
Аудандағы Сексеуіл кентінде 
үл  кен өзгеріс бар. Әсіресе, соңғы 
жыл дары әлеуметтік, мәдени, 
спорт  тық нысандардың салынуы 
кент  тің келешегі жарқын боларын 
айғақтай түскендей. Мұндағы жаңа 
ғимараттар қатарына енді спорттық 
денешынықтыру және сауықтыру ке
шені қосылды. Жергілікті бюд жеттен 
қаржыландырылған жобаның жалпы 
құны 363 млн теңгеден асады. 
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Кездесу аясында бірқатар бір
лескен жобаларды жүзеге асыру 
мә селелері мен бірқатар жаңа 
жоба жайы талқыланды. Мәселен, 
«Қорқыт Ата» әуежайының жаңа 
жолау шылар терминалының құры
лысын салу мәселесі осы кездесуде 
пысық талды.

Атап өтейік, аймақта ЕҚДБмен 
бірлесе энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылығы 

мен көлік инфрақұрылымы са
ла сында жалпы құны 103 млн 
доллардан астам 4 жоба жүзеге 
асырылуда. Сондайақ, аймақтың 
инвестициялық портфелінде бір
қатар жаңа инфрақұрылымдық 
жобалар мен шағын және орта 
бизнестің мемлекеттікжекешелік 
әріптестікті дамыту бойынша 
ұсыныстар бар.

ЕҚДБ 

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Қазақстан Республи
ка   сы  ның Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Әбдіхалықованың төра
ғалы ғымен өткен Мемлекеттік 
рәміздер мәселелері бойынша 
Республикалық комиссия оты ры
сында өңірде атқарылған жұ мыс 
туралы баяндады.

Облыста мемлекеттік мекеме, 
ау мақтық департамент және инс
пекцияларда мемлекеттік рәміз
дердің жағдайы мен стандарттарға 
сәйкестігін  жүйелі түрде тексеріп 
тұратын инспекциялық топ тұрақты 
түрде жұмыс істейді. Ай сайын 
рейд ұйымдастырылып, анық
талған кемшіліктер мен оларды 
тү зету туралы ақпарат БАҚта 
жарияланады.

2015 жылдың шілде айынан бас
тап облыс бойынша мемлекеттік 
мекемелерге рәміздерді сатып 
алу бір орталықтандырылған 
жүйе   ге енгізілді. Облыстағы 
Мем   лекеттік рәміздер туралы 
база қалыптастырылды. Онда 
өңіріміздегі Мемлекеттік рәміз
дердің  қаржыландырылуы, са
ны мен жауапты адамдар жай
лы мәлімет қамтылған. Өңір де 
мо ниторинг жүргізген респу
бликалық инспекциялық топ 
жо ғарыда аталған Мемлекеттік 
рәміздердің базасын қалыптастыру 
бағытында жүргізіп жатқан жұ
мыс тарымызды басқа өңірлерге 
оң тәжірибе ретінде таратуды 
ұсынатындығын жеткізді.

Аймақ басшысы, сондайақ, сала
дағы проблемалық мәсе лелерді атап 
өтті.

 «Дегенмен, проблема да жоқ 
емес. Мемлекеттік рәміздерді 
дайын  дайтын лицензиялары мен 
сер тификаттары бар жеке серік тестік 
мекемелер мем ле кеттік рәміздер 
туралы Қазақстан Республикасының 
Конс титу ция лық заңына сәйкес 
кел мей тін Мемлекеттік рәміздерді 
пай далануға беруде. Бұл жағдайлар 
қарағандылық «Ақ бастау KZ» 
және астаналық «ZOOM» жарнама 
агенттігі жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктерінде кездесті. Бұл 
жөнінде Техникалық реттеу және 
метрология комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша департаментіне 
ұсыныс берілді», – деп хабарлады 
облыс әкімі.  

Атап өтейік, облыс орталығында 
Мемлекеттік рәміздер аллеясы са
лынып, биіктігі 60 метр бо латын 
тұғырға Ту орнатылған. Бүгінгі күні 
аллея мемлекеттік және құқық 
қорғау органдары қызметкерлерінің 
ант қабылдауы, әскер қатарына 
шақырылған жас азаматтарды шы
ғарып салу сынды патриоттық іс
шаралар өткізетін ерекше орынға 
айналды. Сондайақ, 4 маусым – 
Мемлекеттік рәміз дер күні Арал 
қаласында Мем лекеттік рәміздер 
аллеясы ашылды. Болашақта мұн
дай мәртебелі орындар барлық 
аудан орталықтары мен тіректі елді 
мекендерде салынатын болады.

«СБ» ақпарат.

ҚЫЗЫЛОРДАНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ 
ӨЗГЕ АЙМАҚТАРҒА ЕНГІЗІЛМЕК

Мониторинг қорытындысымен республикалық инс
пекциялық топ Қызылорда облысының мемлекеттік 
рәміздерді насихаттау және пайдалану бойынша жұмыс 
тәжірибесін таратуды ұсынды. 

Серіктестік төрағасының орын ба
сары Бақыт Жылқыбаевтың айтуын ша, 
биыл шаруашылық 800 гектар жерге 
күріш, 550 гектар ескі және 150 гектар 
жаңа жоңышқа еккен. 

– Асқарлықтар еңбекқор халық. 
Кезінде ауылдан «Ленин» орденді 
кү  ріш  ші Пазылбек Есімов, бірнеше 
ордендердің иегерлері Бақтияр 
Жақыпов, Оразалы Оразбаев, Мамай 
Уайсов секілді даңғайыр диқандар 
шықты. Бір кездері шаруашылықтың 
біраз шатқаяқтағаны шындық. Соңғы 
34 жылда облыс,  аудан  басшылығының 
қол дауымен еңсе тіктеді. Өткен жылдан 
бастап серіктестік тізгінін іскер азамат 
Меңдіғали Кеңесұлы қолға алды. 

Жұмыс жолға қойылып, диқандардың, 
күрішшімеханизаторлардың еңбекке 
деген ынтасы артты, – дейді Бақыт 
Бердібекұлы. 

Иә, айтса айтқандай, ауыл ин вес
торы өткен жылы жергілікті тұр
ғындардан 90 адамды жұмыспен 
қамтыса, биыл олардың саны жүзден 
асып отыр. Ауылға инвестиция салу 
оңай емес. Тәуекелге барған Есжанов 
егінге су әкелу үшін «Елтай» арнасының 
15 шақырымын, «Айжанкеткен» арна
сының 20 шақырымын «Мелиоратор» 
ЖШСнан техника жалдап, қаздырды. 
Шаруашылықты дамытумен қатар 
ауылға да қамқорлық танытуда. Ал
дымен мешітті күрделі жөндеуден 
өткізіп, оюлы қоршаулармен қоршады. 
Шаруашылық кеңсесіне де көмек 
көрсетті. Елді мекен орталығына 
екі бірдей сәнді аялдама тұрғызды. 
Мәдениет   үйінің, ауылдық ауру хана
ның жөндеу жұмыстарында жәр дем 
берді. Шаруашылық жыл бойына 
ауылды дамыту мен тұрғындарды 
әлеуметтік қолдауға 78 млн теңге 
қаржы жұмсап отыр. Осылайша, бұрын 

көштен қалып келе жатқан ауылдың 
реңіне қан жүгірді. Елді мекендегі 
жарқын істер бүгінде де жалғасын 
тауып жатыр.

 «Сыр күріші –  ел ырысы» дегендей, 
асқарлықтардың абырой биігінен кө
рі нуіне диқандар Зейнолла Уайсов, 
Нұрлан Жүзтаев, Жұмағали Смайловтар 
елеулі үлес қосты. Шаруашылықта 
жыл сайын озат атанып жүрген Марал 

Бекжанов, ағайынды Алмат, Бағдат 
Жасағанбергеновтер де ел тірлігінің 
түзеле бастағанын қуанышпен айтады.

– Сыр салысымен қатар жоңышқа 
да егілді. Атыздар суға толып, се білген 
тұқымға енді жан бітпек. Алдағы 
жұмыс – күріштің бітік шығуын 
бақылау. Алдағы жылы егістікті ұл
ғайтуды ойлап отырмыз. Сонда ауыс
палы егіс заңдылығы сақталатын бо

лады. Сонымен қатар күріш орып, 
бастыратын шетелдік «Магдон», «Class» 
комбайндарын алғымыз бар, – дейді 
шаруашылық директоры М.Есжанов. 

Серіктестік басшысы ауылдың 
әлеу      меттік жағдайын жақсартып, 
кә   сіп     керлікті дамытуға бағыт ұс
тап отыр. Агроөнеркәсіп кеше
нін дамыту бағдарламасы бойын
ша «А.Тоқмағанбетов АГРО»  
ауыл     ша  руашылық өндірістік коопе ра
ти ві құрылып, 20 адамды жұмыспен 
қам тыды.  Ауыл ардагерлеріне ар
нал ған демалыс бөлмесі, халыққа ар
зан бағамен сауда жасайтын «Ауыл» 
дүкені ашылды. Шаштараз ашылып, 
енді шаруашылық күшімен монша 
салынбақшы. Сондайақ, жастар сая

бағын ашу, бес гектар алқапта алма 
бағын жасақтау да алдағы жылдың ен
шісінде. 

Меңдіғали Есжанов туған жерінің 
өсіпөркендеуі үшін ештеңе аямақ 
емес. Жыл сайын тұрмысы төмен 
отбасыларды қаржылай және азық
түлікпен қамтамасыз етуді жауап
кершілігіне алған. Сонымен қатар, 
балалардың жоғары оқу орнында білім 
алуына да жәрдемдесіп отыр. Оның 
айтуынша, бұл – әрбір азаматтың туған 
жеріне, халқына жасауы тиіс азаматтық 
борышы.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Сырдария ауданы.

АЛҒА БАСҚАН 
               АҚЫН АУЫЛЫ

Сырдария ауданындағы 
Асқар Тоқмағанбетов 
ауылының диқандары 
көктемгі дала жұмыстарын 
аяқтады. Тәжірибелі басшы 
Меңдіғали Есжанов басқаратын 
«А.Тоқмағанбетов ЛТД» ЖШС 
жылдағыдай жақсы нәтижеге 
жетуді көздеп отыр. 

Қазақстан Президенті Қытай тара
пына мемлекеттік сапармен келуге 
шақырғаны үшін ризашылық білдіріп, 
дәстүрлі қонақжайлық көрсеткенін 
атап өтті.   

Қазақстан Президенті 2012 жылдан 
бері жоғары деңгейдегі 18 кездесу 

өткенін айтып, ҚазақстанҚытай қаты
настарының қарқынды дамып келе 
жатқанына назар аударды.

– Осы уақыт ішінде біз жалпы со
масы 67 миллиард доллар көлеміндегі 
екі жақты 127 құжатқа қол қойдық. 
Бізге осы диалогты жалғастыру қажет. 

Былтыр өзара сауда көлемі 11 миллиард 
долларға жуықтады. Бұл жердегі 
өсім 30 пайыздан астам. Екі жақты 
қатынастарымызды ілгерілету үшін 
біздің бұдан да зор әлеуетіміз бар, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Қытай Халық Республикасының 
Төрағасы тату көршіліктің үлгісіне 
айналған екіжақты ықпалдастықтың 
жоғары қарқынмен дамып келе жат
қанына тоқталып, бірлескен ин фра
құрылымдық бастамаларды, соның 
ішінде «Бір белдеу, бір жол» бағдар
ламасын іске асыру ісінде өзара сенім 
мен ынтымақтастықтың нығайғанын 
атап өтті.

– Біз адамзаттың ортақ тағдырын 
қалыптастыру жолында Қазақстанмен 
бірге болуға және адамзаттың жарқын 
болашағы үшін ақылойымыз бен күш
жігерімізді жұмылдыруға дайынбыз. 
Мен ҚазақстанҚытай достығының 
алып кемесін Сізбен бірге басқаруға 
әзірмін, – деді Си Цзиньпин.  

Кездесу соңында Қазақстан Прези
денті Қытай Халық Республикасының 
Төрағасын Қазақстанға ресми сапармен 
келуге шақырды.

***
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев Қытай Халық Респу бли
касына мемлекеттік сапары бары сында 
Қазақстан мен Қытайдың бір лесіп 
түсірген «Композитор» атты бірінші 
кинофильмінің шығар машы лық то
бымен кездесті.

Фильм Ұлы Отан соғысы жыл
дарында Қазақстанда болған қы тай 
композиторы Си Синхай мен қазақ 
композиторы Бақытжан Байқадамов
тың достығына арналған.  

Көркем фильмді Ш.Айманов атын
дағы «Қазақфильм» киностудиясы 
мен Қытайдың «Shinework Pictures» 
және «China Film Coproduction Corpo
ration» компаниялары түсірген. Басты 
рөлдерде қазақстандық актерлер – 
Берік Айтжанов, Алтынай Нөгербек, 
Аружан Жазылбекова, қытайлық 
актер лер – Ху Цзюнь және Юань Цюань 
ойнайды.

ҚАЗАҚСТАН – ҚЫТАЙ:
КЕЛІССӨЗДЕР КӨКЖИЕГІ КЕҢ

2-бет

SAPAR

Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Қытай 
Халық Республикасына 
мемлекеттік сапары аясында 
Си Цзиньпинмен кеңейтілген 
құрамда кездесу өткізді. 

***

Президентімен
кездесті

АРАЛ: СЕНІМ СЫЙЛАҒАН СЕРПІН
Кеше облыс әкімі 

Қырымбек Көшербаев 
Арал ауданына жасаған 
жұмыс сапарында бірқатар 
әлеуметтік нысандардың 
ашылу салтанатына қатысып, 
кәсіпкерлікті дамыту 
бойынша көшпелі мәжіліс 
өткізді.

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Астанада өткен Ше телдік 
инвесторлар кеңесінің 31ші пленарлық отырысында Еуропалық 
қайта құру және даму банкінің президенті Сума Чакрабарти
мен кездесіп, банкпен алдағы бірлескен жұмыс мәселелерін 
талқылады.



Алдымен қатысушылар наза рына 
Сыр өңірінің экологиялық мәселелері 
мен оларды шешу бағытында ат
қарылып жатқан жұмыстар жайын 
баяндаған бей нетүсірілім ұсынылды. 

Мұнан соң аймақ басшысы эко
лог мамандарды, сала ардагерлерін  
құттықтады.  

– Қазақстан өз Тәуелсіздігін алған
нан кейін қоршаған ортаны қорғау 
мен адамның өмір сүруі үшін қолайлы 
жағдай туғызу еліміздің басты мін
деттерінің бірі болды. Қандайда бір 
мемлекеттің экологиялық ахуалы 
көрші елдерге өзінің кері әсерін 
тигізетіні белгілі. Экологиялық проб
лемалардың шекарасы болмайды. 
Сон дықтан, Қазақстан халықаралық 
деңгейде қабылданған қоршаған 
ор та және оны дамыту жөніндегі 
декларацияға қосылып, ауқымды 

ша ра лар іске асыруда. Соның ең 
үлкені, халқымыздың тағдырына 
ауыр әсер еткен ең қасіреттісі – Семей 
полигонының зардабына 1991 жылы 
29 тамызда Елбасының Жарлығымен 
соңғы нүкте қойыл  ды. Осылайша, 
полигонда 40 жылдан астам жүр
гізілген жары лыстың үні өшті. Уланған 
ауа, бүлінген жер, мутацияға ұшыраған 
ұрпақ қазақ халқының басына төнген 
қасірет болса, оның жолын түбегейлі 
кесу – әрине, ол ең алдымен Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың еңбегі әрі ерлігі, – деді 
облыс әкімі өз сөзінде.   

Облыс басшысы сондайақ, көп
теген жылдар бойы Арал теңізі 
суының тұздану мәселесі алаңдатқан 
Сыр өңірі үшін бұл атаулы күннің 
маңызды екенін атап өтті.  «Арал 
дағдарысы» – Арал бассейнінде   өмір  

сүретін  35  млн адамға әсерін тигізіп 
отырған, адамзат тарихындағы аса 
ірі экологиялық зардаптардың бірі. 
6 млн гектардан асатын аймақ тұзды 
шөлге айналып, атмосферасындағы 
тұз ды тозаң көзі болды. Осындай 
қиын жылдары Елбасы Арал теңі
зін қалпына келтіру туралы тари
хи шешім қабылдап, «Ғасыр жоба
сы» – «САРАТС» қолға алынды, 
ай   мақ  тың балық шаруашылығы қай
та жанданды. Бүгінгі күні САРАТС 
жобасының екінші кезеңі басталып 
кетті. Енді теңіз Арал қаласына жетеді 
деген сенім мол.  

Сонымен қатар облыс әкі мі 
«Байқоңыр» ғарыш айла ғынан «Про
тон» зымырантасы ғыштарының 
ұшы рылу мәсе лесі қаралып, ұшыру 
саны  қысқар тылып, 2026 жылы олар
ды мүлдем ұшырмау туралы шешім 
қабылданғанын жеткізді. 

Қазақстан Республикасының «жа
сыл экономикаға» көшу жө нін дегі 
тұжырымдамасын іске асыру бойынша 
да облыста қажет ті жұмыс жасалып 
отыр. Мәселен, облыс халқының 
95 проценті орталықтандырылған 
ауыз су жүйе сімен қамтылған. Бұл 
– республика бойынша алдыңғы 
көр  сеткіштердің бірі. Энергия үнем
деу, оның тиімділігін арттыру мақ
сатында нақты шаралар бар. Ауыл 
шаруашылығындағы 35 шаруа қо
жа лығы күн сәулесімен жұмыс 
істейтін кіші электр станцияларын 
пай далануда. Об  лыс тың атмосфе
ра лық ауа сының ластануын азайту 
және экономикалық тиімділікті 
арт  тыруда қоғамдық көліктер газға 
көшіріле бастады. Қысқасы, өңірдің 
экологиялық ахуалын жақсартуға 
бағытталған  әрбір  істің жүзеге асуын
да сала мамандарының айрық ша үлесі 
бар. 

Салтанатты шарада үздік қызмет
керлер, сала ардагерлері Қызылорда 
облысының Құрмет грамотасымен, 
облыс  әкімінің   Алғыс хаты, сондай
ақ,  ҚР Энергетика министрлігінің 
«Эко  логия саласының үздігі» төс
бел гісімен, Құрмет грамотасымен 
марапатталды. Ал «Экология саласына 
30 жыл» мерекелік медалін облыстық 
мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов табыс етті. Сонымен бірге 
Қызылорда облысы бойынша экология 
департаментінің басшысы Марат 
Құрманбаевқа ар найы техниканың 
сертификаты берілді. Әріптестерін 
сала ардагері Қуанышқали Шапшаңов 
құттықтады.

Мерекелік шара концерттік бағдар
ламамен аяқталды.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».

БҰҰ Даму бағдарламасының 
бір ыңғай жобасы 
шеңберінде Еуропалық 
Одақ қаржыландыратын 
«Қызылорда облысында 
оазистік суаруды көрсету» 
пилоттық жобасы  Арал өңірінің 
ауыл шаруашылығында тиімді 
су ресурстарын басқаруда 
жасыл технологияларды 
енгізуді көздейді. Сондай-ақ, 
су және энергиямен қамту 
шығындарын 29 млн теңгеге 
дейін азайтуға мүмкіндік 
береді. 

Осы пилоттық жоба   Жалағаш ау
да   нында таныстырылды. Баламалы 
энер гияны пайдалану бағытындағы 
ісшараға облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев, БҰҰ тұрақты үйлестірушісі, 
БҰҰ ДБ Қазақстандағы тұрақты өкілі 
Норимаса Шимомура, Еуропалық 
Одақтың Қазақстандағы өкілдігі ісінде 
уақытша сенімді өкілі Золтан Салаи 
және Германияның Қазақстандағы 
елшілігі   ісіндегі  сенімді өкілі Джо
натан Вайнберг қатысты. 

Еуропалық Одақ тарапынан то
лық қаржыландырылатын, құны 
7,1  миллион  еуроны құрайтын бұл  
жо  баның ерекшелігі – жа сыл тех
нологияларды қолдану ар қы лы сор
таңданған жер лерді ауыл шаруа шылық 
мақсаттарда пайдалануға бейім дейді. 
Жобаны іс ке асыруға аудандағы «Манақ 
баба» қожалығы таңдалды. Бұл орайда 
9 озық «жасыл» технологияны қолдану 
фермерлік қожалығын толық қанды 
да мыту үшін таза сумен  және  электр 
қуатымен қамтамасыз ететін болады. 

Әріптестік шарасында аймақ бас
шысы Елбасының алдағы уақытта жа
һанды күтіп тұрған 5 сынтегеуріндер 
қатарында  базалық  ресурстардың, 
оның ішінде ауызсу мен суармалы 
су дың тапшылығына баса назар ау
дарғанын атап өтті.

– Су ресурстарын пайдалануда біз 
су тапшылығының алдын алу үшін об
лыста бірқатар жұмыстарды қолға алып 
отырмыз. Мысалы, соңғы үш жылда 
Сырдария өзенінде екі үрлемелі су 
тоспасы салынды. Судың қорын тиімді 

пайдалану ауыл шаруашылығының 
тұрақты дамуына мүмкіндік берді. 
Бұдан бөлек, 2018 жылдан бастап 3 
млрд текше метр су жинайтын 6 су 
қоймасын салуды жоспарлап отырмыз. 
Осылайша біз, суармалы жерлердің 
мелиоративтік жағдайын жақсарту 
ар қасында суды 20 процентке дейін 
үнемдеуге қол жеткізетін боламыз. Ал 
оазистік су ару технологиясын енгізу – 
мал шаруашылығы мен өсімдік шаруа

шылығын қатар дамытып, жаңа кәсіп
орындарды ашуға мүмкіндік береді, 
– деді аймақ басшысы.

Өз кезегінде, БҰҰ ДБ Қазақстандағы 
тұрақты өкілі Норимаса Шимомура 
жаңа технологияларды және тәсілдерді 
енгізу әртараптандыру мен еңбек өнім
ділігінің әлеуетін арттырудың көрнекі 
үлгісі болып табылатынын  атап өтті. 

Еуропалық Одақтың Қазақстандағы 
өкілдігі ісінде уақытша сенімді өкі

лі Золтан Салаи да біздің елімізді өте 
маңызды стратегиялық серіктес санай
тынын  айтып өтті.

– Өңірлердегі жұмыс біздің страте
гиямыздың басты элементі болып 
табылады. Біздің жоспарымыз – өңір
лермен, соның ішінде Қызылорда об
лысымен түрлі даму банктері арқылы 
жаңа форматта жұмыс жасау. ЕО 
қаржылық қолдауымен іске асырылып 
отырған бұл жоба – жасыл экономика 
саласындағы жұмыстарды табысты 
жүзеге асырудың бір көрінісі, – деді ол.

Жоба жайында толығырақ айтсақ, 
«Манақ баба» қожалығына күн сәулелік 
және жел  электрстанциясынан тұ
ра  тын, күн сәулесін және жел мас
саларының қозғалысын электр 
энергиясына түр  лендіретін гибридті 
құрылғы орна тылды. Бұдан алынған 
энергия тұрмыстық тұтынуға және 
фермерлік қажеттіліктерге пай да ла
нылады. Ар найы сорғыш шаруа қо
жалығының аумағында орналасқан 
ұңғымадан суды үлкен көлемді ыдысқа, 
тәуліктік реттеу бассейніне тартады. 
Ал бассейнге жиналған су тармақтың 
көмегімен белгіленген аумаққа бір
келкі үлестіріледі. Осмотикалық құ
рылғымен қайта тазартылатын су 
ауыз суға, сондайақ плантацияларды 
суаруға пайдаланылады. 

Жоба нәтижесінде шамамен 5 гектар 
сортаңданған жер қалпына келтірілсе, 
оның 3 гектары алма бағы, ал қалған 
бөлігіне басқа да көкөніс дақылдары 
өсіріледі.  Әлемдік тәжірибеде бизнестің 
бұл түрінің табыстылығы 7%ті құрайды. 
Өз кезегінде бұл жоба Сыр өңірінде 
жасыл технологияларды пайдалану 
арқылы баламалы энергия үлесін арт
тыруға септігін тигізетін болады.

Айта кетейік, шара қонақтары 
мем  лекеттікжекеменшік әріптестік 
аясында «Таң ЛТД» ЖШС 200 млн 
теңгеге күрделі жөндеу жүргізіп, 
пайдалануға берген 90 орындық «Таң 
бөбегі» балабақшасында болып, бүгінгі 
тіршілік тынысымен танысты. Мұнда 
23 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 

                                                                                           
 Ғазиза ӘБІЛДА,

                                                    «Сыр бойы».
Жалағаш ауданы.
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– Өңірлік саудаэкономикалық әріп 
тестікті дамыту жұмысымыздың ба
сым бағыты болып қала береді. Ортақ 
жұмыстың арқасында 2018 жылдың 1 
тоқсанында Қызылорда облысы мен Ресей 
Федерациясының өзара сауда жасау көлемі 
14 437,6 мың АҚШ долларын құрап, 2017 
жылы осы кезеңмен салыстырғанда 16,7 
процентке  артты, –  деп атап өтті облыс әкі
мі.

Кездесуден соң журналистерге сұхбат 
берген елші:

– Сапар барысында Байқоңырда болдым. 
Облыс әкімімен арадағы әңгімеміз іскерлік 
бағытта өрбіді. Аймақ экономикасын өр
кендетуге ресейлік бизнесмендердің үлес 
қосуы, білім саласындағы мәселелерді 
талқыладық. Қазірдің өзінде Ресейде 70 
мыңға жуық қазақстандықтар білім алуда.  
Байқоңырдың болашағы мен «Бәйтерек» 
бағдарламасын іске асырудың тиімділігіне 
тоқталдық. Бұл кездесуіміз келешекте қолға 
алынатын іргелі істерге алғышарт болады 
деп ойлаймын, – деді.      

Осы күні аймақ басшысы Қазақстандағы 
Германияның Бас консулы Йорн Розен
бергпен кездесті. Облысқа жұмыс сапары 
аясында Й.Розенберг аймақтың әлеуметтік 
және өндірістік нысандарын аралап, 
«Байқоңыр» ғарыш айлағынан ракета ұшы
рылымын тамашалады. 

– Бұл менің Қызылордаға екінші келуім. 
Осы жолы Аралдан бастап көлікпен жүріп 
өттік. Кездесу барысында Қазақстанда 
өкіл діктері бар неміс компанияларының 
Сыр өңіріндегі түрлі жобаларға қатысу 
мүм кіндіктерін талқыладық. Күзде 
өте тін форумға Қазақстандағы неміс 
компанияларының өкілдерінен құралған делегацияны бастап келуге уәде 
бердім, – деді Бас консул өз сұхбатында.  

Дипломатиялық миссия өкілдері аймақпен әріптестік орнатуға 
қызығушылық танытты.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Қазақстан 
Республикасындағы Ресей Федерациясының Төтенше және 
Өкілетті Елшісі Алексей Бородавкинмен және Германия 
Федеративтік Республикасының бас консулы Йорн Розен-
бергпен кездесті. Кездесу барысында әріптестікті дамыту  
мәселелері талқыланды. Аймақ басшысы А.Бородавкинді 
жаңа қызметімен құттықтап, облыстың инвестициялық 
әлеуетін таныстырды.

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ 
МИССИЯ
БАСШЫЛАРЫМЕН  КЕЗДЕСТІ

BAILANYS SAPAR

А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен Дүниежүзілік қоршаған 
ортаны қорғау күніне және Қоршаған ортаны қорғау саласының 
құрылғанына 30 жыл толуына арналған салтанатты шара өтті.

ЭКОЛОГТАРҒА – 
ЖАҢА ТЕХНИКА

KÁSІBI MEREKE

Аумақты нысанды «Асанас–Дар» 
ЖШС құрылысшылары салды. Силикат 
кірпішпен өріліп, сэндвич қасбетпен 
қапталған  спорттық нысанның ауласы 
абаттандырылған. Енді мұнда Сексеуіл 
спортшылары бокс пен күрестің 3 түрі 
бойынша жаттыға алады. 

Оның ашылу рәсімінде сөз сөй
леген аймақ басшысы заманауи 
кешенде жаттығу ауыл баласы үшін де 
қолжетімді болуы керектігін атап өтті. 

– Бұл нысан – облыс бюджеті есе бі
нен салынған аудандағы тұңғыш спорт 
кешені. Дәл осындай нысандар алдағы 
уақытта облыс бойынша бар лық тіректі 
елді мекендерде, соның ішінде, ауданға 
қарасты Жақсықылыш кенті, Шижаға 
елді мекенінде, Арал қаласында салы
нады деп жос парлануда, – деді облыс 
әкімі.

Аймақ басшысы кент инфра құры
лымын арттыру жалғаса  беретінін де 
айтып өтті. Қазір 11 мың тұрғыны бар 
Сексеуілді газдандыру жобасы дайын 
тұр.  

Кент халқының тағы бір қуанышы 
– осыдан бір ай бұрын ашылған 
«Қарақат» ойынсауық орталығы. Жеке 
кәсіпкер Мейрамбек Таласов 150 млн 
теңгеге салған әлеуметтік нысанда 
10 сауда дүкені, балалар ойынсауық 
орталығы бар. Екінші қабатында 44 
сауда нүктесі жұмыс істейді. Балаларға 
арналған бөлігіне аттракциондар, 
батуттар қойылған.  Сауда орталығында 
10 адам тұрақты жұмыспен қамтылуда.  
Нысан жұмысымен танысқан аймақ 
басшысы  ел игілігі үшін еңбек еткен 
кәсіпкер жұмысына сәттілік тіледі.

Осы күні Шижаға ауылында ауызсу 
құбыры іске қосылды. Бұл – «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында таза 
ауызсуға қосылған теңіз төскейіндегі 
бесінші елді мекен. Бұл мәселені 
түбегейлі шешу мақсатында өткен 
жылы «Жол картасы» қабылданып, 
7 ауыл орталықтандырылған ауыз 
су жүйесіне қосылды. Облыс әкімі 
шалғайдағы елді мекендердің де 
мәселесін шешу бағытында жобалар 
жасалып жатқандығын жеткізді. 

– Облыста ауызсумен қамтамасыз 
ету республика бойынша 97% көрсетіп, 
жоғары деңгейге жетті. Енді бірер 
жылда аудан түгел таза сумен қам
тылады.  САРАТС жобасының екін
ші кезеңі бойынша 8 компонент іске 
асырылады. Бұл жоба балық шаруа
шылығын дамытуға үлкен сеп тігін 
тигізетін болады. Алыс аудан сана
латын Аралға да газ келді. Бүгін сіздерге 
су келсе, көп ұзамай газ да жетеді, – деді 
облыс әкімі. 

Екі жарым мыңнан астам түтіні бар 
ауылдың барлық үйіне ауызсу жүйесі 
жеткізілді. Есептегіш құралдары орна
тылды. Құрылыс жұмыстарының сапа
сын тұрғындар өздері бақылады.

Жалпы, ауылда әлеуметтік мәсе
лелер оң шешімін тауып келеді. Көше
лер жарықтандырылып, жолдар 
жаңғыртылуда.  

Облыс   басшысының төраға лы
ғы  мен осы күні аудан әкімдігінде 
кәсіпкерлік саласының дамуына 
арналған көшпелі мәжіліс өтті.    Он
да теңізді аймақ эко номикасын 
дамытудың нәтижелері туралы аудан 
әкімі Мұхтар Оразбаев баяндама жа
сады. 

 «20172019 жылдарға арналған «Жол 
картасы» бойынша ауқымды жобалар 
қамтылып отыр. Осы күнге дейін 
жалпы құны 114 млрд теңге болатын 
84 жобаның 39ы жүзеге асқан. Биыл 
ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, 
өндіріс салалары бойынша межеленген 
іс жүзеге асырылып, ел игілігі жо
лындағы жұмыстар жалғасын таппақ. 

Биыл мемлекеттік грант алу үшін 
ауданнан 86 кәсіпкер өтінім беріп, 
кон курстық комиссия оның 23ін 
мақұлдаған.   Ал өңірлік инвестициялық 
орталық тарапынан жыл басынан бері 
жалпы құны 166,3 млн теңге болатын 34 
жоба үшін шағын несие берілген. 

Көшпелі мәжілісті қорытын ды
лаған аймақ басшысы кәсіпкерлікті 
дамыту бағытында облыста атқарылып 
жатқан жұмыстарды бір саралап, 
кәсіпкерлердің мұндай мүмкіндікті 
қалт жібермеу керектігін қадап айтты. 

– Биыл облыста «Жаппай кә
сіп   керлікті қолдау жылы» жария
ланғанын жақсы білесіздер. Бұл 
үшін тиісті Жол картасы әзірленіп,  
барлық қаржыландыру көздерінен 
32 млрд теңге жинақталды. Одан 
бөлек, шағын бизнес субъектілерінің 
стартап жобаларына қайтарымсыз 
грант тар беріп, оларға қолдау көрсету 
үшін облыстық бюджеттен 200 млн 
теңге бөлінді.  Мұндай қаржыны бас
қа облыстар бөліп отырған жоқ.   Ел 
жағдайын шын ниетімен көтеріп 
жүрген азаматтарды қолдаймыз. Кәсіп
керлікке жаппай қолдау керек. Бұл 
бірінші мәселеге айналуы тиіс, – деді 
облыс басшысы. 

Мәжіліс соңында бірқатар сала  
басшыларына  тапсырмалар жүктелді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Арал ауданы.

АРАЛ: 
СЕНІМ 

СЫЙЛАҒАН 
СЕРПІН
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– Айдар Сейсенбекұлы, бұдан 10-
15 жыл бұрын байырғы кәсіпшілікті 
мұндай дәрежеге жетеді деп ешкім 
ойлаған жоқ еді. Сондықтан қайта 
түлеген саланың бүгінгі тыныс-
тіршілігі жайлы айтып өтсеңіз...

– Қасиетті Сыр елі, өзінің ақ кү
рі ші, төрт түлік малымен қатар 
Арал балығымен аты шыққан бере
ке лі, құтты мекен. Қазіргі күні, об
лыста балық шаруашылығы ауыл 
шаруашылығының негізгі саласының 
бірі болып қалыптасты деп толық 
айта аламыз. Өйткені, ол өңір эко
номикасының дамуына, халықтың 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына 
жә не оларды жұмыспен қамтамасыз 
етуде маңызды салаға айналды.

Бәрімізге белгілі, өткен ғасырдың 
60шы жылдары Сыр өңірі балық 
шаруашылығының дамуы бойынша 
республикада екінші орында  болды.  
Жылына 5560 мың тоннаға дейін балық 
ауланды.

Алайда, Арал теңізінің тартылуы 
80шы жылдардан бастап балық шаруа
шылығын тоқырауға ұшыратты. 
Ондаған балық өңдейтін кәсіпорындар 
мен балық зауыттары, шаруашылықтар 
жабылды. Балықшылар басқа өңір
лерден Балқаш, Қапшағай, Ырғыз көл
деріне көшіп аулауға мәжбүр болды. 
Теңіз суының тұздылығы 30 мгр/л дейін 
өсіп, балық аулау мүлдем тоқтайтын 

деңгейге жетті. Салыстырмалы түрде 
айтатын болсақ, 2000 жылы Солтүстік 
Арал теңізінен баржоғы 400 тонна 
балықтың бірақ түрі, камбала глосса 
ауланды.

Елбасының тікелей тапсырмасымен 
жүзеге асып, ғасыр жобасы атанған 
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу 
және Арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС1) жобасының бірін
ші кезеңінің жүзеге асырылуы 
нәтижесінде облыстың әлеуметтікэко
номикалық дамуына, оның ішінде ба
лық шаруашылығының дамуына үлкен 
мүмкіндіктер берді. Президенттің 
қолдауы мен қамқорлығының 

арқасында Арал халқы туған 
теңізінің игілігін көруде.

Жоба шеңберінде Сол
түстік Арал теңізіндегі «Көк
арал» су тоспасы, «Әйтек» су 
құрылысы кешені және Сыр

дария өзеніндегі қорғаныс бөгеттері 
салынды. Нәтижесінде теңіз деңгейі 
Арал қаласына 17 шақырымға дейін 
жақындады. Сырдария өзенінен Сол
түстік Арал теңізіне құйылатын судың 
көлемі көбейіп, өңірдегі көптеген 
биологиялық түрлер қалпына келе 
бастады. Өз кезегінде, көлемі 2030 
мың гектардан асатын ондаған ірі 
көлдер қалпына келіп, балық шаруа
шылығының дамуына мүмкіндік жаса
ды. Теңізде бұрын жойылып кеткен 
балықтың 14 түрі қайта көрініс тапты. 

– Бұрынғы кездері балық аулауға 
мән      берілсе,     енді өңдеу саласының 
жақ  сы дами түс кенін байқаймыз. 
Табиғат пайдаланушылармен жұмыс 
қандай деңгейде?

– Облысымызда балық аулау көлемі 
жыл санап артуда. Мәселен, аулау 
көлемі 2000 жылмен салыстырғанда 
20 есеге өсіп, қазіргі таңда 400ден 8000 
тоннаға жетті. Балық аулау көлемінің 
өсуі балық өңдеу саласының дамуына 
мүмкіндіктер жасады. Облыстағы атал
ған шаруашылықтар мен балық  өңдеу 
кәсіпорындарында мыңдаған адам жұ
мыспен қамтылды.

Бүгінгі күні, облыс бойынша Кіші 
Арал теңізі мен жергілікті маңызы бар 
203 көлден балықтың 14 түрі бойынша 
кәсіпшілік балық аулануда. Облыс 
бойынша есепке алынған Кіші Арал 
теңізінің 18 учаскесі толықтай және 
жергілікті маңызы бар 203 көлдің 178
і (88%) аудан (қала) әкімдіктерімен 
конкурс негізінде табиғат пайда
ланушыларға бекітіліп берілсе, соның 
ішінде  25 көл резервте тұр (Аралда – 6, 
Жалағашта – 3, Сырдарияда – 4, Шиеліде 
– 10, Жаңақорғанда – 2).

2017 жылы облыста барлығы 8740 
тонна балық ауланды, оның 7535 тоннасы 
бекітілген лимит көлемінде және 1205 

тоннасы мелиоративтік (Кіші Арал 
теңізінің «Көкарал» бөгетінің төменгі 
бьефінде және Сарысу, Телкөл көлдер 
жүйесінде) аулауды құрады. 

2018 жылы өткен жылмен салыс
тырғанда облысқа бөлінген балық аулау 
лимиті 4%ке  (2017 жылы – 7696,6 тн, 
2018 ж. – 7415 тн), соның ішінде Кіші 
Арал теңізіне  7%ке азайса (2017 ж. – 6934 
тн, 2018 ж. – 6469 тн), жергілікті маңызы 
бар көлдерге бөлінген лимит көлемі 
24%ке (2017 ж. – 762,6 тн, 2018 ж. – 946 тн) 
көбейген. 

Ағымдағы жылдың 5 айында 1672 
тонна балық ауланып, бюджетке 54 млн 
теңге түсірілді. Балық өңдеу саласында 
айтарлықтай жұмыстар атқарылуда. 
Қазіргі таңда, терең өңдеумен 8 зауыт 
айналысуда. Оларда 450500дей адам 
жұмыспен қамтылған. Балықшылар, 
балық өңдеу саласының жұмысшылары 
мен тасымалдаушы, сатушыларды қоса 
есептегенде, облыс бойынша 28003000 
адам осы салада еңбек етеді.

Арал қаласындағы индустриалдық 
аймақтан «Аквакультура ЛТД» жауап
кершілігі шектеулі серіктестігіне өткен 
жылы жер беріліп,  онда балық өңдеу 
зауытын салуда. Зауыт ағымдағы 

жылдың соңында іске қосылатын  бо
лады. Балық өңдеу зауыттарының 
4і Еуропалық сапа стандартына сәй
кестігін растайтын «Еврокод» санын 
алған. 

– Балық  шаруашылығы облыс-
тағы экспортты салаға айналып келеді 
екен. ТМД мен Еуропа нарығындағы 
қызығушылық неден туындап отыр?

– Өткен жылы облыс аумағынан  3410 
тонна балық өнімдері (Ресейге (2171,6 тн), 
Польшаға (486 тн), Голландияға (347,6 
тн), Грузияға (133,96 тн), Әзербайжанға 
(119,8 тн), Қытайға (60 тн), Данияға (47,64 
тн), Германияға (29,1 тн), Өзбекстанға (15 
тн) экспортталса, осы жылдың 5 айында 

2084 тонна балық өнімдері экспортқа 
шығарылды. Бұл өткен жылдың осы 
мезгілімен салыстырғанда 25 процентке 
артық.

Экспортқа шығарылған өнімдер 
– көк серке балығының сүбесі және 
қатырылған, мұздатылған торта, табан 
балықтары. Өнімдеріміз сапалы да 
дәмді, сондықтан сұраныс жоғары.

– 80-ші жылдары тоғандап балық 
өсі ру жақсы дамыды. Қазір тауарлы 
балық өсіру шаруашылықтарын да-
мы туға басымдық берілуде екен. Бұл 
бастаманың мақсат-міндеті қандай, 
нәтиже бар ма?

– Балық шаруашылығы сала сын
дағы маңызды мәселелердің бірі, ак
ва культураны, немесе тауарлы балық 
шаруа шылықтарды дамыту болып та
былады. Тауарлы балық өсіру шаруа
шылықтарын дамыту:  біріншіден 
–  та  биғи су айдындарына кәсіпшілік 
жүк   темені азайтуға, екіншіден – ба
лық өңдеу зауыттарын шикізатпен 
қамтамасыз етуге, қосымша жұмыс 
орындарын ашуға мүмкіндік береді.

2015 жылдан бері облыс бойынша — 
10 (Арал, Қазалы, Жалағаш, Сырдария 
– біреуден, Қызылорда, Шиелі, 
Жаңақорған – екеуден) тауарлы балық 
өсіретін шаруашылықтар жұмыс жа
сауда. Өткен жылы бірінші рет аталған 
шаруашылықтармен 107 тонна тауарлы 
балық өсіріліп, нарыққа шығарылды. 

Биылғы жылы 130 тонна тауарлы 
балық өсіру жоспарлануда.

Айта кету керек, Арал, Шиелі, 
Жаңақорған аудандарында тауарлы 
балық өсіру саласын дамытуда біршама 
жұмыстар атқарылуда. Арал ауданында 
Ақшатау көлін пайдаланушы «Жамбыл» 
өндірістік кооперативі өткен жылы 
52 тонна тауарлы балық өсірді және 
балық шабақтарын шығаратын инку
бациялық цех салды. Осы ауданда екі 
кәсіпкер балық өсіретін тоған (пруд) 
салу үшін жер телімін алып, бүгінде 
қажетті жұмыстарды жүргізуде. Шиелі 
ауданында «Сүйіндік» шаруа қожалығы 
2016 жылдан бастап балық шабақтарын 
шығаратын инкубациялық цех салып, 
бүгінгі күні өзінің шаруашылығын 
қам тамасыз етумен қатар, артығын 
шаруашылықтарға сатуда. Жаңақорған 
ауданында жеке кәсіпкер Амантай 
Сарбасов бұрыннан  табиғи жылы су 
беріп тұрған скважинаның қасынан жы
лы жайда көкөніс өсірумен айналысып 
келеді. Жылыжайға пайдаланып отыр
ған жылы судың артығына балық өсіруді 
жоспарлап отыр.

Атап айтқанда, биыл Өзбекстан Рес
публикасынан 1,5 мың африкалық 
жайын шабақтарын әкеліп, тоғанға 
жібер ген. Кәсіпкер алдағы уақытта 
жабық ғимарат салып, инкубациялық 
цех орнатып,  оны жыл бойы өсіруді 
жос парлауда. Африкалық жайын бас
қаларға қарағанда тез жетіліп, жақсы 
сал мақ бере алады.   

Бұл өнімнің нарықтағы бағасы 
500600 теңге екендігін ескерсек, эко
номикалық жағынан тиімділігін көруге 
болады. 

– Көлдерге мелиорациялық жұ-
мыс тар жүргізу де балықтың өсіп-
өнуі не жағдай жасайды. Бұл жұ мыс-
тардың қазіргі барысы қалай? 

– Тауарлы балық өсіруге қолайлы 
су айдындарына мелиорациялық 
жұ мыс тар жүргізу үшін облыстық 
бюджеттен айтарлықтай қаржы бөлініп 
келеді. Өткен жылы Қазалы ауданында 
«МариямАқкөл», Қармақшы ауданында 
«Қаракөл», «Таскөл», «ҚоңыраулыКөл
дей» көлдеріне су беретін каналдар 
тазаланып, гидротехникалық құры
лыстары қалпына келтірілді. Аталған 
жұмыстар, биылғы жылы Арал ауда
нындағы «Тұщы1», «Тұщы2» және 
«Қаракөл» көлдерінде жүргізілуде.

ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 31 
қазандағы №689 қаулысымен шіл
денің екінші жексенбісі «Балық ша
руа шылығы қызметкерлері күні» ре
тінде Қазақстан Республикасындағы 
мерекелік күндердің тізбесіне енді. 
Осыған байланысты, биылғы жылы 1314 
шілдеде Арал өңірі балықшыларының 
4ші слетін ұйымдастыру жоспарлануда. 
Қазіргі уақытта слетке дайындық 
жұмыс тары басталды.

– Әңгімеңізге рахмет. 
Сұхбаттасқан 

Жұматәли ӘБДІРАМАН,                     
«Сыр бойы».
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Бүгінгі таңда балық шаруашылығы облыс экономикасының 

маңызды саласына айналды. Өркендеу жолына түскен іргелі салада 
атқарылған жұмыстар да, алдағы міндеттер де ауқымды. Осы орай-
да облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының басшысы Айдар Абдуалиевпен сұхбаттасқан едік.

Бір қуанарлығы, биылғы мектеп 
бiтiрушiлердiң 81%і жаратылыстану
математикалық, 19%і гуманитарлық 
ба ғыт тағы пәндерді таңдаған. Әри
не, бұл дұрыс шешім. Өйткені, биыл
ғы жылы қосымша беріліп отыр
ған 20 мың гранттың  басым бө лігі 
техникалық мамандықтарға бері леді. 
Демек, түлектеріміздің осы маман
дықтар бойынша грант жеңіп алуына 
мүмкіндігі жоғары.  Осыған дейін 
айтып келгеніміздей, биылғы түлектер 
ішінен 343і «Алтын белгіге», 232
сі «Үздік аттестатқа» үміткер. Олар 
осы дәреженi мектеп қабырғасында 
мемлекеттік қорытынды аттестаттау 

нәтижесімен дәлелдейді. Айта кетейік, 
министрліктің тапсырмасына сәйкес, 
биыл мектеп бітіру кештері барлық 
емтихандар аяқталған соң, 15 маусымға 
дейін ұйымдастырылатын болады. 
Одан кейін жоғары оқу орындарына 
түсуге ниет білдірген бітірушілер 
Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады.    

Республика бойынша Ұлттық бір
ыңғай тестілеу 20 маусым мен 1 шіл
де аралығында өтеді, біздің облыста 
2022 маусым күндері 9 тестілеу 
пункт інде өтетін болады. Оған облыс 
мектептерінің 7113 түлегінің 4821і, яғни 
67,8%і қатысады деп күтілуде. 

ҰБТға Қызылорда қаласы – 80,6%, 
Жалағаш ауданы – 71,3%, Қармақшы 
ауданы  70,6% қатысатыны белгілі болып 
отыр. Яғни, қатысу көрсеткіші жоғары. 
Ал Қазалы ауданы – 69,6%, Сырдария 
ауданы – 64,2% болса, Шиелі ауданы – 
58,5%, Арал ауданы – 54,7%, Жаңақорған 
ауданы – 52,9% қатысады деп күтілуде. 

ҰБТға әзірлік бағытында жыл 
бойы жұмыс жасайтын лагерьлерде 
мектеп бітірушілердің 94 %і  арнайы 
дайындықтан өткізіліп, бұл мақсатта 
жергілікті бюджеттен 109 млн қаржы 
бөлінді. Бүгінгі күнге сынама тестілеу 

қорытындысы бойынша орташа көр
сеткіш 90,5 балды құрап отыр. Оқу 
жылы барысында әлеуметтік аз 
қамтылған отбасының балалары үшін 
дайындықтарын жетілдіруге тегін 
сынама кітапшалар таратылды. Осы 
мақсатта     18,2  млн  теңге қажетті қар
жысы жергілікті бюджеттерден қара
лып, қолдау көрсетілді. Жалпы, Ұлттық 
бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру 
шаралары, оның ішінде балалардың 
тасымалдануы, тамақтануы, жатын 
орынмен қамтамасыз етілуі мәсе
лелері бүгінгі күні толық шешімін 
тапты. Облыстағы 9 тестілеу пункті 
ереже талаптарына сәйкес қажетті 
құралдармен жабдықталған.

Министрлік тапсырмасына орай, 
тестілеу барысында онлайн транс
ляция жүргізіледі. Яғни, кезкелген 
атаана тестілеу пункттеріне бармай

ақ,  балаларының тест тапсыру ке
зін өз телефондарынан немесе ком
пьютерлерінен бақылай алады.                  

  
  Ғазиза ӘБІЛДА,

                                                             «Сыр бойы».

ҮМІТ ПЕН СЕНІМ ҰШТАСАР СӘТ
BILIM

Жасыратыны жоқ, қазір «әскерден 
қашып жүр» деген құлаққа жағымсыз 
сөзді жиі еститін болғанбыз.  Батырлар 
жырын жаттап өскен аталарымыздың 
болмысында жоқ жалтақтық қасиет 
бойымызға қайдан жұқты? Кешегі 
кеңес өкіметі кезінде де әскерден қаш
пайтын, әскерге жарамсыз балаларды 
достары да келеке етіп, тіпті, қыз 
қарамайтын. Біз – сол Кеңес әскерінің 
сапында болған ұрпақпыз.

Қазіргі жас азаматтарға өзім қы
зыға қараймын. Өйткені, олар тәуелсіз 
Қазақ елінің қорғаушылары! Өз 
отанының  сарбазы!

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Бұл дүниеде біз
дің бір ғана Отанымыз бар, ол – 
Тәуелсіз Қазақстан» деген сөзі әрбір 
отандасымыздың жүрегінен орын 
алуы тиіс.  

Бүгінгі әскерден жалтарып жүр
гендерді көргенде батыр Бауыр жан
ның рухы алдында бетімізді ба сып, 
жерге қарайтын күйге жеткеніміз бе 
деген ойға шомамыз.

Біз Бауыржанды туған халықтың 
баласы емеспіз бе?! 

Соғыста қорқақтық танытқан 
сар баздарға Бауыржан атаңның не 
дегенін білесің бе? «Сен тек өз по зи
циямды ғана тастап кеттім деп тұрсың 
ба? Жоқ, сен Мәскеуді жау ға бердің», – 
деген. Ал, бұл сөзді ата мыз қазақшалап 
«Қарабет болып қашқаннан, қайрат 
көрсетіп өлген ар тық» деп өсиет еткен.

Ендеше, әскерден қашып, әкеме 
көмектесіп жүрмін деме, жас аза
мат, ол сенің туған еліңе жасаған 
сат қындығың. Ауыр естіле ме екен?  
Бірақ, бұл – шындық. 

Отан дегеніміз – өз анамыз, 
өз әкеміз. Қазір жат ағымға еріп, 
Алла ризашылығы үшін мұ сыл
манды қорғаймын деп қолына 
қару алып, Сирияға кетіп жатқан 
қандастарымыздың бар екені де 
белгілі болып отыр. Дініміз «Ал
ланың ризашылығы – атаананың ри
зашылығында, Алланың ашуы – ата
ана ашуында» демеп пе еді?! Ен деше, 

Алла ризашылығын іздеген азамат 
ең бірінші өз отанын сүюі керек, өз 
отанының қорғаушысы болуы тиіс.

Облыс әкімі әс кери борышын 
өтеуден жал тар ғандарға қатысты 
сөз қозғап жүр геніне бірнеше жыл 
болды. Осы мәселеге қатысты бір 
жиында ай мақ басшысы орын алып 
отырған жағдайға төзбестік танытты. 
«Көпшілік әскер қызметінен қашып 
жүрген, Отан алдындағы қасиетті 
борышын орындаудан құтылып 
кеткісі келіп жүрген азаматтарды 
көрсін. Сонда өздерінің құқығын және 
мемлекеттен тиістісін талап етуді 
біледі екен де, мемлекет алдындағы 
борышын орындауға келгенде 
қашады екен», – деді аймақ басшысы. 
Қашып жүрген азаматтарды іздеп 
әрі есімдерін жергілікті БАҚтарда 
жариялауды тапсырды. 

«Қара тізімге» іліккендердің 
осы әрекеттен соң сабасына түсіп, 
Отан алдындағы парыздарын түсіне 
бастағаны қуантады. Бұл бүгінгі 
көрсеткіштерден де көрініп тұр. 
Мысалы, 2013 жылы облыс бойынша 
1116 азамат әскерден жалтарып жүрсе, 
қазір ол төрт есеге жуық қысқарып 
отыр. Бұған облыстық қорғаныс істері 
жөніндегі департамент пен облыстық 
ішкі істер органдарының бірлесе 
атқарған жұмыстары да елеулі септігін 
тигізгені анық.

Бұл мәселеге ең бірінші атааналар 
қатаң жауапкершілікпен қарауы тиіс. 

Әскерден, Отан алдындағы бо
ры шынан бас тарту ол баланың 
атаанасына ғана емес, ертеңгі өз ба
ласының бетіне шіркеу болатынын 
осы бастан ұғындыру – өмір көрген 
үлкендердің міндеті. 

Бүгінгі жас, мынаны ұмытпа, 
біздің әкелерімізді мақтаныш тұт
қанымыз секілді сенің де ертеңгі 
ұрпағың «менің әкем ұлы дала ұланы 
болған» деген сөзді асқақ үнмен айта 
білуі тиіс. 

Намысты жігіттер мұны жадына 
мықтап түйер деп сенеміз.   

 
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы».

NAMYS
Өткен 2017 жылдың қортындысына сәйкес, облыста әскерге 

шақыру бойынша меди циналық  комиссияға 72 азамат келмеген.  
Биылғы жылы көктемгі әскери қызметтен жалтарғандар саны 309 
болды. Бұл – Қызылорда облы сы  ның қорғаныс істері жөніндегі де  -
партаменті баспасөз қызметінің мәліметі. 

ҰЛЫ 
ДАЛАНЫҢ 
ҰЛАНЫ 
ЕКЕНІҢДІ 
ҰМЫТПА!

Биылғы 2017-2018 оқу 
жылын облысымыз 
бойынша 147 585 оқушы 
аяқтады. Оның 7113-i  он 
бiрiншi сынып оқушылары.  
Қазіргі таңда емтиханнан 
босатылғаны – 46, қалған 
7067 оқушы қорытынды 
аттестаттаудан өтіп, ҰБТ 
сынағына қатысады. Осы 
күні оқушылар қорытынды 
аттестаттау бойынша    5 
пәннен емтихан тапсырып 
жатыр. 

ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУДЕ 5 ПӘННЕН  120 СҰРАҚ  БЕРІЛЕДІ, 
ЕҢ ЖОҒАРЫ БАЛЛ - 140. ШЕКТІ БАЛЛ – 50-ДІ ҚҰРАЙДЫ. ҰЛТТЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТТЕРГЕ – 65 БАЛЛ. АЛ ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫМЕН ШЕКТІ ДЕҢГЕЙДЕН ӨТЕ АЛМАҒАН ТҮЛЕКТЕРГЕ 
ТАМЫЗ АЙЫНДА ЖӘНЕ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНДА ҰБТ-НЫ 2 РЕТ 
АҚЫЛЫ НЕГІЗДЕ ҚАЙТА ТАПСЫРУ МҮМКІНДІГІ БЕРІЛЕДІ. 

СЫРТҚЫ НАРЫҚТА ДА 
СҰРАНЫС ЖОҒАРЫ

СЫР БАЛЫҒЫНА

1963 ЖЫЛЫ МӘСКЕУГЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК 

САПАРМЕН КЕЛГЕН 
КУБА БАСШЫСЫ ФИ ДЕЛЬ 
КАСТРОҒА «СІЗ ҮШІН ЕКІНШІ 
 ДҮ НИ ЕЖҮЗІЛІК СОҒЫСТЫҢ 
БАСТЫ  ҚАҺАРМАНЫ КІМ?» 
ДЕГЕН СҰРАҚ ҚОЙЫ ЛЫПТЫ. 
СОН ДА КУБА КӨСЕМІ КӨП 
ОЙЛАНБАСТАН: «БАУЫРЖАН  
МОМЫШҰЛЫ», – ДЕП ЖАУАП 
БЕРІПТІ. БҰЛ ЕЛ БАУЫРЖАН 
АТАМЫЗДЫҢ ЖАУЫНГЕРЛІК 
ТАК ТИКАСЫН ӘСКЕРИ САБАҚ 
ЕСЕБІНДЕ ӨТКІЗЕДІ ЕКЕН. 

1946 ЖЫЛЫ БЕЛГІЛІ 
ТӘРЖІМАШЫ ШЛОМО 
ЭВЕН-ШОШАН БАУЫРЖАН 
БАТЫР ТУРАЛЫ ЖАЗЫЛҒАН 
А.БЕКТІҢ «ВОЛОКАЛАМ 
ТАС ЖОЛЫ» КІТАБЫН 
ИВРИТ ТІЛІНЕ АУДАРЫПТЫ. 
ПАЛМАХТАҒЫ ЕВРЕЙ ИШУВЫ 
ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНДЕГІ 
КОМАНДИРЛЕРДІҢ БІРІ БЕНИ 
МАРШАК ОСЫ КІТАПТЫ ӨЗ 
ЖАУЫНГЕРЛЕРІНЕ ТАРАТЫП, 
БАУЫРЖАННЫҢ ОТАНШЫЛДЫҚ 
БЕЙНЕСІН ҮЛГІ ҚЫЛҒАН.  
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Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі

« 01 » маусым  2018 ж.            №202          

Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
04.06. 2018 жылы №6302  болып тіркелген  

«2018-2020  жылдарға арналған облыстық 
бюджет туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 
№157 шешіміне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 
2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 
1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 157 шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6074 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 
27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің 

электрондық эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

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

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  199 984 655,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 18 867 940,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 847 276,0 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 300,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 178 261 138,7 мың теңге;
2) шығындар – 195 817 304,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 678 548,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 12 199 667,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 521 119,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 5 105 480,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 5 105 480,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 616 677,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
3 616  677,5 мың теңге.»;
4-тармақ келесі мазмұндағы 24), 25) тармақшаларымен толықтырылсын:
«24) I топтағы мүгедектер үшін жеке көмекшінің әлеуметтік қызметтеріне ақы 

төлеу;
25) Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған мерекелік іс-шаралар өткізу.»;
5-тармақ келесі мазмұндағы 9), 10), 11) тармақшаларымен толықтырылсын:
«9) көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыру;

10) жаңартылған білім беру  мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта 
білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне 
қосымша ақы төлеуге және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шығыстардың 
осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеу;

11) ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге педагогикалық 
шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеу.»;

6-тармақтың 5), 6) тармақшалары жаңа редакцияда жазылсын:
«5) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салу және (немесе) рекон-

струкциялау;
6) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және (немесе) 

жайластыру.»;
6-тармақ келесі мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
«11) мал көмінділерінің құрылысы.»;
10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10. Облыстың жергілікті атқарушы органының 2018 жылға арналған резерві 309 

279,7 мың теңге сомасында бекітілсін.»; 
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа 

редакцияда жазылсын. 
2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми 

жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2018 жылғы «1»  маусымдағы  

20-сессиясының № 202 шешіміне
қосымша

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

1-қосымша
2018 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы,

 мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 199 984 655,2
1   Салықтық түсімдер 18 867 940,5
 01  Табыс салығы 4 974 312,0
  2 Жеке табыс салығы 4 974 312,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 237 744,0
  1 Әлеуметтік салық 4 237 744,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 

салықтар 9 655 884,5

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 9 655 884,5

2   Салықтық емес түсiмдер 2 847 276,0
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 165 047,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 10 000,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 25 000,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 130 047,0
 03  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 

мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден 
түсетін ақша түсімдері

797,0

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

797,0

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

448 088,0

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

448 088,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 233 344,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 233 344,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 300,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 300,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 300,0
4   Трансферттердің түсімдері 178 261 138,7
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 3 185 825,7
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 3 185 825,7
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 

трансферттер 175 075 313,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 175 075 313,0
Функционалдық топ  

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  
 Бағдарлама  

Атауы  
   2. Шығындар 195 817 304,7
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 9 360 731,4

 110  Облыс мәслихатының аппараты 59 109,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер 59 109,0

 120  Облыс әкімінің аппараты 2 302 445,4
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  1 644 818,0
  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 524 920,4

  009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, 
ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және 
өткізу

18 115,0

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз 
ету 114 592,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 5 983 964,8
  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 108 540,0

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

1 840,0

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 16 000,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер 5 857 584,8

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 313 410,9
  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

148 855,9

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

164 555,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 140 875,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 140 875,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 180 968,1
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 180 968,1

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 111 858,0
  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 111 858,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 158 872,2
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 131 552,2

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 27 320,0

 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 54 373,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 373,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы 54 855,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» кешеніндегі 
арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 54 855,0

02   Қорғаныс 1 620 476,7
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 620 476,7
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 67 867,7

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 43 496,0
  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 121 378,1
  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы 

аумақтық қорғанысы 154 777,0

  009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 93 854,2
  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою 1 064 031,7
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 75 072,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 6 683 444,8

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі 
істер органы 6 266 187,0

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 5 234 257,4

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 2 777,0
  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 921 000,6
  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 

қызметтері 48 533,0

  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды 
ұйымдастыру 50 552,0

  015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 9 067,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 417 257,8
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 417 257,8

04   Бiлiм беру 25 411 283,2
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 625 442,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 129 621,0
  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау 471 082,0

  057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау 
және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 24 739,0

 261  Облыстың білім басқармасы 17 200 304,2
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер 177 243,9

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім 
беру 1 005 796,2

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру 11 416,0

  005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 38 459,1

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 
жалпы білім беру 817 238,7

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу 323 229,8

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту 
және әлеуметтік бейімдеу 274 477,8

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

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар 
даярлау 3 464 807,3

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 2 835 801,2
  027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 516 056,0

  029 Әдістемелік жұмыс 102 295,7
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, 
даярлау және қайта даярлау

821 276,0

  056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  
тілдік курстар өтілінен өткен мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін 
және оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін 
мұғалімдерге үстемақы төлеу үшін берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 187 610,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 153 018,5

  071 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  
жаңартылған білім беру  мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және 
жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 
беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге  және 
жергілікті бюджеттердің қаражаты 
есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын 
өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 612 398,0
  072 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және 
жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша 
ақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 405 036,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 2 437 053,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 834 782,6
  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 2 457 780,1
  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды 

балаларға жалпы бiлiм беру 377 002,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 750 754,4
  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және 

реконструкциялау 1 557 483,6

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салу және реконструкциялау 2 993 270,8

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 200 000,0
05   Денсаулық сақтау 11 319 431,5

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 6 457 511,4
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 223 727,8

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 165 269,0
  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 190 036,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы 

күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 158 871,0
  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 

жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 41 816,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 23 672,0

  027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 
және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау 1 743 364,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 31 854,6
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары 2 889 150,0

  039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 
көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық 
қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі

652 762,0

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

336 709,0

  042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын 
жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды 
жүргізу 280,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 861 920,1
  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 4 861 920,1

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 469 335,5
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 7 172 564,1
  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 

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

109 315,3

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 254 464,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 524 482,1
  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 

(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 777 188,0

  014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 
мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 547 163,0

  015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек 
балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 337 912,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыру 240 497,4

  019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, 
ағымдағы іс-шараларды іске асыру 2 457,0

  037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, 
іс-шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 319 090,0

  045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 416 414,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру 6 560,0

  049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 1 414 993,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын 
ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 37 800,0

  055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс 
орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 4 680,0

  056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер 86 383,0

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

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 045 836,3

 261  Облыстың білім басқармасы 200 339,8
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 147 800,7
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 52 539,1
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 26 780,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 
2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру 26 780,0

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

  045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 4 619,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 65 032,6
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 65 032,6

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 16 895 884,6
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 7 621 350,1
  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

149 646,7

  010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері 812 767,4

  030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді 
мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 2 339 502,0

  032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын 
сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау 2 530 727,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 575 826,4
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 14 436,6

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 234 333,5

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 964 110,5
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 9 274 534,5
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін   салуға 
және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 4 038 317,0

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 650 000,0
  034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және 
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 4 586 217,5

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 12 275 380,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 058 512,5
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер 219 573,5

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  767 788,0
  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту 64 515,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 6 636,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 3 012 621,8
  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 78 048,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 195 090,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету 421 724,0

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 616 084,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 181 402,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 248 427,3
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 1 249 382,5

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 22 464,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 338 580,3
  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 

қызметтер 28 303,0

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 200 455,3
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 752,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 109 070,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 812 413,4
  001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 341 709,4

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 169 213,0
  003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 
халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

4 064 424,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары 189 062,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 48 005,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 3 015 222,5
  024 Cпорт объектілерін дамыту 1 943 855,5
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 1 071 367,0
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 38 029,5
  010 Туристік қызметті реттеу 38 029,5

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 5 907 857,3
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 3 279 447,8
  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 2 966 975,3
  050 Жылыту маусымын ірікіліксіз өткізу үшін энергия өндіруші 

ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 242 472,5

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

70 000,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 628 409,5
  019 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 2 628 409,5

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары 13 235 231,9

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 42 352,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 42 352,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 2 073 575,5

  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 87 044,0

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу 49 878,0
  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету 38 581,5

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 757 533,7
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 11 714,1
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 554 287,4
  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 37 397,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 34 641,8
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары 57 083,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 435 415,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 10 000,0
 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 10 833 924,0
  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 130 800,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 421 290,0
  014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу 

бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 421 133,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2 013,0
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 30 000,0
  020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

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

1 974 127,0

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

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

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

749 505,0

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

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

378,0

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

  048 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру 17 165,0
  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен 

субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 1 456 428,0
  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру 

мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 17 069,0

  053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы 
өнімдерінің өнімділі мен сапасын арттыруды субсидиялау 2 248 857,0

  056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 
жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде 
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 1 273 134,0

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

18 762,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 184 957,0

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

27 213,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 13 044,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 227 873,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 40 057,0

  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша қызметтер 2 200,0

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

185 616,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы 57 507,4

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57 507,4

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 477 494,1
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 390 037,6
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 124 920,0

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

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 156 376,6
 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 

басқармасы 87 456,5
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 71 461,7

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 15 994,8
12   Көлiк және коммуникация 13 366 540,5
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы 13 366 540,5
  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 72 193,5

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2 577 595,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 172 931,0
  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 

бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 168 790,0

  007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
көлік инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 814 789,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу 2 179 432,7

  027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға 
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 2 630 709,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 100 000,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер 4 650 100,3

13   Басқалар 3 273 353,6
 120  Облыс әкімінің аппараты 611 533,0
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің 

қызметін қамтамасыз ету 611 533,0

 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 41 350,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау 41 350,0

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 131 089,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 
міндеттемелерді орындау 131 089,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 309 279,7
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 309 279,7
 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 428 906,5
  003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

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

428 906,5

 261  Облыстың білім басқармасы 4 001,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік 

міндеттемелерді орындау 4 001,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 90 000,0

  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту 90 000,0

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму басқармасы 99 586,0
  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  қызметті 

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

99 586,0

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

міндеттемелерді орындау 72 127,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 42 720,8
  051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту 42 720,8

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

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 200 000,0

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

1 000 238,0

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

бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

119 000,0

  027 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 51 083,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 16 685,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 16 685,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 9 335,0
  016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

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

7 350,0

15   Трансферттер 68 504 174,6
 257  Облыстың қаржы басқармасы 68 504 174,6
  007 Субвенциялар 64 194 855,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару 22 661,8

  024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің 
шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы 
нысаналы трансферттер 

4 284 879,0

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

1 778,8

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 2 678 548,0
   Бюджеттік кредиттер 12 199 667,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 304 379,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 5 188 531,0

  046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция 
және құрылыс үшін кредит беру

1 584 151,0

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

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 115 848,0
  009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 2 115 848,0
10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

4 616 798,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 4 616 798,0
10 255 025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 1 405 812,0

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

3 210 986,0

13   Басқалар 278 490,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 278 490,0
  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесуге кредит беру 278 490,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 521 119,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 521 119,0
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 9 515 347,0
5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 5 772,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 5 105 480,0
   Қаржы активтерін сатып алу 5 105 480,0
13   Басқалар 5 105 480,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 3 955 480,0
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту 3 955 480,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 150 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту 150 000,0

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

ұлғайту 1 000 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -3 616 677,5
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 616 677,5
7   Қарыздар түсімі 12 199 667,0
 1  Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 2 115 848,0
 2 10 Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн 
шығаратын мемлекеттiк бағалы қағаздары шығарылымынан 
түсетін түсімдер

2 115 848,0

7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 10 083 819,0
7 2 02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар 10 083 819,0

16   Қарыздарды өтеу 9 256 741,0
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 9 256 741,0
16 257 008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 6 222 997,0
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы 

борышын өтеу 3 027 972,0

16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік 
кредиттерді қайтару 5 772,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 673 751,5
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 673 751,5
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 673 751,5

Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс 

20-сессиясының төрағасы
К. Үйреков

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

хатшысы
Н. Байқадамов

01.01. - 15.05.2018 жылы алаяқтық сипатында 
қаралған қылмыстық құқық бұзушылықтар 

бойынша сотталғандардың тізімі
Р/с Сотталушының 

аты-жөні, әкесінің 
аты, қызметі

Туылған 
күні, айы, 

жылы, 
соттылығы

ҚК-тің 
бабы

істің сотта 
қаралған 

күні

Істің қысқаша фабуласы Сот мәжілісінің қорытындысы

1 Шалхожаев Онталап 
Амантаевич 
жұмыссыз

11.09.1990 ж.
Сотты 

болмаған

190/1 10.01.18 27.11.2017 жылы азамат   О.Шалхожаев 
09.12.2010 ж.т азамат  М.Плаксиннің   марка-
сы «Техет» ұялы телефонын ұрлап жасырын 

жымқырған

10.01.2018 жылғы Байқоңыр қалалық 
сотының үкімімен О.Шалхожаев 
кінәлі деп танылып, 1 жыл бас 

бостандығын шектеу және 80 сағат 
мәжбүрлі жұмысқа тарту жазасы 

тағайындалып сотталған
2 Дәріқұжаева Жансая 

Құтмағамбетқызы 
Жұмыссыз

01.01.1993 ж.
сотты 

болмаған

190/1 29.01.2018ж. Ж.Қ.Дәріқұжаева алаяқтық жолмен 2018 
жылдың маусым айының 17-күні сағат 

14:00-дер шамасында Қазалы қаласында 
жәбірленуші Кешубай Жәмилаға «апа, 
қызынызды осы Қазалы қаласындағы 

балабақшаға бала күтуші қылып жұмысқа 
тұрғызамын, ыңғайы болып тұр, осы кезде  
200 000 теңге ақша керек» -деп, соңғының 

200 000 теңге  ақшасын алаяқтықпен алдап, 
бөтен мүлікті құқықтық иемдену арқылы 

жәбірленушіге 200 000 теңге мүліктік зиян 
келтірген. 

ҚР ҚК-нің 190-бабының 
1-бөлігімен  айыпталған 
сотталушы Дәріқұжаева 

Жансая Құтмағамбетқызы ҚК-
нің 68-бабының 1-бөлігімен 

Медиация заңына сәйкес 
қылмыстық жауаптылықтан 
босатылып, қылмыстық іс 

өндірістен тоқтатылды. 

3 Серикбаев Есенгелди 
Амангелдиевич 

Жұмыссыз

12.09.1990 ж.
сотталған 

190/1 24.04.2018ж. Е.Серикбаев алаяқтық жолмен 2017 жылдың 
маусым айының 15-і күні  сағат 15:00 минут 

шамасында  Әйтеке би кенті,  Аймауытов  
тұйығы №10-үйдің тұрғыны  Айгуль 

Алибаеваның ұлы Шыңғысты жұмысқа 
тұрғызамын деп, 300000 теңге ақшасын алдап 
алып, алаяқтықпен жәбірленуші А.Алибаеваға 

300000 теңге  мүліктік зиян келтірген.

ҚР ҚК-тің 190-бабы 1-бөлігімен 
кінәлі деп танылып 1(бір)  жыл  
мерзімге бас  бостандығынан 

шектеу жазасы  тағайындалып, 
ҚК-тің 58-бабы 6-бөлігін қолданып,  

қылмыстардың   жиынтығымен 
осы үкіммен тағайындалған жазаға 

28.12.2017 жылғы Қызылорда облысы 
Қызылорда қалалық №2 сотының  
үкімімен  тағайындалған  жазаны  
сіңіру жолымен, оған  түпкілікті 1 
(бір) жыл 6 (алты) ай мерзімге бас  
бостандығынан шектеу   жазасы 

тағайындалып, пробациялық бақылау 
белгіленген.

4 Дуйсенов Мейрамбек 
Оразгелдиевич

Жұмыссыз

08 наурыз 
1989 ж. Сотты 

болмаған

190/2/2 01.03.18 М.О.Дуйсенов бірнеше рет алаяқтық, яғни 
алдау жолымен бөтен мүлікке құқықты 

иемденіп жәбірленушілер Ж.А.Токназаровқа 
93 000 теңге, Б.Кенжеевке 182 000 теңге, 
А.Кенжаевқа 83 000 теңге, А.Алдияровқа 
20 000 теңге, С.Кенбаевқа 70 000 теңге, 

Г.Карабалаевқа 47 500 теңге, Б.Алтынбековке 
42 000 теңге, Б.Ахметоваға 20 000 теңге 

мүліктік шығын келтірген

Сотталушы Дуйсенов Мейрамбек 
Оразгелдиевич Қазақстан 

Республикасы ҚК-нің 190-бабының 
2-бөлігінің 2-тармағымен кінәлі деп 

танылып, белгілі бір лауазымды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен 

айналысу құқығынан айырмай, 3 (үш) 
жылға бас бостандығы шектелсін

5 Байсынов Уалихан 
Тилесович 
Жұмыссыз

23 маусым 
1980 ж.
сотты 

болмаған

190/1 07.03.2018 У.Т.Байсынов алдау жолымен бөтен мүлікке 
құқықты иемдену мақсатында 2017 жылдың 

мамыр айының бас кезінде, нақты күні 
белгісіз, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған 
кентінде орналасқан «Сырдария» дүкеніне 

келіп, осы дүкеннің иесі жәбірленуші 
Н.Ж.Сыздыковаға төменгі пайызбен

3 000 000 теңге несие алып бере алатыны 
жөнінде жалған мәлімет айтып, барлығы 

110 000 теңге алдап алып, қайтармай қойған.

Сотталушы Байсынов Уалихан 
Тилесович Қазақстан Республикасы 

ҚК-нің 190-бабының 1-бөлігімен 
кінәлі деп танылып, 1 (бір) жылға бас 

бостандығы шектелсін.

6 Ердесбекова Меруерт 
Асилхановна
Жаңақорған 

аудандық жұмыспен 
қамту әлеуметтік 

бағдарламалар және 
азаматтардың хал 
актілерін тіркеу 

бөлімінің халықты 
жұмыспен қамту 

орталығы мемлекеттік 
мекемесінің 

24 сәуір 
1985 ж.
Сотты 

болмаған

190/1 24.04.2018 М.А.Ердесбекова алдау жолымен бөтен 
мүлікке құқықты иемдену мақсатында 
2017 жылдың қараша айының 09 күні, 

қолданысындағы ұялы телефонмен интернет 
желісі арқылы жәбірленуші Б.Омарованың 

атынан «Честное слово Казахстан» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 

75 000 теңге және «Зинг Казахстан» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 

50 000 теңге несие алуға өтініш беріп, 
Б.Омарованың есептік шотына түскен 

барлығы 125 000 теңгені алып, бас пайдасына 
жаратқан.

Сотталушы Ердесбекова 
Меруерт Асилхановна Қазақстан 

Республикасы ҚК-нің 190-бабының 
1-бөлігімен кінәлі деп танылып, 

1 (бір) жылға бас бостандығы 
шектелсін.

7 Ибраева Динара 
Маратовна
жұмыссыз

28.02.1978ж. 
Сотты 

болмаған

190/2/2 02.02.18 Д.Ибраева 2015 жылдың сәуір айында 
жәбірленушілер  П.Қалдыбаеваға, 

Б.Абуованың сенімдеріне кіріп, «ЭСПК 
Байқоңыр» мекемесінен 3 000 000 теңге 
көлемінде несие алып беретіндігі туралы 

уәждер айту арқылы 460 000 теңге ақшаларын 
алаяқтық жолмен алдап алған.Осыдан кейін, 
сотталған қылмыстық әрекеттерін одан әрі 
жалғастырып, жәбірленуші Б.Жұмсейтовке 

аталған мазмұнда жалған уәждер айту арқылы 
711 000 теңгесін алдап алып, сеніміне қиянат 

жасаған.

ҚК-тің 68/1 тоқтатылды (медиация)  

8 Сыздықова Ақбота 
Искендировна

жұмыссыз

10.02.1981ж. 
Сотты болған

190/2/2 15.03.18 А.Сыздыкова 2017 жылдың ақпан айының 
бас кезінде тергеумен нақты күндері 
анықталмаған уақытта жәбірленуші 

А.Жахановаға Шиелі аудандық ауруханасына 
еден жуушы ретінде жұмысқа тұрғызып 

беретіні туралы жалған уәждер айту арқылы 
200 000 теңге ақшасын алдап алған.Бұдан 
әрі, сотталған А.Сыздыкова 2017 жылдың 

ақпан, наурыз айларының тергеумен нақты 
күндері анықталмаған уақытта жәбірленуші 
З.Мұсаеваға оның ұлын тегін емдетіп, тегін 
дәрілер алдыртып, жәрдемақы шығартып 
беретіні жайлы жалған айтып, сендіріп, 

жалпы 80 000 теңгесін алып, бас пайдасына 
жаратқан.

ҚК-тің 190-бабының 2- бөлігінің 
2-тармағымен кінәлі деп танылып, 
2 жыл мерзімге бас бостандығынан 

айыруға, ҚК-тің 60-бабының 1- 
бөлігін қолданып түпкілікті 5 жыл 

мерзімге бас бостандығынан айыруга. 
ҚК-тің 74-бабының 1- бөлігін 

қолдануға.

9 Дуйсенова Гаухар 
№174332031000369

30.04.1984ж. 
Сотты 

болмаған

190/1 05.03.18 Сотталушы Г.Дүйсенова жәбірленуші 
А.Құлжұмұровадан Арал қаласы әкімшілігінде 

әдіскер болып жұмыс істейтіндігі туралы 
жалған мәлімдеп, әкімшілікке іс жүргізуші 

маман ретінде жұмысқа тұрғызып беремін деп 
оның сеніміне кіріп, 350000 теңге ақшасын 

алдау жолымен алып, алаяқтық жасаған.

1 жыл мерзімге бас бостандығынан 
шектеу түріндегі жазасы 

тағайындалған.

10 Изматова Гульнур 
Амановна

15.11.1988ж.
Соттылығы 
жойылған

190/1 02.04.2018 Г.Изматова бөтеннің мүлкін алдау және 
сенімді теріс пайдалану жолымен жымқыру 

мақсатында, 25.05.2017 жылы сағат 
16:00 шамасында, Қызылорда қаласы, 

Бахадур көшесі, №3 «а» үй, 1 пәтерінде 
танысы Г.Палуанбекованың екі сіңлісі 

А.Жайылханқызы мен А.Тасболатованы 
Қызылорда қаласындағы медициналық 

колледжіне оқуға түсіріп бере алатынын 
айтып сендіріп, оны алдау жолымен 600000 

теңгесін жымқырған.
Сотталушы Г.Изматованың әрекетімен 

жәбірленуші Г.Палуанбековаға 600000 (алты 
жүз мың) теңге мүліктік зиян келтірілген.

ҚК-нің 190/1 кінәлі деп танып, 1 
жыл б/б шектеу жазасын тағ/ға, 

пробациялық бақылау белгілеуге

11 Тасжурекова 
Гульмира Изтаевна

31.05.1969ж.
Сотталмаған

190/1 05.04.2018 Тасжурекова Гульмира Изтаевна 2017 
жылдың 12 қаңтарында Қызылорда қаласы, 
Ә.Бөкейхан көшесінің бойында орналасқан 

«Автовокзал» бекетінде жәбірленуші 
А.Еспембетованың сенімін теріс пайдаланып 
оның баласын «ҚазақстанТемірЖолы» АҚ-

ның мекемесіне жұмысқа орналастырып 
беретінін айтып 200 000 (екі жүз мың) 

теңгесін алып алаяқтық жасаған.

ҚР ҚК-нің 68-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес тараптардың татуласуына 

байланысты қысқарту

12 Мекебекова Мирамкул 
Жексенбаевна

09.03.1976ж. 190/1 02.05.2018 2017 жылдың тамыз айында жәбірленуші 
Л.Абдикаликоваға ұялы телефон арқылы 

хабарласып, сенімді теріс пайдалану жолымен 
бөтеннің мүлкін алдау мақсатында оған 

мемлекет атынан берілетін тұрғын үй кезегін 
жылжытып бере аламын деп сеніміне кіріп, ол 

үшін 500 000 теңге ақшасын алдап алған.

190/1 кінәлі деп танып
1 жыл б/б шектеу

13 Абдрасилова Сания 19.09.1988ж. 190/2/2
188/1

02.05.2018 С.Абдрасилова жәбірленуші Г.Утегеновтың 
сеніміне кіріп, мемлекеттік бағдарлама 

бойынша Қызылорда қаласының «Арай» 
мөлтек ауданында салынып жатқан көп 

қабатты үйлерден сыйақыға пәтер алып бере 
алатын таныстары бар екенін алдап айтып, 

2016 жылдың желтоқсан айының
12-күні 500 000 теңге ақша алып, пәтер алып 
беруіне ешқандай әрекет жасамай, ақшаны өз 

пайдасына жаратқан.

ҚР ҚК-нің 190/2/2 және 188/1 кінәлі 
деп танып, ҚК-нің 190/2/2  3 ж.6 айға 

б/б шектеуге, ҚК-нің 188/1 2 ж б/б 
шектеуге, 58/2 қолданып, түпкілікті 
3 ж. 6 айға  б/б шектеуге,  15.03.2018 

жылғы үкіммен тағ/ған 3 ж. б/б 
шектеу жазасын, ҚК-нің 58/2/6 сай 
түпкілікті 3 ж 6 айға  б/б шектеуді, 
талап арызды қанағаттандыруды

14 Бағланбаева Гүлзира 
Жүсіпқызы

31.10.1993ж. 190/1 05.05.2018 2017 жылдың қараша айының 23-і күні сағат 
12:00 шамасында  Бағланбаева Гүлзира 
Жүсіпқызы есімді азаматша алаяқтық, 
яғни бөтеннің мүлкін жымқыру немесе 
алдау немесе сенімді теріс пайдалану 

жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемдену 
мақсатында Қызылорда қаласы, Қызылжарма 

ауылы, Бисенбаев көшесі №12 үй тұрғыны 
27.04.1990 жылы туылған Иманберген 

Анар Иманбергенқызынан інісін 25.03.1997 
жылы туылған Иманберген Жасұланды 

мал дәрігірлер орталығына жұмысқа 
орналастырып беремін деп 300.000 теңге 

ақшасын алдап алып кеткен.

ҚР ҚК-нің 68-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес тараптардың татуласуына 

байланысты қысқарту

15 Беримов Жанаберген 
Кудаибергенович

11.09.1981ж.
Сотты болған

190/2/2 05.01.2018 Қызылорда қаласы, Дулатов көшесі № 69 А үй 
тұрғыны, 27.11.1955 жылы туылған, Бобетаев 
Балтабай Уразовичтің арызы, яғни 12.09.2017 

жылы сағат 16:30 шамасында арызданушы 
Б.Бобетаевтің басқаруындағы «Мерседес-Бенц 

220» маркалы автокөлігімен такси қызметін 
атқарып жүрген кезінде, Қызылорда қаласы, 
Қорқыт ата көшесінің бойында орналасқан 
«Жаңа базар» алдында жас шамасы  25-30 

аралығында белгісіз жолаушы «затыма ақша 
жетіспей тұр, «Техас» кафесіне барған соң 
беремін»-деп,  9500 теңге ақшасын алдап 
алып, оқиға болған жерден бой тасалап 
кеткен. Келтірілген шығын 9.500 теңге. 

ҚР ҚК-нің 68-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес тараптардың татуласуына 

байланысты қысқарту

16 Хамзиева Айдана 
Алмасовна

06.09.1989ж.
Сотты 

болмаған

190/1 08.01.2018 Қызылорда қаласы, Жұмысшы көшесі №9А үй 
тұрғыны, 15.08.1956 жылы туылған Балабаева 

Палшара Камаловнаның арызы, яғни 2017 
жылдың маусым айының нақты есінде жоқ 

күні Хамзиева Айдана Алмасовна есімді 
азаматша қызын жұмысқа тұрғызып беремін 

деп 200.000 /екі жүз мың/ теңге ақшасын 
алдап алып кеткен.

ҚР ҚК-нің 190/1 кінәлі деп танып 
оған осы баппен 

мүлкі тәркіленіп, 1 жылға бас 
бостандығынан шектеу жазасын 

тағайындауды.

17 Попов Александр 
Валерьевич

21.08.1984ж.
Сотты 

болмаған

190/3/1 09.01.2018 Қызылорда қаласы, Ғ.Мүсірепов көшесі 
№18/23 пәтер тұрғыны 17.02.1972 ж.т. 

Ертаев Алмас Нурмагамбетович арызы.  2017 
жылдың қаңтар айында тергеумен нақты 

анықталмаған уақытта «Попов Александр» 
есімді танысы фирма ашып бірге жұмыс 

істейміз деп 5.000.000 /бес миллион/ теңге 
ақшасын алдап алған. 

ҚР ҚК-нің 190/3/1 кінәлі деп танып  
қылмыстық жолымен алынған 

мүлікті тәркілеп 3 жылға б/б айыру, 
63-бабын қолданып шарты жаза 

тағайындалды

18 Мырзалиева Гулнур 
Куандыковна

17.11.1985ж.
Сотты 

болмаған

190/2/2 09.01.2018 РЦКУ Кызылорда ЖШС директоры 
А.Узакбаев  қатынас хаты, серіктестікте 

2015-2017 жылдары контролер болып жұмыс 
істеген Мырзалиева Гүлнұр 2017 жылдың 
маусым қыркүйек айына дейін Қызылорда 

қала тұрғындарынан газ құралдарын 
пайдаланғаны үшін деп ақша жинап, алайда 

серіктестіктің кассасына өткізбеген, осы 
жайтты тексеріп азаматша Г. Мырзалиеваға 

шара көруді сұраған. 

ҚР ҚК-нің 68-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес тараптардың татуласуына 

байланысты қысқарту

19 Ибадуллаева
 Әнел

Қыдырбекқызы

18.11.1993ж.
Сотты 

болмаған

190/2-2 12.01.2018 2017 жылдың шілде айының 29-ы күні 
сағат 18:00 шамасында Ибадуллаева Әнел  

Кыдырбекқызы алаяқтық жолмен, яғни 
Қызылорда қаласы, Қасымхан көшесі №7үй 
тұрғыны Арынова Кулзадаға «мемлекеттік 

бағдарлама арқылы пәтер алып беремін» деп 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі бойында 
орналасқан «Хоум кредит» банкінің алдында 

390 000 теңге ақшасымен құны 350 000 гаухар 
тасы бар алтын жүзігімен сырғасын алдап 

алып кеткен.

ҚР ҚК-нің 68-бабының 1-бөлігіне 
сәйкес тараптардың татуласуына 

байланысты қысқарту

20 Абдрасилова Сания 
Калиевна

19.09.1988ж.
Сотты болған

190/2 17.01.2018 2017 жылдың қазан айының нақты уақыты 
анықталмаған күні Абдрасилова Сания 

Калиевна есімді азаматша алаяқтық, яғни 
бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау 
немесе сенімді теріс пайдалану жолымен 

бөтен мүлiкке құқықты иемдену мақсатында 
Қызылорда қаласы, Бейбітшілік көшесі 

№26 үй 30 пәтер тұрғыны, 08.08.1965 жылы 
туылған Сеилбекова Алия Ахметовнаға қызын 
жұмысқа орналастырып беремін деп 820.000 

(сегіз жүз жиырма мың)  теңге ақшасын алдап 
алып кеткен.

Абдрасилова Сания Калиевнаны 
ҚР ҚК-нің 190-бабының 2-бөлігінің 
2-тармағымен кінәлі деп танып, осы 

баппен меншігіндегі қылмыстық 
жолмен табылған не қылмыстық 

жолмен табылған қаражатқа сатып 
алынған мүлкін мемлекет кірісіне 

тәркілеумен, 2 (екі) жылға бас 
бостандығынан шектеу жазасы 

тағайындауды.
ҚК-нің 58-бабының 2,6-бөліктерімен 

жазаның онша қатаң емес жазаны 
неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы 

түпкілікті, заңсыз табылған мүлкін 
тәркілей отырып, 2 (екі) жылға бас 

бостандығынан шектеу жазасы 
тағайындауды

21 Ким Наталья 
Алексеевна

13.08.1978ж.
Сотты 

болмаған

190/4-2 18.01.2018 Қызылорда қаласы Қызылорда көшесі №30 
үйдің тұрғыны 20.04.1975 ж.т. Суханбердин 
Бахытбек Хамзеевич ҚІІБ-ның бастығының 
атына арызданып, аталған арызында 2016 
жылдың шілде айында Ким Наталья есімді 
танысы жаңадан салынып жатқан 5 қабатты 
үйлерден 3 бөлмелі пәтер алып беремін деп 
сеніміне толықтай кіріп, алаяқтық жолымен 

4 350 000 теңге ақшасын алдап алып, осы 
уақытқа дейін қайтармай жүргені анықталды.

Ким Наталья Алексеевнаны 
ҚК-тің 190-бабының 4-бөлігінің 

2-тармағымен кінәлі деп танып, 5 
жылға бас бостандығынан айыруға, 

қылмыстық жолмен табылған не 
қылмыстық жолмен табылған 

қаражатқа сатып алынған мүліктерін 
тәркілеп, жазасын қылмыстық 

атқару жүйесінің қауіпсіздігі орташа 
мекемесінде өтеуге.

22 Тунгатаров Жасулан  
Азатбекович

04.06.1987ж.
Сотты 

болмаған

190/2/1,2 22.01.2018 03.11.2017 жыл сағ. 23:30. Қызылорда 
қаласы Титов қыстағы №94 үй №23 пәтер 
тұрғыны 05.07.1956 ж.т. Суинтаева Акжан 

Бисенбаевнаның арызы. 2017 жылдың 
қыркүйек айының 21 күні тергеумен нақты 

анықталмаған уақытта «Жасұлан» және 
«Айшуақ» есімді азаматтар  алаяқтық 

жолмен үлкен көлемде несие алып беремін 
деп 110.000 теңге ақшасын алдап алып, осы 

уақытқа дейін қайтармай жүрген.

ҚР ҚК-нің 190/2/1,2 бөліктерімен 
кінәлі деп танып  2 жыл 6 ай б/б 

шектеу  

23 Нурбаева Айгуль 
Абдрахимовна

10.11.1981ж.
Сотты 

болмаған

190/1 22.01.2018 2017 жылдың қазан айының 17-сі күні 
Нурбаева Айгуль Абдрахимовна алаяқтық 

жолмен, яғни Қызылорда қаласы, Бейбітшілік 
көшесі №26 үй, 16 пәтер тұрғыны 

28.01.1982 жылы туылған Жекебай Гүлнұр 
Дайырбекқызын «Қызылорда облыстық 

медициналық орталығына жұмысқа тұрғызып 
беремін» деп 350 000 (үш жүз елу мың) теңге 

ақшасын Қызылорда қаласы, Қорқыт ата 
көшесі бойында орналасқан «Арсенал» СҮ-
нің жанында алдап алып кеткен. Келтірілген 

шығын 350.000 теңге. 

1 жыл б/б шектеу  

24 Хамзиева Айдана 
Алмасовна

06.09.1989ж.
Сотты болған

190/1 29.01.2018 Қызылорда қаласы, И.Тайманов көшесі, 
№1 үй 3 пәтер тұрғыны, 05.11.1993 ж.т 
Бабақұлова Жайна Аманжолқызының 

арызы: аталған арызда 2017 жылдың шілде 
айының 21-не сағат 14:00 шамасында 

06.09.1989 ж.т Хамзиева Айдана Алмасовна 
алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін жымқыру 

немесе алдау немесе сенімді теріс пайдалану 
жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену 

мақсатында Қызылорда қаласы, И.Тайманов 
көшесі, №1 үй 3 пәтер тұрғыны, 05.11.1993 

ж.т Бабақұлова Жайна Аманжолқызын, 
Қызылорда қаласының «Қорқыт ата» 

атындағы аэропортқа инспектор қызметіне 
жұмысқа тұрғызамын деп 200 000 мың теңге 
ақшасын алып, қазіргі таңға дейін қайтармай 

жалтарып жүр.

ҚК-нің 190/1 кінәлі деп танып, 500 
АЕК мөлшерінде айыппұл жазасын 

қолданып, 
ҚК-нің 58-бабын қолданып, 

түпкілікті 1 жыл б.б. шектеу жазасын 
қолдануды
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Биыл еліміздегі ірі білім және ғылым орта
лықтарының бірі, халықаралық байланыстары 
мен ғылыми жетістіктері арқылы елімізге белгілі 
классикалық университеттің заманауи үлгісіндегі 
білім ордасы Жәңгір хан атындағы Батыс 
Қазақстан аграрлықтехникалық университетінің 
құрылғанына 55 жыл толады.

Жарты ғасырдан астам  тарихы 
бар Жәңгір хан атындағы БҚАТУ 
бүгінгі таңда Батыс Қазақстанның 
инно  вациялық экономикасының жаңа 
толқындағы кадрлық және ғылыми 
сұра  ныстарын қамтамасыз ететін, оның 
тұрақты дамуының қозғаушы күші 
ретіндегі өзінің интеллектуалдық мис
сиясын атқаратын өңірдегі жалғыз мем
лекеттік көпбейінді білім және ғылым 
орталығы болып табылады.

Бұл – университеттің өз ісінің майтал
мандары болып табылатын профессор
оқытушылар ұжымының ұзақ жылғы 
жемісті еңбегінің жарқын нәтижесі. 
Университеттің кадрлық әлеуеті 312 
оқытушыдан, соның ішінде 3 ҚР ҰҒА 
академигінен, 16 ҚР ЖҒА академигі 
және корреспондентмүшесінен, 13 док
тордан, 101 кандидаттан және 15 PhD 
доктордан тұрады.

Университетте сапалы білім беру ісі та
бысты жүзеге асырылады. Ғылым мен инно
вация сабақтаса дамуда, жетекші білім беру 
мекемелері мен ғылыми орталықтармен арадағы 
ынтымақтастық, халықаралық жобаларға қатысу, 
магистрлер мен PһD докторлар даярлау ісі 
нығайып келеді. Мұның бәрі – университеттің 
әлемнің ғылыми қауымдастығы алдындағы 
жоғары беделі мен абыройының айқын айғағы. 

Университетте білім беру ісі Болон рефор
масына сәйкес жүргізіледі, оқытудың кредиттік 
жүйесі толық күшіне енген, оқу үдерісінің 
жапсырмасыз ашықтығы, білім алушылардың 
академиялық ұтқырлығы, «бакалавр – магистр 
– PhD» түрінде үш сатылы мамандар дайын
дау қамтамасыз етілген. Жоғары оқу орнының 
құрамында 34 бакалавриат, 2 жоғары арнайы 
білім, 23 магистратура және 7 PhD докторантура 

мамандықтары бойынша дайындық жүргізетін 5 
факультет бар. Қазіргі таңда Агрономия, Вете
ринарлық медицина және биотехнология, Ма
шина жасау, Политехникалық, Экономика және 
бизнес факультеттерінде 5 мыңға жуық болашақ 
маман білім алуда. 

Аймақтың шет тілдерін еркін меңгерген 
білікті мамандарға деген сұранысын қамтамасыз 
ету мақсатында Тілдерді дамыту орталығы 
құрылып, барлық бес факультетте де көптілді 
білім беру жұмысы қолға алынды. 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ – студенттер 
кампусы бар өңірдегі жалғыз университет. Сту
денттер қалашығы аумағында 8 оқузертханалық 
корпус, заманауи Студенттер үйі, 3 жатақхана, 
оқытушылар мен жас ғалымдарға арналған 2 

тұрғын үй, кафеасхана, 2 ғылымизерттеу ин
ституты, 1 типтік және 2 мамандандырылған 
спорт залдары, жаттығу залдары, әскери кафедра, 
баспахана, студенттік медициналық орталық, 
Жәңгір хан атындағы тарихиэтнографиялық 
мұра жай, ветеринарлық клиника, паркгараждық 
аймақ, оқуөндірістік орталық және  машина жа
сау факультетінің полигоны орналасқан.  Білім 
алушылар мен университет ұжымының таби
ғат аясындағы жайлы демалысына арналған 
«Нива» спорттықсауықтыру кешені қызмет көр
сетеді. Оған қоса білім алушылардың алаң сыз 
ғылыммен айналысуларына мүмкіндік бере тін 
асылтұқымды қой шаруашылығы, ауылшаруа
шылық алқаптары, тәжірибелік егістері, киіктер 
тәлімбағы бар.  

Қазіргі таңда Жәңгір хан атындағы БҚАТУ – 
білім алушыларды толық құрамда жатақханамен 
қамтитын және әскери кафедра негізінде 

«запастағы лейтенант» әскери мамандығын алу 
мүмкіндігін ұсынатын батыс аймақтағы бірден
бір университет.

Сондайақ университет маман мен әлеуетті 
тұлғаны, өз елінің отансүйгіш азаматын қалып
тастыруға, студенттік өзінөзі басқару мен 
әріптестік ұстанымдарды дамытуға басты көңіл 
бөледі. Университетте білім алушылардың өзін
өзі басқару құрылымдары бойынша студенттік 
деканаттар, №1 Студенттік үй және №1,2,3 сту
денттік жатақхана студенттік кеңестері, «Заман» 
жастар қоғамдық бірлестігі, «Рух» пікір сайыс 
орталығы, «ЕркеНұр» би ансамблі, «Нарын сазы» 
ұлттық аспаптар ансамблі, КТКЖай дарман лига
сы, «Сұңқар» спорттық клубы, «Фатима» қыздар 
клубы, «Жауынгер» әскерипатриоттық клубы, 

«Жас қалам» жас тілшілер клубы жұмыс 
жасауда.

55 жыл ішінде Батыс Қазақстанның 
төрт облысының экономикасы үшін 
40 мыңнан астам маман даярланды. 
Универ ситет жыл өткен сайын көркейіп, 
біздің мыңдаған түлектеріміз өз ісінің 
майталманы атанды. Аймақтағы өндіріс 
саласындағы, мемлекеттік мекемелер 
мен жеке фирмалардағы түрлі деңгейдегі 
жетекшілер мен мамандардың басым 
бөлігі – біздің университет түлектері. 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ қабыр
ға сынан шыққан біліктілігі жоғары ма
мандардың династиясын жалғас ты ра 
тын түлектерге сапалы білім алу үшін 
оқу ордасында барлық жағдай жасалған 
және бітіруші түлектерді  жұмыс қа 
орна ластыру мақсатында универ ситет 
300ден астам әртүрлі меншік түрін
дегі түрлі кәсіпорындармен, фирма

лармен ынтымақтастық қарымқатынас орнат
қан. Түлектерді жұмысқа орналастыруды 
ұйым дастыруына қатысты 22 шетелдік компания
мен Меморандумға қол қойды. Қол қойылған 
Меморандумды жүзеге асыру мақсатында тәжі
рибені шетел компанияларында өту үшін Би 
джей групп, Халибуртон, БККС, КПО б.в., Се
веродонецкий ОРГХИМ, Сайпар, Сайпем СПА, 
Каспиан Проджер, Экспертиз және тағы да басқа 
компанияларына жыл сайын 250 студент пен ма
гистрлер жіберіледі.

Университет 2015 жылдан бастап «Мәңгілік 
ел жастары – индустрияға!»  «Серпін» әлеуметтік 
жобасының қатысушысы болып табылады. Күні 
бүгін бұл бағдарлама бойынша оңтүстік өңірлер 
мен Маңғыстау облысынан 650ге жуық болашақ 
мамандар білім алуда. Олардың барлығы жайлы 
жатақханамен қамтамасыз етіліп, алаңсыз білім 
алулары үшін толық жағдай жасалған.

5В070800 Мұнай  газ  ісі
5В071200  Машина жасау
5В072400 Технологиялық машина-

лар және жабдықтар (сала бойынша)
5В072900 Құрылыс
5В073000 Құрылыс материал

дарын, бұйымдарын және құрастыры
лымдарын өндіру

5В073200 Стандарттау және серти-
фикаттау (сала бойынша)

5В012000 Кәсіптік оқыту
5В071600 Аспап жасау
5В071800 Электр энергетикасы
5В071300 Көлік, көліктік техника 

және технологиялар
5В080600 Аграрлық техника және 

технология
5В073100 Қоршаған ортаны қорғау 

және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі
5В070300 Ақпараттық жүйелер
Бейіндік пәндер 
МАТЕМАТИКА+ФИЗИКА

5В050600 Экономика 
5В050700 Менеджмент 
5В050800 Есеп және аудит
5В050900 Қаржы 
5В051000 Мемлекеттік және жергі

лікті басқару
5В051100 Маркетинг 
5В090100 Көлікті пайдалану және 

жүк қозғалысымен тасымалдауды 
ұйым дастыру

Бейіндік пәндер 
МАТЕМАТИКА+ГЕОГРАФИЯ

5B120100 Ветеринарлық медицина
5B120200 Ветеринарлық санитария                                                   
5В080200 Мал шаруашылығы өнім

дерін өндіру технологиясы
5В080400 Балық шаруашылығы 

және өнеркәсіптік балық аулау
5В080800 Топырақтану және агро-

химия
5В081100 Өсімдік қорғау және 

 карантин
5В080100 Агрономия                                                                   
5В072700 Азықтүлік өнімдерінің 

технологиясы
5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы (сала бойынша) 
Бейіндік пәндер 
БИОЛОГИЯ+ХИМИЯ

5В072000  Бейорганикалық заттар
дың химиялық технологиясы

5В072100 Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы

Бейіндік пәндер ХИМИЯ+ФИЗИКА

5В080700 Орман ресурстары және 
орман шаруашылығы

5В090300 Жерге орналастыру
5В090700 Кадастр                                                                         
5В060800 Экология                                                                      
Бейіндік пәндер 
БИОЛОГИЯ+ГЕОГРАФИЯ

5В010400 Бастапқы әскери 
дайындық

Бейіндік пәндер 
2 ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН

Университет «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға!» 

– «Серпін» әлеуметтік 
жобасының қатысушысы 

болып табылады!
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ – ауыл

ша руашылық және өнеркәсіп салала-
рына қажетті білікті маман дайындай
тын батыс аймақтағы бірденбір 
көп   бейінді мемлекеттік жоғары оқу 
ор ны.

Университет жоғары білімнің 7 бағы
тына сәйкес 36 мамандық бойынша 
білім беру лицензиясына ие.

Университеттің 5 факультетінде 
5000ға жуық, соның  ішінде «Сер пін» 
бағдарламасы бойынша 600ден аса 
болашақ маман білім алуда.

-студенттер жайлы жатақхана-
мен қамтылады;

-әскери кафедра жұмыс жасайды 
(запастағы офицер – жалпы әскери  
және теңіз әскери күштері лейте-
нанты);

-үздік білім алушыларға оқу 
ақысын төлеуде жеңілдіктер 
қарас тырылған; 

-білім алушыларға шетелдерде 
практика ұйымдастырылады; 

-түлектерге жұмысқа орнала-
суға қолдау көрсетіледі («Жас-
тар практикасы», «Дипломмен 
ауылға»).

БҚАТУ – мықтылардың таңдауы
ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР-2018!

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық 
техникалық университеті (ЖОО коды 501) 

төмендегі  мамандықтар бойынша оқуға шақырады:

ТАЛАПКЕРДІҢ КҮНТІЗБЕСІ
Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштерді қабылдау:    1 маусым20 маусым (ТКТ).
Шығармашылық емтихандарға өтініштер қабылдау:       20 маусым7 шілде
Шығармашылық емтихан өткізу:           8 шілде13 шілде
Педагогикалық мамандықтарға қатысуға өтініштерді 
қабылдау және арнайы емтихан өткізу:           20 маусым18 тамыз.
Тестілеуді өткізу:             17 шілде23 шілде (ТКТ).                         
Мемлекеттік оқу гранты конкурсына қатысу 
үшін өтініш тапсыру:            23 шілде31 шілде. 
Кешенді тестілеуді қайта тапсыруға өтініш 
қабылдау:                             1 тамыз8 тамыз.   
Кешенді тестілеуді қайта тапсыру:           19 тамыз24 тамыз. 
Студенттер қатарына қабылдау, 
соның ішінде шартты түрде:            10 тамыз28 тамыз.

ОҚУҒА ТҮСУГЕ  ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:
- білім туралы құжат түпнұсқасы 
(қосымшасымен);
- 3х4 көлеміндегі 6 фотосурет;
- 063, 086-У үлгідегі дәрігерлік анық тама 
(түпнұсқа мөртаңбасымен, фото,  
флюорография);
- жеке төлқұжаты (көшірмесі);
- ХҚКО-дан мекенжай анықтамасы.

МЕКЕН ЖАЙЫМЫЗ:
Орал қаласы,

Жәңгір хан көшесі, 51
Қабылдау комиссиясы

 тел:8 (7112) 502142, 501078
Email:zapkazatu@wkau.kz
Автобустар: № 2, 5, 22, 3, 7

Лицензия №KZ15LAA00007594  20.09.2016 ж.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКІЗЕДІ

Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақстан 
Республикасындағы Атқару Дирекциясы және Қызылорда 
қаласындағы филиалының ұжымы осы қордың қызметкері 
Акимова Күлшат Орынбасарқызына анасы 

Сайлаукүл Назарқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл  
айтады.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Кәсіп
керлер үшін сервистік қолдау» компонентінің жүзеге асы
рылып жат қанды ғын хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін жүргізу, сондайақ 

статис тикалық есептілікті жасау қызметтері;
2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастамасы бар 

тұрғындардың өтінімдерін сүйемелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет көрсетуі сала

сында кеңес беру қызметтері;
7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар мен 

жер қойнауын қолданушылардың сатып алулары бойынша 
қызметтер;

8. Мемлекеттікжекешелік әріптестік саласындағы қыз
меттер.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕТІЛЕДІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызылорда 

қаласы, Әйтеке би, 28 мекенжайында орналасқан Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.

Облыс аудандарындағы Қызылорда облысының кәсіп
кер лер палата сы филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орта
лықтарында қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша 
көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекенжайла
ры:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр ксі, №46 үй, 
тел.: 8/72433/79199;

Қазалы ауданы –  Әйтеке би кенті – Әйтеке би ксі,  №9 
үй, тел.: 8/72438/79243;

Қазалы ауданы –  Қазалы қаласы – Жалаңтөс баһадүр 
ксі,  №23 үй, тел.: 8/72433/79199;

Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Көшербаев ксі, №36 
үй, тел.: 8/72437/79120;

Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Қазыбек би ксі, №47 
үй, тел.: 8/72431/79199;

Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, Қонаев ксі, № 12 
үй, тел.: 8/72436/79179;

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов ксі, №5 үй, тел.: 
8/72432/79255;

Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А.Иманов ксі, 
№134 «а» үй, тел.: 8/72435/79120;

Қармақшы ауданы – Байқоңыр қаласы, Абай даңғылы 
№16, тел.: 8/33622/2352.

Анықтама үшін телефон: 400874, 400202
СallCenter  1432

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрі Бақыт Сұлтановтың халық
пен есепті кездесуі 2018 жылдың 20 
маусымында сағат 15:00де Астана қ., 
Қонаев көшесі, 4, Казмедиаорталығы 
(киноконцерттік зал, 1қабат) мекен
жайы бойынша өтеді.

Қаржы министріне қойылатын 
сұ рақ тарды m.minfin@minfin.gov.kz 
элек тронды мекенжайына алдын ала 
жіберуге болады.

Кері байланыс үшін деректеріңізді 
және байланыс телефон нөмірін 
көрсетуіңізді сұраймыз.

Сіздің сұрағыңызға жауап жұрт
шылықпен кездесу өткеннен кейін 
Қаржы министрлігінің www.minfin.
gov.kz ресми сайтында орналастырыла
тын болады.

Call орталығы: 8 (7172) 750294, 
750458

Барлық ниет білдірушілерді кезде
суге қатысуға  шақырамыз!

ҚР Қаржы министрлігінің 
баспасөз қызметі

Тел. 750375, 750231
minfingovkz@gmail.com

МИНИСТРДІҢ ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУІ

«Қазсушар» РМК Қызылорда об
лыс тық филиалы «Ирригациялық 
және дренаж жүйелерін жетілдіру» 
жоба сының 3ші кезеңі (ИДЖЖЖ3) 
бойынша қоғамдық тыңдау өткізеді.

Жобаның мемлекеттік эколо гия
лық сараптамасын Қызылорда  об
лысы Табиғи ресурстар және табиғат 
пай далануды реттеу басқармасы өткі
зеді.

Тапсырыс беруші: ҚР АШМ Су 
ресурстары комитеті. Мекенжайы: 
Астана қаласы, Мәңгілік  ел көшесі 
№8 үй, байланыс телефоны: 8 (7172)
749243.

Жобаны дайындаушы: «Қазсу
шар»  РМК Қызылорда облыстық 
филиалы. Мекен жайы:  Қызылорда 
қаласы, Төле би №66 үй, байланыс те
лефоны: 8 (7242) 233637, 233660.

Жоба бойынша құжаттар Қызыл
орда облысы Табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының интернет ресурста
рына орналастырылады. Жоба бойын
ша ескертулер мен ұсыныстар мына 
электрондық почтада қабылданады: 
kzvod_hoz@maiI.ru 

Тыңдауды өткізу мерзімдері:
1. Жаңақорған ауданы бойынша 

18  маусым 2018 ж., сағат   10:00де. 

Жаңақорған аудандық ардагерлер 
және жастар ресурстық орталығы 
(Ордакент).

2. Шиелі ауданы бойынша 19 мау
сым 2018 ж., сағат 10:00де Шиелі 
кенті, аудандық әкімшілік ғима
ратында.

3. Қызылорда қаласы  бойынша 
20 маусым 2018 ж., сағат  10:00де 
Қызылорда қаласы, қалалық әкім
шілік ғимаратында.

4. Сырдария  ауданы бойынша 
21  маусым 2018 ж., сағат  10:00де 
Тереңөзек кенті, мәдениет үйінде.                         

5. Жалағаш  ауданы бойынша 
22  маусым 2018 ж., сағат  16:00де 
Жала ғаш кенті, аудандық әкімшілік 
ғимаратында.

6. Қармақшы  ауданы бойынша 
23  маусым 2018 ж., сағат  15:00де 
Қармақшы кенті, «Қармақшысушар» 
өндірістік учаскесінің мәжіліс залын
да.

7. Қазалы ауданы бойынша 
25  маусым 2018 ж., сағат 10:00де 
Әйтеке би кенті, аудандық әкімшілік 
ғимаратында.

(БСН 110841002280 Қызылорда 
облысының әділет департаментінде 

2011 жылдың 3 тамызында тіркелген)

КІРПІШ САТЫЛАДЫ
Қызылорда қаласында украиналық құралмен жаб

дықталған М125  маркалы қатпарлы кірпіш сатылады. 
Байланыс тел.: 8 701 335 96 50, 8 777 058 24 69.

(63)

«Байтабын» ЖШС 
2018 жылғы 9 шілде күні 
сағат 15.00де серіктестік 
құрылтайшыларына  жалпы 
жиналыс өткізілетінін ха
барлайды. Мекенжайы: 
Қызылорда облысы, Жала
ғаш ауданы, Бұқарбай ба
тыр ауылындағы «Байта
бын» ЖШС ғимараты.

Күн тәртібінде:
«ҚазАгроҚаржы» АҚ 

арқылы шаруашылыққа қа
жетті ауылшаруашылық 
тех ни касын алу жайлы.

«Байтабын» ЖШС 
әкімшілігі.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
«С.Сейфуллин Жер» 

ЖШС 2018 жылғы 9 шіл
де күні сағат  11.00де 
серіктестік құрылтай шы
ла рына жалпы жиналыс 
өткізілетінін хабарлайды. 
Мекенжайы: Қызылорда 
облысы, Сырдария ауданы, 
С.Сейфуллин ауылындағы 
ауылдық клуб ғимараты.

Күн тәртібінде:
«ҚазАгроҚаржы» АҚ 

арқылы шаруашылыққа 
қа жетті ауылшаруашылық 
техникасын алу жайлы.

«С.Сейфуллин Жер» 
ЖШС әкімшілігі.

«ҰТК «Казгеология» АҚ 
«Қызылорда облысындағы 
Қоскөл учаскесіндегі мыс
алтын кендерін барлау жұ
мыс тарын жүргізу жобасы» 
мен Қоршаған ортаға әсерін 
бағалау бөлімі  материалда
ры мемлекеттік эко ло гиялық 
сараптамаға жол дан ғаны 
жайлы хабарлайды. Барлау 
объектісі Шиелі ауданында 
орналасқан.

Жоба материалдарымен 
танысуға келесі мекенжай 
бойынша мүмкіндік бар: 
Ақтөбе қаласы, А.Мол
дағұлова даңғылы, 57 
В, 68бөлме, телефон: +7 
(7132)414060. Эл. пошта
сы: geoplazma@geoplazma.
kz

2018 жылдың ІІІ тоқсанына арналған Қызылорда облысы бойынша 
тексеру комиссиясы төрағасының және комиссия мүшелерінің 
жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы 

Заңнамаларының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің «Әдеп» кодексі талаптары бұзылуына 
жол бермеуі және оның алдын алу мақсатында Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы мемлекеттік 
мекемесінде 8 (7242) 605470 «Сенім телефоны» жұмыс істейтінін хабарлайды.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «___» _________№ __

қаулысына 2қосымша

Қызылорда облысының аумағындағы су 
нысандарының су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінің шаруашылықта пайдалану 

режимі мен ерекше жағдайлары

1. Су қорғау белдеулерінің шегінде: 
1) су объектілерінің сапалық және гидро

логиялық жайкүйін нашарлататын (ластану, 
қоқыстану, сарқылу) шаруашылық қызметіне 
немесе өзге де қызметке; 

2) су шаруашылығы және су жинайтын 
құрылыстар мен олардың коммуникацияларын, 
көпірлерді, көпір құрылыстарын, айлақтарды, 
порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне 
байланысты өзге де көлік инфрақұрылымдары 
объектілерін, жаңартылатын энергия көздерін 
(гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану 
объектілерін, сондайақ су объектісіндегі 
рекре а циялық аймақтарды қоспағанда, ғима
раттар мен құрылыстарды салуға және 
пайдалануға;

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер 
учаскелерін беруге; 

4) су объектілерінің және олардың су 
қорғау аймақтары мен белдеулерінің лас
тануын болғызбайтын құрылыстармен және 
құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі 
бар объектілерді пайдалануға; 

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, 
егін егуге және ағаш отырғызуға арналған 
жерлерді өңдеуді қоспағанда, топырақ және 
өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүр
гізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, 
пайдалы қазбаларды өндіруге); 

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары 
үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы 
жайылым қостарын орналастыруға; 

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін 
қолдануға тыйым салынады. 

2. Су қорғау аймақтарының шегінде: 
1) су объектілерін және олардың су қорғау 

аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен 
қоқыстануын болғызбайтын құрылыстармен 
және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген 

жаңа және реконструкцияланған объектілерді 
пайдалануға беруге; 

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуника
цияларға және басқа да объектілерге реконс
трукция жүргізуге, сондайақ құрылыс, су 
түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын 
жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, 
құбыр және басқа да коммуникацияларды 
төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті 
атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын бас
қару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, 
энергиямен жабдықтау және халықтың сани
тарлықэпидемиологиялық салауаттылығы 
сала сындағы уәкілетті органдармен және басқа 
да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ 
бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар 
жүргізуге; 

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы хи
микаттар мен мұнай өнімдерін сақтайтын 
қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл 
шаруа шылығы техникасына техникалық 
қызмет көрсету, оларды жуу пункттерін, 
механикалық шеберханаларды, тұрмыстық 
және өнеркәсіп қалдықтарын төгетін 
құрылғыны, аппаратураларды пестицидтермен 
және улы химикаттармен толтыратын алаң
дарды, авиациялықхимиялық жұмыстар 
жүр гізуге арналған ұшуқону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондайақ судың 
сапасына кері әсер ететін басқа да объектілерді 
орналастыруға; 

4) мал шаруашылығы фермалары мен 
кешендерін, сарқынды су жинағыштарды, 
сар  қынды сумен суарылатын егістіктерді, 
зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық 
шұңқырларды), сондайақ жерүсті және жер
асты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орна
ластыруға; 

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, 
су тоғандарының режимін нашарлататын 
мал тоғыту мен санитариялық өңдеуге және 
шаруашылық қызметінің басқа да түрлеріне; 

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың 
метрге жетпейтін қашықтықта орналасқан 
ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман 
екпелерін улы химикаттармен авиациялық 

өңдеу және авиация арқылы минералдық 
тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін 
қолдануға; 

7) концентрациясының жол берілетін 
шегі белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, 
қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай
ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған 
сарқынды суды және тұрақты хлорорганикалық 
улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады. 

Су қорғау аймағында мәжбүрлі сани
тариялық өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда 
уыттылығы әлсіз және орташа тұрақсыз 
пестицидтерді қолдануға жол беріледі. 

3. Су объектілерінде және (немесе) су 
қорғау аймақтарында (су қорғау белдеулерінен 
басқа) жаңа объектілерді (ғимараттарды, 
құры лыстарды, олардың кешендерін және 
ком муникацияларды) жобалау, салу және 
орна ластыру, сондайақ олар алып жатқан 
жер учаскелері су қорғау аймақтарына және 
белдеулерге немесе өзге де ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарға жатқызылғанға дейін 
тұрғызылған қолданыстағы объектілерді 
реконс трукциялау (кеңейту, жаңғырту, техни
калық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) 
уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, 
жер қойнауын зерттеу және пайдалану 
жөніндегі уәкілетті органмен, жер ресурстарын 
басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен, 
халықтың санитариялықэпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган
мен, ветеринария саласындағы уәкілетті 
органмен, облыстың (республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы 
органдарымен келісіледі.

Келiсу тәртiбi Қазақстан Республикасының 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi 
туралы заңнамасына сәйкес бекiтiлген, құры
лыс саласында құрылыс салуды ұйымдастыру 
және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағида
ларында айқындалады.

Ықтимал сел қаупі бар су объектілеріндегі 
нақ осындай қызмет – азаматтық қорғау 
саласындағы уәкілетті органмен, ал су кемелері 
қатынайтын су жолдарында су көлігі мәселелері 
жөніндегі уәкілетті органмен келісіледі. 

4. Қолданылуы су объектілерінің жайкүйіне 
теріс әсер етуі мүмкін жаңа объектілердің 
құрылысын немесе қолданыстағыларын 
рекон струкциялау (кеңейту, жаңғырту, техни
калық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) 
жобаларында техникалық сумен жабдықтаудың 
тұйық (ақпайтын) жүйесі көзделуге тиіс. 

5. Су объектілерінің жайкүйіне теріс 
әсер етуі мүмкін қолданыстағы (салынып 
жатқан) объектілерді консервациялау және 
жою (кейіннен кәдеге жарату) уәкілетті 
органмен, қоршаған ортаны қорғау саласын
дағы уәкілетті мемлекеттік органмен, халық
тың санитариялықэпидемиологиялық салауат
тылығы саласындағы уәкілетті органмен, жер 
қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі 
уәкілетті органмен және өзге де мемлекеттік 
органдармен келісім бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген 
тәртіппен жүргізіледі. 

6. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік
тік немесе инженерлік коммуникациялар 
салу жобалары тасқын суларды өткізуді, 
су объектілерін пайдалану режимін, судың 
ластануын, қоқыстануын және сарқылуын 
болғызбауды, олардың зиянды әсерінің алдын 
алуды қамтамасыз ететін ісшаралардың 
жүргізілуін көздеуге тиіс. 

Көрсетілген жобалар уәкілетті органмен, 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкі
летті органмен, жер қойнауын зерттеу және 
пайдалану жөніндегі уәкілетті органмен, 
халықтың санитариялықэпидемиологиялық 
салауаттылығы саласындағы уәкілетті орган
мен, энергиямен жабдықтау саласындағы 
уәкілетті органмен келісілуге жатады. 

7. Қазақстан Республикасының заңнама
сында белгіленген тәртіппен келісілген және 
салалық сараптамалардың түйіндерін қамти
тын, құрылыс жобаларына (техникалық
экономикалық негіздемелерге, жобалаусмета
лық құжаттамаға) ведомстводан тыс кешенді 
сараптаманың оң қорытындысы алынған 
жоба лар болмаса, су қорғау аймақтары мен 
белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, 
құры лыстар мен коммуникациялар салуға 
(рекон струкциялауға, күрделі жөндеуге) 
тыйым салынады.

ЖОБА

Су қорғау аймақтарын, 
белдеулерін және оларды 

шаруашылықта
пайдалану режимі мен 
ерекше жағдайларын 

белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасының 2003 

жылғы 9 шілде дегі Су кодексіне, «Қазақ
стан Республикасындағы жер гі лікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23   қаң тар дағы Заңына, Қазақ
стан Республикасы Ауыл шаруа шы лығы 
министрінің 2015 жылғы 18 мамырдағы 
№191/446 бұйрығына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Белгіленсін:
1) бекітілген жобалық құжаттама негі

зінде осы қаулы ның 1қосымшасына 
сәйкес Қызылорда облысының аума ғын
дағы су нысандарының су қорғау аймақ
тары мен белдеулері;

2) осы қаулының 2қосымшасына 
сәйкес Қызылорда облысы ның аума
ғындағы су нысандарының су қор ғау 
аймақтары мен белдеулерінің шаруа
шылықта пайдалану режимі мен ерекше 
жағдайлары.

2. Қызылорда облысының Шиелі, 
Сыр дария, Қазалы, Арал аудандары мен 
Қызылорда қаласының әкімдері заңнамада 
белгіленген тәртіпте:

1) су нысандарының су қорғау аймақ
тары мен бел деулері шекараларын, олар
дың шаруашылықта пайдалану режимі 
мен ерекше жағдайларының сақталуын;

2) жер үсті суларының ластануын, 
қоқыстануы мен сарқылуын болдырмау, 
сондайақ жануарлар мен өсімдіктер 
дүниесін сақтау үшін су нысандарын сани
тарлықгигиеналық және экологиялық 
талап тарға сай келетін күйде ұстауды қам
та масыз етсін.

3. Қызылорда облысының Шиелі, 
Сырдария, Қазалы, Арал аудандары мен 
Қызылорда қаласының әкімдері заңна
мада белгіленген тәртіппен су қорғау 
белгілерінің сақталуын қамтамасыз ету 
жөнінде шаралар қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жария
ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облысының
      әкімі                   Қ. Көшербаев

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің
Су ресурстарын пайдалануды
реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейіндік 
инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы
_______________Ә. Қарлыханов 
2018 жылғы «____» ___________

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы «___» _________ № __

қаулысына 1қосымша

Қызылорда облысының аумағындағы су нысандарының су қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су нысандарының 
атауы

Қала, 
аудандар 

атауы

Әкімшілікаумақтық 
бірліктердің атауы

Су қорғау 
аймағы мен 

белдеулерінің 
көлемі, га

Су қорғау 
аймағының 

ені, метр

Су қорғау 
белдеуінің 
ені, метр

1. Арал теңізі Арал Қосаман ауылдық округі 31266,300 500 35
2. Қараөзек арнасы Қызылорда Қараөзек ауылдық округі 17200,3 500 35

3. Қалғандария – 
200 көлі Қызылорда Қызылорда қаласы 341,9 500 35

4. Таушұқырой көлі Шиелі Телікөл ауылдық округі 401,4 500 35
5. Алабие көлі Шиелі Талаптан ауылдық округі 1599,2 500 35
6. Үлкен барша көлі Шиелі Бәйгеқұм ауылдық округі 439,4 500 35
7. Ханқожа көлі Шиелі Жөлек ауылдық округі 4130,1 500 35

8. Қалғандария көлі Сырдария А.Тоқмағанбетов 
ауылдық округі 262,52 500 35

9. Құмкөл көлі Қазалы Әйтеке би кенті 246,11 500 35
10. Қотанкөл көлі Қазалы Майдакөл ауылдық округі 2047,04 500 35
11. Ақкөл көлі Қазалы Тасарық ауылдық округі 852,37 500 35

12. Ащыкөл көлі Қазалы Арықбалық ауылдық 
округі 371,66 500 35

13. Қаракөл көлі Қазалы Қызылқұм ауылдық 
округі 455,96 500 35

14. Қуандария көлі Қазалы Тасарық және Сарыбұлақ 
ауылдық округтері 15371,106 500 35

15. Қарашалаң көлі Арал Бөген ауылдық округі 3410,42 500 35
16. Жалаңаш көлі Арал Қосжар ауылдық округі 1594,03 500 35

17. Қаязды – 
Бидайкөл көлі Арал Қосжар ауылдық округі 1182,88 500 35

18. Лайкөл көлі Арал Райым ауылдық округі 1467,75 500 35

19. Ақшатау – Сорғақ 
көлі Арал Райым ауылдық округі 2428,53 500 35

20. Қаракөл көлі Арал Райым ауылдық округі 1366,05 500 35
21. Суықкөл көлі Арал Райым ауылдық округі 200,09 500 35
22. Райым көлі Арал Райым ауылдық округі 725,16 500 35
23. Алашакөл көлі Арал Райым ауылдық округі 598,68 500 35
24. Шөмішкөл көлі Арал Райым ауылдық округі 638,56 500 35



Шиелі ауданында тұратын Ишанқұловтар әулетінің 
тірегі – үлкен үйдегі қос қария. Бүгінде тамыры терең
ге кеткен алып бәйтерек секілді ата мен әженің көлең
кесінен сая іздейтіндер бір қауым елге айналды. Олардың 
бәрінің басы қосылғанда үлкен үй тойдуманға бөленеді.  
Қарашаңырақтан түлеп ұшқан әр перзенттің, олар
дан тараған ұрпақтардың амандығын, бейбіт өмір мен 
берекетті тірлікті тілеп отыратын Ерғали ата мен Бахира 
әже ауылаймақтың да  қадірлісі.  

Жастайынан еңбекке араласып, майданға кеткен 
үлкендердің орнына жұмыс істеген Ерғали ата бүгінде 
80нен асты. Бұл кісінің жасындағы адамдар – елдің 
беткеұстар азаматтары түгелдей соғысқа кеткенде елде 
қалған аналардың көз жасын сүрткен, болашағынан 
үміт үздірмеген буын өкілдері. Бұғанасы қатпай жа
тып, бейнетті белшеден кешкендер. Бала болып асыр 
салып ойнамағандықтан еңбектің, ағайын арасындағы 
ауызбірліктің, бар мен жоқтың қадірін жете түсінеді. 

Отағасына соғыстан кейінгі жылдары ғана білім 
алуға мүмкіндік туды. Ауылға жаңа техникалар келіп, 
талабы бар жас жігіттерге көлік тізгіні ұсынылып жат
ты. Ерғали ата да еңбек жолын 1956 жылы «Коммунизм» 

колхозында көлік жүргізушісі болып бастаған. Кейін 
«Жиделіарық» бөлімшесінде ферма меңгерушісі болды. 
Бұл жауапты жұмысты 30 жылға жуық  атқарды. Жылдың 
төрт мезгілінде малдың жайымен көшіпқонып жүретін 
малшылардың, олардың алдындағы мемлекет иелігіндегі 
малдың жауапкершілігі түгелдей ферма меңгерушісінің 
мойнында. Тірлігінен шашау шықпас үшін күндізтүні ат 
үстінде жүрді.

Мұндайда азаматының ең негізгі тірегі мен тылы – 
отбасы. Бахира әжей өмір бойы жары мен балаларының 
жағдайын жасады.  «Алтын алқа» иегері 14 перзентті 
дүниеге әкелді. Қазір 80де, бала санын шектейтін 
келіндерге әр бөбек несібесін ала келетінін айтудан 

жалықпайды. Бір шаңырақ астында 62 жылдан бері 
өмір сүріп келе жатқан жарын сыйлаудың үлгісін, 
сыйластықты бауырластыққа ұластыруды жастарға 
үйретіп келеді. 

– Айналайындар, қиындықты біз де көрдік. Бала
лар дың естиярына кішісін бақтырып, үй тірлігін, 
жұмыстан шаршап келетін отағасының  бабын жасауды 
бірінші орынға қойдық. Ер адамды үйімнің тірегі деп 
сыйлағаннан жаман болған жоқпыз, – дейді әжей жас 
келіншектерге. 

Ишанқұловтар әулеті әке жолын жалғап, мал шаруа
шылығы саласында өз бизнестерін ашқан. Төрт түлік мал
дан береке іздеген тірліктері табыссыз емес. Біртебірте 
шаруашылықтың іргесін кеңейтіп, кәсіптерін өркендету 
қамымен тыным таппайды.    

  Қазір қос қария өздерінен өрген перзенттерінен 52 не
мере, 25 шөбере көріп отыр.  Жақында дүниеге  шөпшек 
келді. Сүйінші хабарға қуанған ата мен әже батасын жау
дырып, қауқылдасып қалды. Ерғали ақсақалдың «Жас 
ұрпақ біздің көргенімізді көрмесін. Атааналарының 
бауырында еркелеп, өсіпөнсін!» деген ақ батасын ақ 
жаулықты әже жалғады. «Көбейіңдер, қарақтарым, біздің 
жасымыз бен жолымызды берсін!» деді.  Үлкендердің ақ 
тілегі, ғибратты да ұзақ ғұмыры  дүниеге келген сәбиге 
жұғысты болғай. 

М.МЕРЕЙ.
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Ел ішінде айтылған аңыздарға сенер болсақ, жауды жеңіп, жеңіспен 
оралған жауынгерлер Саян қыратына найзаларын қадап, өз бойындағы 
күш-жігерлерін жерге береді екен. Көп ұзамай, нақ осы жерге адам ағзасына 
күш пен саулық сыйлайтын саган-дайл өсімдігі өсіп шығады. Оның ерекше 
сиқырлы әсері бар екені жиі айтылады. Сондай-ақ, шамандар мен халық 
емшілері бұл өсімдікті  түрлі ауруларды емдеуде науқастарға арналған 
арнайы ритуалдарында қолданып келеді.

«САГАН ДАЛИ» ТАБИҒИ КАПСУЛАСЫ –  
ӨМІРІҢІЗДІ САҚТАП, 

ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗДЫ НЫҒАЙТАДЫ!

«Кудзу» алкоблокаторы туралы
Белсенді тамшы түріндегі  «Кудзу» 

алко  блокаторы – алкогольге пси хи
калық және физикалық тәуелді ліктен 
арылтатын, қайта  ланбас табиғи өнім. 

1. Масаю мен ішімдіктен кейінгі 
бас ауруды басады;

2. Спиртті ішімдіктердің адам 
ағза сына жа ғым сыз әсер етуін ту-
дырады;

3. Алкогольді ішімдікке жек 
көрініш сезімін оятады;

4. Алкогольдің жағымсыз әсерін 
тыйып, ағза дағы токсиндерді шыға
рады, ішімдікке қарсы иммунитетті 
көтереді.

«Кудзу» 
тамшылары
Маскүнемдікке 

ЖОҚ де!

 Кудзу тамшысы – бұл ішімдіктен 
психологиялык, физикалық 
тәуелділіктен құтқаратын 
қайталанбас табиғи өнім.

МАСКҮНЕМ ОТБАСЫҢЫЗДЫ 
ОЙРАНДАДЫ МА?

Маскүнемге байқатпай спирттік 
ішімдікке тәуелділіктен 

құтылу кепілдемесі

3 қорапша 
алсаңыз, 

4ші қорапша
ТЕГІН

Мына телефондар арқылы маманнан кеңес алып, 
тапсырыс беруге болады:

8 702 911 55 55,   8 777 114 13 20,   8 727 327 88 02

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.AД44.Н01464 
26.05.2017 жылдан 25.05.2020 жылға дейін жарамды

БІЗДІҢ ТҰТЫНУШЫЛАРЫМЫЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

Бір курсқа 
капсуланың

«Саган Дали» капсуласының қасиеті және 
«Кудзу»  тамшылары туралы 

СІЗ МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ 
АЛАСЫЗ: Қызылорда қаласында 18 маусым күні сағат 

10.0011.00 аралы ғында Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 
Абай даңғылы, 53 Д, 1қабат, конференц зал.

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.6

Бір курсқа 
тамшының Бір қораптың    

   бағасы – 
     3500 теңге.

 Бір қораптың     
      бағасы – 
        4000 теңге.

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.ЦС01.Н00419  
28.07.2017 жылдан 27.07.2020 жылға дейін

Биологиялық 
активті 
қоспалар 

дәрілік 
зат болып 

табылмайды.

Бүгінгі медицина тұрғысынан алып 
қара сақ, «Саган Дали» өсімдігі нен жасал
ған  капсула керемет қуаттандырғыш зат. 
Ол адам ағза сына күшқуат беріп, әлсіздік
тен арылтады, түрлі аурусырқаудан қор
ғайды.  

«Саган Дали» капсуласы көне Сібір 
ем ші лерінің білімі негізінде айрықша 
 рецепт бойынша дайындалған.  Заманауи 
техноло гия ларды қолдану арқылы жасал
ған капсуланың құрамында өсім діктің 
барлық табиғи компоненттері мен пайда
лы қасиеттері сақталуымен қатар, ағзаға 
кері әсер тигізуі ықтимал спирт, қант 
және өзге де консерванттар жоқ.  Капсу
ла құрамындағы табиғи композицияның 
негізгі компоненті – «СаганДали» дәрілік 
шөбі болып табылады.

«Саган Дали» капсуласын арнайы 
түзіл ген схема негізінде қабылдау арқылы 
ағзаны энергиямен қуаттандырып, ұйқыны 
тыныштандырып, ауруға қарсы тұратын 
иммунитет қалыптастыруға болады. Сон
дайақ, ағзаны табиғи дәрумендерге 
байы  тып, оның қалыпты жұмыс істеуіне 

ықпал ететін қажетті микроэлементтер
мен қамтамасыз етеді.  

Оны тіпті қатерлі ісік (онкологиялық) 
ауру ларының алдын алуға және қосымша 
емдом ретінде де қолданады.  «Саган 
Дали» табиғи композициясы адам ағза
сындағы ауру дың негізгі себебін анықтап, 
соған қарсы әсер етумен бірге, көптеген 
жанама кеселдерге де көмектеседі.

«САГАН ДАЛИ»  КАПСУЛАСЫН 
МЫНАДАЙ АУРУ ТҮРЛЕРІНЕ 

ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті 

 созыл малы гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қал-

пына келтіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі 

өзге ріс терге қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;
- жүрек-қан тамыры қызметі бұзы-

луына қарсы, атап айтқанда, атеро-
скле роз, инфаркт пен инсульт алу мүм-
кіндігін жояды; 

- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безі қызметінің бұзы луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалардың 

қалпына келуін қамтамасыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру 

әсері жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмендеуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің 

өзгерістеріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері 

мен артрит, ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі 

қызметінің бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, 

безеу, аллергия, дерматит, псориаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаңдыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды ау-

ру   ларға (эпилепсия, полиартрит, т.б.).
«САГАН ДАЛИ» ТАБИҒИ 

КОМПОНЕНТТЕР ЖИЫН ТЫҒЫ АУРУ 
АҒЗАҒА САУЛЫҚ ДӘНІН СЕУІП, 

НАУҚАСТЫҢ ӘРБІР ЖАСУШАСЫНА 
ЖАҢА ӨМІР СЫЙЛАЙДЫ.

Асия, 50 жас, Алматы қаласы
Бір жыл бұрын анама «Саган Дали» 

бальзамын алып бердім. Өте жақсы 
көмектесті. Денсаулығы жақсарып, 
күш-қуаты артты. Өзімнің жасым 50-
де. Әр жерім сыр бере бастады. Бірақ 
«Саган Дали» бальзамын іше алма-
дым. Жақында «Саган Дали» капсу-
ласының шыққанын естіп бір курсын 
алып бітірдім. Мен күтпеген өзгеріс-

тер болып жатыр. Жиі басым ауырып, 
жұмысқа қабілетім төмендеп, сүйек-
терім қақсап, ішкі құрылысым дұрыс 
істемей, бейжай болып жүретінмін. 
Не ішсем де көмек болмады. «Саган 
Дали» капсуласынан кейін өзімді жеңіл 
сезініп, күш-қуат пайда болды. Барлық 
жағынан жақсы әсер берді. Әрі карай 
да капсуланы ішуді жалғастырамын. 
Сіздерге көп рахмет!

Нұртаза Мүсіреп, 78 жас,  Қызылорда қаласы
«Саган Дали» бальзамын бір жыл шамасында ішіп ішкі 

құры лысымда біраз жақсы өзгерістер болды. «Саган Дали» 
капсула түрінде шыққанына қуандым. Өйткені ішкенге оңай, 
мөлшері анық.

Бір курсын бітірдім. Қан қысымым ойнап тұратын, бір 
қалыпқа тұрақталды. Ұйқым дұрысталды, ішім қатып ма-
зам кететін, капсула ішкеннен кейін ішкі құрылысымның 
жұмысы дұрысталып, өзімді өте жеңіл сезініп жүрмін. Бұрын 
тәбетім мүлдем болмаған, қазір тамақ ішкім келіп тұрады. 
Денсаулығыма осындай жеңілдік бергені үшін, «Саган Дали» 
капсуласына алғысымды білдіремін.

Сонау алпыс тоғызыншы жыл
дың қоңыр күзін көз алдымызға 
келтірген жәйт Қызылордадан 
жеткен «Алтынгүл апай қайтыс 
болды» деген хабар еді. Ол біз 
үшін ең құрметті адам еді. Біздің 
бірінші «А» класының жетекшісі 
еді. Қолымызға алғаш қалам 
ұстатып, жазуды үйретіп еді. 
Бәлкім, кейін өмір бойы өзімізге 
серік болған қаламға деген 
құмарлығымызды да осы кісі 
оятқан шығар. 

Алтынгүл апайымыз сол 
кезде жасы жиырмадан енді 
ғана асқан жас келіншек бола
тын. Педагогикалық учи ли
щені бітіріп, елге келген бойы 
екен. Бірақ мектеп табал
ды рығын жаңа ғана аттаған 
біз секілді көгенкөздерге ол 
оқығантоқығаны мол, көрген
түйгені көп, салиқалы кісі бо
лып көрінетін. Әйтеуір, педучи
лищенің түлегі Алтынгүл 
Жет піс әлиеваның сол сәттегі 
бей несі көлкөсір білімді ұстаз 
кейпінде жадымызда жатталып
ты. Ол бізді өз перзентіндей ая
лады, сабақты ұғынықты тілмен 
түсіндірді. Біз ол сөйлеп тұрғанда 
құлағымыз қалқиып, тек қана 
тыңдап отыратынбыз. 

Апайымыздың  шынында 
да сол дәуір үшін жаңашыл 
 пе да гог екені расты. Олай дей
тіні міз, ауылымызға ат басын 
бұрған журналистер мектепке 
арнайы соғып, алдымен сол кісіні 
іздейтін. Бір күні бір жігіт келіп 
сабағымызға қатысқаны есімізде. 
Әрі апайды тыңдап, әрі әлденені 
блокнотына жазып алып отыр
ды.  Екіүш күннен кейін аудан
дық «Толқын» газетінің тұтас бір 
бетін алып, ұстазымыз туралы 
көлемді мақала шыға келсін. 
«Табалдырықтан биік тау жоқ» 
демекші, ол тұста біз «Толқыннан» 
басқа басылымды білмейтін едік. 
Одан беделді   га зет бар деп те 
ойламайтынбыз. Себебі, атақты 
«Қаратерең жастарының вальсі» 
деген әннің сөзін жазған ақын 
Серік Сейтмағамбетов сон да қыз
мет істейді. Ендеше, одан артық 
қандай газет болуы мүм кін?!

Мына қызықты қараңыз, 
мақала тек Алтынгүл апайымыз 
туралы ғана емес екен. Ішінде 
бәріміз де жүрміз. Журналист 
сабақтағы болған жәйтті сол 
күйінде жазыпты. Әсіресе, мына 
бір тұсы әлі көкейімде сайрап тұр:

«Ұстаз шәкірттеріне көз таста
ды: 

– Роза, қазір қай сабақ?
– Ана тілі.
– Бауыржан, қандай тапсырма 

берілді?
– «Одақ» атты өлең...»
Ерекше жақсы көретін апайы

мыз туралы мақаланың жарияла
нуы, онда есіміміздің аталып, бас
паханадан қорғасын әріптермен 
басылып шығуы бізге қатты әсер 
етті.  Бірінші әлде екінші клас
тың баласы не білуші еді, сол 
мақаладағы жазылған дүниенің 
бәрін толық түсіндік деп айта 
алмаймыз. Бірақ ұққанымыз – 
біздің Алтынгүл апайымыздың 
тек мектептегі ғана емес, аудан 
көлеміндегі ең тәуір мұғалімнің 
бірі екендігі.

Ол шынында бала біткеннің 
жүрегін жаулаған ұлағатты 
ұстаз еді. Сол кездегі дәстүр бой
ынша бірінші класты қабылдап 
алған мұғалім оқушылары төр
тінші класқа жеткенше үздіксіз 
жетекшілік міндет атқаратын. 
Осы кезеңде мұғалім оқушыларға 
әбден бауыр басып кететіні сон
шалық, соңында қимай қош
тасатын. Қаратереңнің кішігірім 
бір әуежайды құрайтын ұшқыш
тарын да, баршаға танымал 
журналистерін де, құлашын 
алысқа сермеген суретшілерін 
де сол ұстаздар оқытып еді. 
Солар дың арасында Алтынгүл 
апайымыздың орны бөлекті. 
Ол қырық жылдай уақыт ішінде 
бірнеше буын ұрпақты тәрбиелеп 
шығарды. Актері де, актриса
сы да, қаламгері де, тәлімгері 
де, есепшісі де, еңбеккері де, 
кәсіпкері де, баспагері де бар 
менің қатарластарым солардың 
санатында. Алтынгүл қолға ұс
тат қан алтын қалам бәрімізді 
биікке бастады.

Істі қалай аяқталатыны оның 
қалай бастағанынан белгілі де
сек, Алтынгүл апай қаратереңдік 
ұландардың білім бұлағының 
тұнық болуына өлшеусіз үлес 
қосты дей аламыз.  

Онсыз да ұлттық педагоги ка
ның ері мойнына кетіп тұрған 
за манда тағы бір тамаша педагог 
өмірден өтті. «Бірінші кластың 
же текшісі» деген қарапайым 
ғана ұғымды керемет биіктетіп 
кетті ол...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ.

БІРІНШІ КЛАСТЫҢ 
ЖЕТЕКШІСІ
                          (Алақандай эссе)

Грузиннің әйгілі жазушысы Нодар 
Думбадзенің «Кукарача» повесінің 
желісі бойынша түсірілген  фильмде 
автордың «Күні бойы балалық шағым, 
ауыл балаларының қамқоры – учес
ке лік милиционер Кукарача ойымнан 
кетпеді» деп толғанатын тұсы бар еді. Сол 
айтқандай, бүгін күн ұзаққа баяғы 
бірінші класқа («сынып» деген 
сөзге үйрене алмадық) барған 
сәтіміз, алғашқы ұстазымыз есі
мізден шықпай қойды. 

Елбасының «Мерейлі от
басы» ұлттық байқауы 

жай лы Жарлығының бес 
жыл  дығына орай Алма
ты қаласында өткізілген 
сайыс мәресіне жетті. 
Қаладағы 8 ауданнан қа
тысқан 131 шаңырақ ара 
сынан 16 отбасы ақтық 
жарысқа шықты. 

Қала әкімдігінде өткен шара соңында Алма
ты қаласының тұрғыны, «Жалағаш ауданының 
құрметті азаматы»,  Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, 100 жылға жуық үзілмей 
келе жатқан оқытушылар династиясының 
жалғастырушысы, ардагер ұстаз Сәбит Иман
ғалиевтың отбасы жүлдегер атанды. Қала 
әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев 
жеңімпаз әулетті құттықтап, республикалық 
байқауға жолдама берді. 

Жүлде алған Сәбит Иманғалиев пен 
Зүбайра Қыстаубаеваның отбасында 5 бала 
бар. Оның үшеуі (Бауыржан, Гүлназ, Сәтжан) 
ғылым кандидаты. Отбасы мүшелері барлығы 
17 кітап жазған. Ең көлемдісі – еліміздің аста
насы болған Қызылорда, Алматы, Астана 
қалалары көшелерінің тарихы. Отағасының 
үш тілде жазылған бір кітабы Германия 
мен Түркіменстандағы халықаралық кітап 
көрмесіне қойылған. Жұбайы  Зүбайра – 
«Қазақ стан білім беру ісінің үздігі» төсбел гісі
мен марапатталған. Ол 911 сыныпқа арнал ған 
«Қазақ тілі» оқулығының авторы.  

Әулетте қазақы дәстүр, ұлттық тіл, өзара 
сыйластық, атаананы құрметтеу сияқты 
мәдени тәрбие қалыптасқан.

«СБ» ақпарат.

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
БАЙҚАУ ЖҮЛДЕГЕРІ

ШӨПШЕК СҮЙГЕН ҚОС ҚАРИЯ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Қызылорда қаласында қоғамда сыбайлас жемқорлықтың 

кез келген көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, 
Қазақ стан Республикасының мемлекеттік қызмет, мемлекеттік 
қызмет көрсету және мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексі 
салаларында заң бұзушылықтарды болдырмау мақсатында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Қызылорда облысы 
бойынша департаментінің ұйымдастыруымен азаматтық бақылау 
жобасы аясында облыс бойынша әлеуметтік, денсаулық сақтау, жер, 
тұрғынүй және құрылыс салаларының басшылары азаматтарды 
қабылдайды.

Қабылдау төмендегі кестеге сәйкес жүргізіледі.

№ Өткізу күні Ұйым атауы Мекен жайы 

1 12.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Қалалық жер қатынастары 
бөлімі

Қызылорда қаласы,
Астана даңғылы 

35 («КМФ» банкі 
орналасқан ғимарат)

2 13.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы

3 15.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Қалалық тұрғын үй-
коммуналдық, шаруашылық 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

4 19.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Қалалық білім бөлімі

5 20.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің 
Қызылорда облысы бойынша 
департаменті

6 22.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Облыстық кірістер 
департаменті

7 26.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Облыстық ішкі істер 
департаменті

8 29.06.2018 ж
10:00 - 12:30

Қалалық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі  

«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

АТЫШУЛЫ 
ІСТІҢ АҚЫРЫ

7 маусым күні Қызылорда об лы сы
ның қыл мыс тық істер жөнін дегі ма ман
дандырылған аудан  ара лық соты мұнай 
ұрлығы бойын ша атышулы істің ақырғы 
нүкте сін қойды. Бұл туралы сот тың бас
пасөз қызметінен хабарлады. 

Еске салсақ, өткен жылдың мамыр айында ҰҚК 
мен ІІМ бірлесіп бірқатар облыста мұнай ұрлығына 
қатысты қылмыстық топтардың жолын кесу 
мақсатында ауқымды операция ұйымдастырған 
болатын. Нәтижесінде Қызылорда облысы бойын
ша 21 адамға айып тағылды. Олардың қата рында 
мұнай және күзет компанияларының жұмыс
шылары, сондайақ олармен сыбайлас құқық 
қорғау органдарының лауазымды қызметкерлері 
де бар. 

Тергеу кезінде анықталғандай, аймақ терри
ториясында 2 ұйымдасқан қылмыстық топ әрекет 
еткен. Оның біріншісі «Қоныс» (Қызылорда об
лысы), «Жыланды қыр» (Қарағанды облысы) кен 
орындарынан, «ТұзкөлҚұмкөл» (Қызылорда), 
«ШымкентПавлодар» (ОҚО) мұнай құбырларынан 
«қара алтын» ұрлаумен айналысқан. Ал екінші 
топ оны сақтап, шет елге өткізіп келген. Бұл 
үшін қаладағы «КАИСсервис» ЖШС қоймасын 
пайдаланған. Шикізат негізінен отандық және 
қырғызстандық мұнай өңдеу зауыттарына жөнел
тіліп отырған. Қылмыстық топқа Кенжебек 
Басықараев есімді кәсіпкер жетекшілік еткен. 
Облыстық ІІД ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес 
басқармасының бұрынғы бастығы Берік Өтенов 
қылмыстың жолын кесудің орнына топқа қолдау 
жасаған. 

Іс материалдарына сүйенсек, қылмыстық топ
тың 5 мүшесі заңсыз мұнай тасымалдағаны үшін 
бұрын да сотталған болып шықты. ҰҚК мәлі
метінше, бұрынғы полиция полковнигі Б.Өтенов 
2017 жылдың маусым айында есірткі бизнесіне 
қарсы күрес бағытында сыбайлас жем қорлық 
сипатындағы құқықбұзушылық жасағаны үшін 
сотталған. 

Қоғамда резонанс тудырған іс бойынша сот 
процесі биыл наурыз айында басталды. Содан бері 
90нан астам куәгерден жауап алынып, іс егжей
тегжей зерттеліпзерделенді. Айыпталушылардың 
бір бөлігі кінәларын мойындап, қылмысты тергеу
ге көмектесті. Кейбіреулері ішінара мойындаса, 5 
адам өздерінің бұған ешқандай қатысы жоғын ай
тумен болды. 

«Топтың лидері Кенжебек Басықараев – 10 
жыл ға, Берік Өтенов 9 жылға сотталды. Топтың 
өзге мүшелері 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостан
дықтарынан айырылды. Тағы 4 адам шартты 
жазаға тартылды» делінген хабарламада.

Бұдан бұрын қылмыстық қудалау нысана
сына іліккен басқа айыпталушыларға қатысты 
сот үкімі шыққан болатын. Атап айтқанда, өткен 
жылдың қазан айында «Әппақ» деген лақап аты
мен танылған қылмыстық әлемнің «серкесі» 
С.Өмірзақов, ал желтоқсанда бұрынғы Қызылорда 
көлік прокуроры Н.Серікбаев жазаға тартылды. 
Олардың бірі аталған топ мүшелерінен ақша бопса
лап келсе, енді бірі бармақ басты көз қыстылыққа 
жол берген. 


