіп кетті. Жас жігіттің 
жұмысқа деген талабы мен табандылығын 
басшылары да байқаған еді. Сондықтан 
болар, бірте-бірте оған жауапты 
жұмыстарды тапсыратын болды. Алайда 
ол қайсыбір жұмыстың да қиындығынан 
жасқанбайтын, қайта бойын дағы бұла 
жігер  ширығып, шыңдала түсетін. 

Иә, қысы-жазы толастамайтын ауыл 
тірлігі жас маманды көп ұзамай-ақ 
иіріміне тартып әкетті. Ертелі-кеш егістің 
басында жүріп, еңбектің қай түрі болсын, 
белсене араласатын. Осындай қауырт 
жұмыстардың  ортасында жүргенде ауыл 
шаруашылығы және өндіріс саласына 
жастарды тарту мақсатында комсомол 
жастар бригадасының үндеуі жарияланды. 
Бұл 1966 жыл болатын. Ауыл жастары 
бұл бастамаға ұйымшылдықпен үн қосып, 
келер жылы ауылда механикаландырылған 
күріш звеносы құрылды. Осы звенода 
еңбек ете жүріп, егіс жұмыстарының 
жайына егжей-тегжей қаныға түскен жас 
жігіт Амангелді Ахметов 1970 жылы 
звено жетекшісі болып бекітілді. Ол кезде 
жиырма бес жаста еді. Жас та болса, 
жұмыстың жайын жетік білетін жігіт сол 
жылдары  егілген 250 гектар күріштен 
70-75 центнерден өнім алды. Әрине, 
бұл тынымсыз еңбектің  нақты нәтижесі 
болатын. Осыған орай ол «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен марапатталады. 

Еңбек қарқыны еселеніп, 
жауапкершілік жүгі де арта түсті. Айталық, 
ол уақытта звено жетекшілері егінді 
күтіп-баптау, орып-жинау жұмыстары мен 
өнімінің қорытындысына басшылармен 

бірдей жауап беретін. Сондықтан көктемгі, 
күзгі маусымдық жұмыстарға барынша 
мән беріліп, жұмыс барысына тұрақты 
түрде талдау жасалып отыратын. Бұл 
уақытта жұмыс тәжірибесі толыға түскен 
күріш звеносы жалпы егілген 180 гектар 
күріштің әр гектарынан жыл сайын 80-
85 центнерден жоғары өнім алуға қол 
жеткізді. Көп ұзамай комсомол жастар 
звеносының күріш өсірудегі іс-тәжірибесі 
облыс көлемінде кең таралды. 

Ол еңбек майданында  ерекше қырынан 
танылып, өз ісін ұтымды ұйымдастыра 
білді. Өңіріміздегі күріш өндірісіне сүбелі 
үлесін қосқан звено жетекшісі А.Ахметов 
1976 жылы «Ленин» орденін иеленді. 
Сондай-ақ, әр жылдары Бүкілодақтық 
ВДНХ көрмесінің алтын, күміс, қола 
медальдарын жеңіп алды. Ал 1980 жылдың 
көрсеткіші бойынша мемлекетке миллиард 
пұт астық тапсыру міндеттемесін іске 
асыруда оныншы бесжылдықтың жоспарын 
асыра орындағаны үшін екінші мәрте 
«Ленин» орденін иеленіп,  «Социалистік 
Еңбек ері» атанды. 

Жалынды жастығын туған жерін 
түлетуге арнаған абыз ақсақал 1995 жылдан 
бері дербес зейнеткер. Еңбегімен еңсесі 
биіктеп, ұрпағына ұлағатты із қалдырған 
Амангелді аға отанасы Шырынкүл апаймен 
жеті бала тәрбиелеп жеткізіп, бүгінде 
немерелерінің қызығына кенеліп отырған 
жайы бар. Ол ұрпақтарының алдында 
адал еңбектің абыройы жайлы әрдайым 
әңгімелеп келеді.

                                                               
Ғазиза ӘБІЛДА,                                             

  «Сыр бойы».

АДАЛДЫҚПЕН  
АБЫРОЙҒА  
БӨЛЕНГЕН ...

Ол 1942 жылы Сырдария ауданы, Октябрь ауылдық кеңесінде дүниеге 
келді. Балалық шағы соғыстан кейінгі ауыр кезеңмен тұспатұс болды. 
Содан болар, ерте есейді. Күнделікті отбасының тірлігіне қарайласып, 
арасында ауылдағы сансалалы жұмыстарға араласатын. Ал 1959 жылы 
ауылдағы орта мектепті бітірген ол келесі жылы Механизаторлар дай
ындайтын училищеге оқуға тапсырады. Мұнда оқып жатқандар да өзі 
қатарлы өрімдей жігіттер еді. Бәрі елжанды, еңбекке құштар жастар. Алға 
қойған мақсаттары да бір – адал еңбек ету. Осында оқып жүргенде әскер 
қатарына шақырылған кейіпкеріміз 1961–1964 жылдар аралығында Отан 
алдындағы азаматтық борышын өтеп оралады. 

ЕҢБЕК ЕРІ

Осы тақырыпты жазарда Жарасқан 
Әбдіраштың мына бір өлеңі ойға оралады:

«Жақындай бере: – Ал, енді, 
Тоқтама, – дедім, – тарт! – дедім,
Шапқылап ала жөнелді, 
Арқалап шағын портфелін. 
Емірендім сол сәт, егілдім, 
Сезінсін қайдан сотқарың:
 Алғашқы жүгін өмірдің,
 Арқалап бара жатқанын!»
Егілген кім, сотқар кім? Бағамдаған 

боларсыз. Қазір мұғалім мен ата-ана 
арасындағы дау әке сеніммен қараған 
сотқардың «алғашқы жүгінің» салмағы 
мен сапасына қатысты болып тұр. Бар 
білімнің анасы саналған «Әліппе» өзгерді. 
Оқулықты сынайтындар, жаңа мазмұнға 
жатырқап қарайтындар көбейді. Сөз 
қозғау үшін кітапты көзбен көріп, кәсіби 
маманның пікірін білу қажет. Біз де сол 
үшін мектепке бардық.

  ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ – 
ЖАҢА КІТАП

Реформаға жиі ұшырайтын екі сала 
болса, соның бірі – білім. Жаңартылған 
білім беру жүйесі неліктен керек болды? 
Бұрын оқушы формуланы білсе де, оны 
өмірде қолдана білмейтін. Теорияны 
оқығанымен, көбі ойдағыны қолдағы 
мүмкіндікпен байланыстыра алмайтын. 
Қанша пәнді оқығанмен, өміріңе 
пайдасы тимесе, оның несі білім?! Осы 
мәселені шешу мақсатында мектептерге 
жаңартылған білім беру жүйесі енгізілді. 
Өткен оқу жылы 2, 5, 7-сыныптар жаңа 
мазмұнға көшті. Демек, оқулық та өзгерді. 
Енді мұғалімдер мен ата-аналар не 
дейді? Бірі: «5-сыныптың әдебиеттік оқу 
кітабында мәтін аз берілген, тапсырма көп. 
Бұрын әдебиетті оқығанда көркем әдеби 
дүниені оқығанымызды сезінетін едік», 
− десе, енді бірі: «тарих оқулығындағы 
тақырыптар толық ашылмаған, айталық 
5-сыныпта қаңлы тайпасы туралы тек 
сипаттап берген», − дейді.

Мұны кәсіби мамандар былай 
түсіндірді: оқулық тек – ресурс. Қарапайым 
тілмен айтқанда, оқытушы – бағыт-бағдар 

беріп, ынталандырушы, оқулық – алғашқы 
түсінікті қалыптастыратын құрал. Оқушы 
тақырыпты әрі қарай кітапханадан, 
интернеттен өзі іздеп, оқуы керек. Білім – 
қазына, байлық. Ал қазынаны өзің іздеп, 
еңбектеніп тапсаң, құны артып, ойыңнан 

кетпейтіні бар емес пе?! Мамандар осыны 
ескерген.

 Байқағаныңыздай, келесі жылы жаңа 
оқулықпен оқу кезегі 3, 6, 8-сыныптарға 
келеді. Оқулық қазір дайындалуда, ал 
жауапты маман не дейді?

Шолпан КАРИНОВА, ҚР БҒМ 
мектепке дейінгі және орта білім 
департаментінің директоры: 

– Жаңа оқулықтарда дайын күйде 
есте сақтауға арналған мәтін, теориялық 
материалдар азайды. Ізденуге және сыни 
тұрғыда ойлануға, шығармашылық 
ізденіске талпындыратын тапсырмалар 
көбейді.  Өмірмен байланыстырылып, 
оқушының өзіндік жұмыс жасауына 
мүмкіндік берілген. Оқулықтағы 
материалдардың көбі диаграмма, графика, 
кесте, инфографика түрінде дайындалған. 
Жаңартылған білім беру мазмұнында 
шиыршықтап күрделендіру ұстанымы 
бекітілді. 

Әйкерім САРИЕВА, №264 мектеп-
лицей мұғалімі, Қызылорда қаласы: 

− 7-сыныпқа жаңартылған білім 
мазмұны бойынша қазақ тілі пәнінен 
сабақ беремін. Бұл жүйе оқушыларға 
қолайлы екенін байқадым. Жаңа мазмұнда 
қазақ тілі пәніне негізінен география 
пәні кіріктірілді. Оқушылардың жас 
ерекшелігіне сай бөлімдерге тақырып 
бекітілген. Балалар грамматиканы 
меңгеріп әрі тақырып бойынша ізденуі 
керек. Айталық, «Ғаламтор және 
әлеуметтік желілер» бөліміне 10 сағат 
бөлінген. Лексикалық тақырып ғаламтор 
туралы болса, грамматикалық тақырып 
етістіктің шақтарына қатысты. Сонда 10 
сабақта оқушы ғаламтордың пайдасы мен 
зияны туралы ізденіп, әбден зерттейді, 
мәтінге сай жаттығу орындайды әрі 
етістіктің шақтарын біліп шығады. 

ГРАММАТИКАЛЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚ КЕРЕК

Мұғалімнің сөзінен «бір оқпен екі 
қоянның» не екенін түсінген боларсыз. 
Бірақ, жаңа бағдарламада диктант пен 
мазмұндама жоқ болып шықты. Бұрын 
бір жылда 12 диктант жазылып, әр 
тоқсанда оқушыдан қорытынды жазба 
жұмысы алынатын. Ал жаңартылған 
білім оқушыны  негізінен фунционалдық 
бағытта дамытуды көздейді. Бірақ 

грамматикалық сауаттылық та керек. 
Мұғалімдерді осы мәселе алаңдатады. 
Бағдарламада болмағасын олар крите-
риалдық бағалау жүйесінің бір тармағына 
грамматикалық сауаттылықты қосып, 
оқушыларға жазба жұмысын орындатып, 
бағалайды екен. 

Ендігі мәселе, оқулықтағы қателерде 
болып тұр. Ата-аналардың ойынша, 
оқулықтағы деректер аз, кейбірі баланың 
түсінігіне ауыр. Мұғалімдермен кездесуде 
кітапта грамматикалық қателердің де 
барын байқадық. Бірақ маңызды мәселе 
тапсырмада, қате деректе болып тұр. 
Сонымен бірнешеуін мысал етсек.

ҚАТЕ МЕН ҚИЫНДЫҚ
5-сыныптың мына шығармашылық 

есебін зерек балалар тез есептеуі мүмкін. 
Бірақ бұл тапсырма барлық балаға оңай 
тимейді. «Үй тапсырмасын» орындайтын 
ата-аналар бұл есепті әлеуметтік желіге 
жариялапты. «Өлшемдері бірдей 35 
жасыл кіші кубтардан және 29 сары кіші 
кубтардан куб құрастырылды. Оның әрбір 
қырында 4 кіші куб бар. Құрастырылған 
кубта сары кіші кубтар саны тақ сан 
болатын баған бар ма?»

 Ойландыратын есеп... Осыдан кейін 
бесінші сыныптың баласы ата-анадан 
көмек сұрайды, ата-ана таныстарынан...  

Ал 1-сыныптың «Дүниетану» 
оқулығында Түрік қағанаты, оның 
қолбасшысы Күлтегін туралы тақырып 
бар. Суретте Күлтегіннің ескерткіші бар, 
бірақ онда ешқандай белгі көрінбейді. 
Қосымша әліпби де берілмеген. Ал 
оқушыға «символдар мен математикалық 
белгілерді қолданып, досыңа арнап хат 
жаз. Досың сенің хатыңды түсіне ме?» 
деп тапсырма берген. Мұғалім ежелгі 
түрік дәуірінің әліпбиін іздеп қиналғанын 
айтады. Оқулыққа символдар мен 
математикалық белгілер қоса берілгенде 
оқушыға да, оқытушыға да тапсырма 
түсінікті әрі жеңіл болар еді.  

Бұл – біз сөз еткен бірнеше мысал. 
Грамматикалық қателер өз алдына. 
Оқулыққа тіл бітірсең, «іздесең, қателік 
көп менде, сен бірақ, түңілме, жек көрме» 

деп Мұқағалиша жырлап кетер ме еді?!  
Республикалық басылымда «Атамұра» 
баспасынан шыққан 5-сыныптың 
«Қазақстан тарихы» оқулығындағы 
қателіктерді кәсіби маман Серік Зиятов 
талдады. Мысалы, «Кейінгі мезолит 
дәуірінде адамдар микролит − ұзындығы 
1-2 сантиметрлік тас құрал жасауды 
үйренді» деп жазылған. Мезолит ерте, 
орта, кейінгі деп бөлінбейді. Дұрысына 
келгенде: «Мезолит дәуірінің соңында 
адамдар ұзындығы 1-2 сантиметрлік ұсақ 
тас құрал – микролит жасауды үйренді» 
деп жазылуы керек еді. 

Бастауыш сыныптардың оқулықтарын 
бақылай жүріп, жаңа кітаппен бірге жұмыс 
дәптері берілетінін білдік. Жаратылыстану, 
қазақ тілі оқулықтарының жұмыс дәптері 
бір-бірімен сәйкес болса да, 2-сыныптың 
«Математика» оқулығының №3 жұмыс 
дәптері бұл талапқа сай емес. Кітапта 
басқа есеп, дәптерде басқа есептер 
берілген. «Балалар оқулықтан есепті 
оқып, жұмыс дәптеріне орындау керек. 
Бірақ бір-біріне ұқсамайтын есептердің 
көп болуы үй тапсырмасын көбейтеді, ал 
оған ата-ана ренжиді» дейді ұстаздар. 

Біле жүріңіз! Оқулықтарды талдап, 
оның сапалы шығуына Қазақстанның 
әрбір азаматы үлес қоса алады. Ғылыми-
педагогикалық сараптама кезінде оқу-
лықтардың жобасы «Қоғамдық бақылау» 
порталына орналастырылады. Қателікті 
байқасаңыз, www.expert.okulyk-edu.kz 
сайтына кіріп, ұсыныс-пікір білдіріңіз.

Тобықтай түйін. Еліміз білім берудің 
креативті формасын іздестіруде. Расымен, 
жаңартылған білім жүйесі жаңа заманға 
лайықты. Тек оқулықтың кейбірінде 
баланың жас ерекшелігі ескерілмей, білім 
сапасына атүсті қаралған. Бұл жалпы 
кәсіби мамандарға қатысты мәселе. 
Себебі, мұғалімдердің көбі оқулықтың 
талқылауы қайда, қашан өткенін білмейді. 
Керек кезінде үлес қоспай, жүз мыңдап 
шығатын оқулық оқушының қолына 
тигенде ғана «әттеген-ай» дегеннен не 
пайда?

А.НҰРТАЙҚЫЗЫ.

”– МҰСТАФА МАТАЙҰЛЫНЫҢ 
ҚҰРҒАН ҚОС КАФЕДРАСЫНАН 

МЫҢДАҒАН ЖАСТАР БІЛІМ АЛЫП, БІРҚАТАРЫ 
ҒЫЛЫМНАН ОРЫН ТАПТЫ. ОБЛЫСЫМЫЗДЫҢ 
СОТ-ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖҮЗДЕГЕН ЖАУАПТЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ОСЫ 
КАФЕДРАДАН ҚАНАТТАНҒАН. ОЛ ӨЗІНІҢ 
ОЙЛАУ, ҒҰМЫР КЕШУ ҰСТАНЫМДАРЫНА 
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН КЕЛІП, 
ЗАМАН ТАЛАБЫН ДӨП БАСАТЫН. СОНАУ 
ТОҚСАНЫНШЫ ЖЫЛДАРДЫҢ БАСЫНДА 
«МЕН ДІНДАР ЕМЕСПІН, БІЗ МАТЕРАЛИСТ 
БОЛЫП ӨСТІК. АЛАЙДА АДАМДАРДЫҢ ДІНИ 
САУАТТЫЛЫҒЫ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ ЖАҒДАЙ» 
ДЕП, «МҰСЫЛМАН ҚҰҚЫҒЫ» АТТЫ АРНАЙЫ 
КУРС АШЫП, ӨЗІ ЖҮРГІЗДІ. СОНЫМЕН 
БІРГЕ, ӘРТҮРЛІ ПІКІРЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫНА 
ҚАРАМАСТАН, МҰСТАФА ШОҚАЙДЫҢ САЯСИ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ ТУРАСЫНДА 
КУРС ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ, − ДЕДІ ШӘКІРТІ, 
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ НАУРЫЗБАЙ 
БАЙҚАДАМОВ.

Филармония ұжымының 
ұйымдастыруымен Н.Бекежанов 
атындағы облыстық қазақ 
музыкалық драма театрында 
мәдениет саласының майталманы, 
дирижёр  Кеулімжай Ботабаевтың 60 
жасқа толған мерейтойына арналған 
шығармашылық кеш өтті. 

Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық 
училищесінің дирек торы, Тұрмағамбет атын-
дағы ұлт аспаптар оркестрінің дирижёрі 
әрі көркемдік жетекшісі, дарын ды өнер 
иесі  Кеулімжай Ботабаев тың мерейтойына 
арналған шы ғар машылық кеште облыстық 
мәде ниет, архивтер және құжаттама басқар-
масының басшысы Мира Әбуова сөз сөйлеп, 
тілектестігін жеткізді. Сырдың талантты 
перзентіне облыстың «Құрмет грамотасын» 
табысталды.  

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
ҚР Мемлекеттік акаде миялық симфониялық 
оркестрдің және Н.Тілендиев атындағы 
академиялық фольклорлық-этногра фиялық 
«Отырар сазы» халық аспаптар оркестрінің 
дирижёрі Мүсілім Әмзе, «Құрмет орденінің» 
иегері, Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс 
Қазақстан облыстық филар мониясының  
Дәулет керей атын дағы оркестрдің бас дири-
жёрі, мем лекеттік «Дарын» жастар сый -
лығының лауреаты Еркін Нұрымбетов, 
халық аралық пианис тер конкурсының дип-
ломанты Жания Ботабаева кешке қонақ 
ретінде қатысып, мерейтой иесіне ізгі 
тілектерін жеткізді.  

Сондай-ақ, халықаралық, респу б лика-
лық байқаулардың лауреат тары Мақсат 
Мақұлбеков, Сымбат Тасбергенова және 
Қазанғап атын дағы Қызылорда музыкалық 

кол леджінің өнерлі студенттері концерттік 
бағдарлама ұсынды. Бұған қоса, солист 
М.Мақұлбеков А.Лараның  «Гранада» шығар-
масын орындап,  Тұрмағамбет  атындағы  
халық аспаптар оркестрі сүйе мелдеді.

Концертте Л.Боккерини, Г.Форе, К.Сен-
Санс, П.Чайковский, А.Лара, Ш.Гуно сынды 
шетел ком по зиторларының туынды ларымен 
қатар, Құрманғазының, А.Жұбанов пен 
Е.Брусиловскийдің шығармалары және ха-
лық әндері орындалды. Бірқатар күрделі 
шығармаларға мерейтой иесі К.Ботабаевтың 
өзі дирижёрлық етті. Мәселен, К.Ботабаевтың 
дирижёрлығымен орындалған  А.Жұбанов-
тың  «Романс», Л.Бок керини  «Рондо», Г.Форе 
«Про буж дение» және К.Сен-Санс «Ал-
легро аппассионато» сынды шығармаларды 
көрермен қауым ыс тық ықыласпен тыңдады. 

Камералық оркестр орындаған П.Чай-
ковс кийдің «Ноктюрн» шығар масына 
Мүсілім Әмзе дири жёрлік етсе, виолон-
челис тер ансамблі (дирижёрі Е.Нұрымбетов) 
А.Арутюнянның  «Экспромт» шығармасын 
ұсынды.  

Осылайша, Сыр халқы рухани мерекенің 
қуанышына ортақтасты.

Айта кетейік, Сыр елінен Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Төлепберген Әбдірәшев, 
бүкіл өмірін оркестрге арнаған Қарасай 
Сайжанов секілді тамаша дирижёрлер 
шыққан. Белгілі музыка мамандары осы 
қатарға Кеулімжай Ботабаевты да қосады. 
Талантты жерлесіміз осы саладағы еңбегі 
үшін «Мәдениет қайраткері» төсбелгісімен, 
«Құрмет» орденімен марапатталған.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».
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