
Бейсенбі күні облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев жұмыс сапары
мен Жалағаш, Сырдария аудандарын
да болды. Алдымен Жалағаштың Мә
де ниет ауылында жаңа екі нысан ел 
игілігіне берілді. Салтанатты шарада  
аймақ басшысы  ауыл тұрғындарын 
құттықтап, құрылыс жүргізген меке
мелер ұжымына алғысын білдірді. 

– Бүгін – Мәдениет ауылында ерекше 
қуанышты сәт. Бір күнде спорт кешені мен 
мәдениет үйі пайдалануға беріліп отыр. Соны
мен бірге  шілде айында 90 орынды балабақша  
іске қосылады.  Мәдениет ауылының бо
лашағы зор. Спортта жеткен жетістіктері де 
аз емес. Ауылдағы жол мәселесі де шешімін 
табар күн алда. Жаңаталап пен Мәдениеттің 
үстінен өтетін 5 елді мекен мен Жалағашты 
қосатын жолдың жобасын жасауға қаржы 
бөлінді. Келер жылдың аяғына дейін Жалағаш 
пен Мәдениеттің арасында жол іске қосылады. 
Бұл болашаққа деген сенімді еселей түсетін 
еңбек, – деді облыс әкімі.

Спорт кешенін «Айдана» ЖШС құрылыс
шылары салды. Жалпы құны  187 млн тең

ге. Әдемі ғимараттың ауласы да келісті  
абаттандырылған. Енді мұнда спортшылар 
емінеркін жаттығатын болады. Ал мәдениет 
үйінің құрылысын «СК и МонтажСтрой» 
ЖШС жүргізген. Қос қабатты ғимарат  150 
орынға шақталған. Жалпы құны 187,9 млн 
теңгені құрайды. Бұрын ауылда асар әдісімен 
салынған клуб үйі енді жаңа нысанға 
орналасады.  Мұнда мамандар  мен жастар 
үшін барлық жағдай жасалған. Өрендердің 
өнерін шыңдау үшін түрлі үйірмелер де 
жұмыс жасайды. 

Одан әрі аудан орталығында облыс әкі
мінің төрағалығымен мәжіліс өткізіліп, 
«Жаппай кәсіпкерлікті қолдау жылы» аясында 
атқарылып жатқан жұмыстар сараланды. 
Мәжілісте кәсіпкерлікті дамыту бойынша 
мүдделі мемлекеттік органдар, аудан, ауыл 
әкімдері мен осы жұмысқа тікелей жауапты 
мамандардың есебі тыңдалды. 

– Биыл «Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жы лы» деп жарияладық. Кәсіпкерлікті 
қолдаудан тұрақты жұмыс орындары 
ашылады, бюджет кірісі артады. Сондықтан 
барлық мүмкіндікті дұрыс пайдалану керек. 
Қаржы бар. Мемлекеттік бағдарламалар 

жеткілікті. Бастысы, жауапкершілік болу 
қажет. Жыл басынан бері облыста өңірлік 
инвестициялық орталық арқылы микронесие 
беру үшін жалпы сомасы 1 млрд теңге болатын 
258 жоба мақұлданып, қаржыландырылды. 
Өңірде «Жол картасы» кешенді бағдарламасы 
әзірленіп, оны жүзеге асыру үшін барлық 
қаржы көздері есебінен 32 млрд теңге 
қарастырылды, – деді облыс әкімі.

Мемлекеттік бағдарламалардың арқа
сында кәсіп ашып, шаруасын дөңгелентемін 
деген азаматтарға мүмкіндік мол. Мәселен, 
қайтарымсыз грант алуға болады. Бірақ 
алынған қаржы мақсатты жұмсалу керек. 
Мұның бәрі қатаң бақылауға алынады.

Жалағаш ауданының әкімі Қайратбек 
Сәрсенбаевтың айтуынша,  ауданда биылғы 
жылдың 1 маусымына тіркелген шағын жә
не ортакәсіпкерлік субъектілерінің саны 
2357 бірлікке жетіп, өткен жылмен салыс
тырғанда,  6,5 процентке артқан. Дегенмен, 
оның 582сі әзірге тоқтап тұр.  Жылдың 
қорытындысымен жұмыс жасап тұрған 
кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі 90 про
центке жеткізіледі деп күтілуде. Өткен 
жы лы ауданда жылдық айналымы 2 млн 

тең геден асатын 85 кәсіпкерлік субъектісі 
тіркелген. «БизнесКеңесші» жобасы бойынша 
өткізілген  қысқамерзімді оқу курсына 
ауданнан 132 азамат қатысып, сертификат 
алған. Ал биылғы жылы басталған «Бастау 
– Бизнес» жобасымен 59 тұрғын оқу курсын 
аяқтап, жобаларын қорғады. Енді несие 
алып, жұмыстарын жүргізуге кірісті. 
Шағын және орта кәсіпкерлікті бастау, 
да мыту мақсатында мемлекет ұсынған 
бағдарламалар аясында жыл басынан аудан 
бойынша құны 790 млн теңгені құрайтын 
126 жоба қаржыландырылған. Атап айтар 
болсақ, «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы  аясында  «Қазақстан Халық 
Банкі» АҚ облыстық филиалы арқылы 4 жоба 
мақұлданды. Сонымен қатар екінші деңгейлі 
банктер арқылы несие алуға 3 кәсіпкердің 
жобаларының құжаттары дайындалуда.  
Мем лекеттік гранттар беру бағытында 26 
жоба жеңімпаз атанды. «Қызылорда» өңірлік 
инвестициялық орталығы» микроқаржы ұйы
мы ЖШС 31 жобаны қаржыландырды.  
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Қазақстан Республикасының мемле
кет  тік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру 
жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Конститу ция
сы ның 44бабының 3) тармақшасына сәйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Қазақстан Республикасының Дін істері 
және азаматтық қоғам министрлігі Қазақстан 
Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) болып аталсын.

2. Министрлікке Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің қоғам
дық келісім саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі функциялары мен өкі
леттіктері берілсін.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) жоғарыда көрсетілген мемлекеттік 

орган дардың штат санын қайта бөлуді;
2) осы Жарлықты іске асыру бойынша өзге 

де шаралардың қабылдануын қамтамасыз 
етсін.

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің құ
рылымы туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 
Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

1тармақта:
«Қазақстан Республикасының Дін істері 

және азаматтық қоғам министрлігі;» деген жол 
мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Қоғамдық 
даму министрлігі;».

5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау 
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкім
шілігіне жүктелсін.

6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бас
тап қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының
              Президенті  Н.Назарбаев.

 
Астана, Ақорда, 
2018 жылғы 28 маусым
№707

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 

ЖАРЛЫҒЫ

Мемлекет басшысы WBC, WBA (Super), IBO 
тұжы рымдары бойынша кәсіпқойлар арасын
дағы бокстан Әлем чемпионы Геннадий Голов
кинмен кездесті.

Елбасы кездесу барысында бокстан Әлем чемпионы 
Геннадий Головкинге ілтипат білдіріп, қазақстандықтар 
оның кәсіби спорттағы жарқын жетістіктерін мақтан 
тұтатынын айтты.

– Отандастарымыз сенің жекпежектеріңді жіті 
ба қылап отырады. Сен Қазақстанды лайықты түрде 
танытып, өз Отаныңды ешқашан ұмытпай, жүрген 
жерде айтып жүресің. Біз сені мақтан тұтамыз. Қыркүйек 
айында сені өте маңызды жекпежек күтіп тұр. Барша 
қазақстандықтардың атынан саған жеңіс тілеймін, – деді 
Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Геннадий Головкиннің 
Қазақстан спортын танытудағы және еліміздің халық
аралық имиджін арттырудағы зор рөлін атап өтті.

– Сен өз салмағыңда ешкімге дес бермедің, бірдебір 
жеңілісі жоқ саған ең үздік нокаутер боксшы деген атақ 
берілді. Бұл – зор жетістік әрі біздің спортымыз бен бүкіл 
Қазақстанды насихаттаудың жарқын мысалы. Біз сенің 
ерікжігеріңді жоғары бағалаймыз. Егер Қазақстанда 
жекпежек өткізуге мүмкіндік болса, біз оған жағдай 
жасап, қол ұшын береміз, – деді Мемлекет басшысы.

Г.Головкин жеке қолдау көрсеткені үшін және 
Қазақстанның спортын, соның ішінде бокс мектебін 
дамытуға зор көңіл бөлгені үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа 
алғыс білдірді.

– Мен өз тарапымнан елімізді халықаралық аренада 
одан әрі таныту үшін бар күшжігерімді жұмсаймын. 
Егер бәрі ойдағыдай болып жатса, Қазақстанда жекпежек 
өткізу жоспарымызда бар. Халқымыз осындай қызықты 
бокс бәсекесін тамашалауға әбден лайық деп есептеймін. 
Маңызы зор осындай жекпежекті барша жұрт көргісі 
келеді деген ойдамын, – деді Г.Головкин.

Сонымен қатар Г.Головкин Қазақстан Президентіне 
WBC, WBA (Super), IBO және IBF тұжырымдары бойынша 
кәсіпқойлар арасында бокстан алған чемпиондық 
белдіктерін сыйға тартты.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев Г.Головкинді «Қазақс
тан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев» орденімен марапаттады.

Бейсенбі күні Қызылорда қала сын
дағы А.Тоқмағамбетов атындағы мә
дениет үйінде Байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күніне орай «Қанатты 
қалам  2018» салтанатты шарасы өтті. 
Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қатысып, сала мамандарын кәсіби ме
рекемен құттықтады.

– Журналистер – мемлекеттік бағдар
ламалар мен реформалардың маңызын 
қалың бұқараға жеткізіп, халық ішіндегі 
өзекті мәселелерді талдап, билік назарына 
ұсыну миссиясын мойнына алған құрметті 
де күрделі кәсіп иелері. Мемлекеттік маңызы 
бар мәселелерді насихаттап, қоғамдық сана 
жаңғыруының қозғаушы күшіне айналған 
бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы 
орны ерекше. Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
– қоғам дамуына тың серпін беріп, барша 
қазақстандықтардың жаппай қолдауына 
ие болған тарихи бастама. Оны ел ішінде 
насихаттап, лайықты жүзеге асыруда 
сіздер ерекше еңбек етіп келесіздер. Халық 
арасында «Құдіретті қолбасшылардың әскері 
жетпеген жерге қаламның қуаты жеткен» 
деген сөз бар. Ой қуалап, сөз ұйқастыру, одан 
шымыр дүние жазып шығару – екінің біріне 
бұйырмаған асыл қасиет. Біз білетін қазақ 
халқының атақты жазушыларының барлығы 
жазуды журналистикамен ұштастырып, 
осы сара жолды жазушылықтың даңғылына 
айналдырған. Сондықтан бүгінгі мереке 
қалам ұстаған, сөз құдіретін түсінген барша 
азаматтардың ортақ мерекесі деп білеміз. 
Баршаңызды «Байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күні» кәсіби мерекелеріңізбен 
шын жүректен құттықтаймын, – деді аймақ 
басшысы.

«ҚАНАТТЫ 
ҚАЛАМ – 2018»
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Сыр баспасөзі тарихы та-
мырын тереңнен алады. 1925-
1929 жылдары Қызылорда 
Қазақстанның астанасы болғанда 
Сыр өңірінің мерзімді ұлттық 
басылымдарының қалыптасу 
және шыңдалу кезі болды. 
Сөз өнерінің майталмандары 
Жүсіпбек Аймауытов, Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Май-
лин, Сәбит Мұқанов осы өңірде 
журналистік қызмет атқар-
ғанына тарих куә. Олардың ісін 
жалғастырушы қазіргі ұрпақ 
та облыстағы игі бастамалар-
ды  жедел ақпараттандырса, 
Сыр өңірінің көптеген түлек тері 
республикалық және шетел-
дік бұқаралық ақпарат құрал-
дарында табысты еңбек етуде. 

Өткенге көз жүгіртсек, елі міз-
дегі байырғы басылымдардың 
бірі «Сыр бойы» газетінде 
Жиенғали Тілепбергенов, Ұзақ 
Бағаев, Асқар Тоқмағамбетов, 
Әуелбек Қоңыратбаев сияқты 
есімдері елге танымал жур-
налист-жазушылар, ғалым-
публицистер қызмет атқарды. 

Қазіргі таңда аймақта 92 
бұқаралық ақпарат құралы 
бар. Бұдан бөлек облыста 
республикалық БАҚ өкілдіктері 
мен меншікті тілшілері жұмыс 
жасайды. Облыстық және ау-
дандық басылымдардың басын 
біріктірген «Сыр медиа» ЖШС 
ақпарат айдынында желкенін 

керген газеттерге серпін 
берді. Өңір басылымдарының 
мүмкіндіктері артып, жаңаша 
форматпен шыға бастады. Об-
лыс тынысын айшықтауда 
«Qyzylorda» және «Қоғам ТВ» 
телеарналарының да өзіндік 
орны бар. Қазір Қызылордада 
ел қуанар жаңалық көп. Алдағы 
уақытта Сыр мен Есілдің арасы-
на газ тартылады. Бұл бастама 
бойынша Жезқазған, Қарағанды, 
Астана, Көкшетау арқылы 
бірнеше қала мен елді мекендер 
«көгілдір отынмен» қамтылатын 
болады. Дарияның сол жағалауы 
алып құрылыс алаңына айнал-
ды. Одан бөлек, соңғы бес жылда 
Қызылорда қаласында 14 шағын 
аудан бой көтерді. «Ақылды қала» 
жобасын да алғашқылардың бірі 
болып біздің аймақтың қолға 
алғанын айта кеткен жөн. Осын-
дай ел игілігі үшін атқарылып 
жатқан жұмыстарды халыққа 
жеткізуде ақпарат құралдары 
ерекше рөл атқарады.

Салтанатта аймақ басшысы 80 
жасқа толған ардагер-журналист 
Өтеген Жаппарханды мерей-
тойымен құттықтап, облыстың 
Құрмет грамотасын табыстап, 
иығына шапан жапты.

Бірқатар БАҚ өкілдеріне 
Ақпарат және коммуника-
ция министрлігінің «Ақпарат 
саласының үздігі» төсбелгісі, 
облыстың Құрмет грамота-
сы мен облыс әкімінің Алғыс 
хаты берілді. Сонымен қатар, 
Сағитжан Бермағамбетов 

атындағы жас журналистер 
байқауының жүлдегерлері 
марапатталды. Бұдан бөлек, 
Қазақстан Журналистер одағы-
ның марапатын облыстық 
филиал төрағасы Аманжол 
Оңғарбаев табыстады. «Қоғам ТВ» 
телеарнасының құрылтайшысы 
Шакизада Әбдікәрімов «Қазақ-
станның Құрметті Журналисі» 
төсбелгісін иеленсе, бірқатар 
әріптестерімізге ҚЖО алғыс 
хаты берілді. Біздің басы-
лым қызметкерлері арасын-

да Жолдасбек Ақсақалов, 
Дүйсенбек Аяшұлы, Мейрамгүл 
Дауылбайқызы, Айдана Жұма-
динова сынды әріптес теріміз 
марапатқа ие болды. 

Мерекелік шара концерттік 
бағдарламамен аяқталды. 

Бұл күні мереке иелеріне 
деген құрметтің ерекше 
болғанын айта кеткен жөн. 
Әсем безендірілген сахна мен 
арнайы әзірленген бейнеролик 
тілші жұмысының қаншалықты 
маңызды екенін айғақтап тұрды. 

Журналистердің өміріне үңілген 
жайдарманшылар әдемі әзілі 
арқылы көтеріңкі көңіл-күй 
сыйлады. Балғын балалар жылы 
лебіздерін арнап, жырдан шашу 
шашса, әншілер шараны әнмен 
әрледі. Мерекелік концерт те, 
сый-сияпат та қалам ұстаған 
қауымның көңілінен шықты. 

Әзиз БАТЫРБЕКОВ.
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ 

(сурет).

«Ауыл шаруашылығын қар-
жылай қолдау қоры» АҚ облыстық 
филиалы арқылы 44 жоба, «Ауыл» 
несие серіктестігі» ЖШС арқылы 
20 жоба, «ҚазАгроҚаржы» АҚ 
облыстық филиалы арқылы 
1 жоба іске асырылды. Биыл 
ауданға кәсіпкерлік мақсатқа 
2 млрд теңгеге жуық несие 
қаражаттарын алу жоспарланған. 
Сондай-ақ, 2012 жылы құрылған 
«Серпін» индус триалды айма-
ғында бүгінгі күні жалпы құны 
79,5 млн теңгені құрайтын 4 
өндіріс орны іске қосылып, 
жұмыс жасауда. Қазіргі таңда ин-
дустриалды аймақ қайта қолға 
алынып, 6 жобаны орналастыру 
жұмыстары жасалуда. Соның 
бірі – күріш қалдығынан шикізат 
шығаратын зауыт құрылысы. 
Жоба жетекшісі Германия елінде 
инвесторлармен кездесіп, қолдау 
тапты. Бұдан бөлек, тағы құны  
216  млн теңгені құрайтын 5 жоба-
ны орналастыру үшін 3,9 гектар 
жер телімі табысталған. Бүгінде 
күріш ақтау және жем өндіру 
зауытының құрылыс жұмыстары 
басталды. Оған қоса 1 гектар жер 
учаскесіне жылыжай кешені 
мен ет бағытындағы құс ферма-
сы салынбақ. Осы жылы жеке 
қаражат есебінен Мақпалкөл 
ауылдық округінен «Құрманбай 
ата» шаруа қожалығы 5 гек-
тар жерге тамшылатып суару 
әдісі мен алма талын екті. БҰҰ 
Даму бағдарламасы аясында 
Таң ауылында оазисті суару 
жобасы «Манақ баба» ШҚ іске 
қосылды. Онда тамшылатып 
суару әдісімен алма ағаштары 
мен көкөністер егілуде. Ауданда 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында 
жүйелі жұмыстар атқарылып 
келеді. Енді 10 ауылға  жылы-
жай кешенін салу жоспарда 
бар. Жаңадария ауылында «Ма-
гро» шаруа қожалығы биылғы 
жылы аудан тұрғындарымен 
бірлесіп 35 гектар жерге көкөніс-
бақша дақылдарын егіп, Ресей 
мемлекетіне саудаламақ. Соны-
мен қатар, қазіргі кезде ауданда 
4 жоба, құрылысы жүргізіліп 
жатыр.  Олар – қоғамдық мон-
ша, қара күрішті ақтау цехы мен 
«АгроЛидерТаң» ЖШС-ның мал 
сою пункті, «Баба» ШҚ-ның  асыл-
тұқымды ешкілерді көбейту, сүт 
өңдеу фермасы. Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестікті дамыту 
шаралары аясында жалағаштық 
жеке кәсіпкер С.Сисенбаев пен 
Таң ауылында «ТаңЛТД» ЖШС 
спорт кешендерін салуда. Кентте 
«Nomad Solar» ЖШС қуаттылығы 
30 МВт болатын күн электр стан-
циясының  құрылысы басталады. 

2017 жылы облыс әкімінің 
бастамасымен «Кәсіпкерлерге 
қыз мет көрсету орталығы» КММ 
қызметін бастады. Орталық өз 
ісін жаңадан бастаған кәсіп кер-
лермен қатар,  шаруасын дөң-
ге лентіп отырған жандарға 
да  көмек көрсетеді. Мемлекет 
бас шысының Жолдауынан 
туын даған тапсырмаларға сай 
бизнестегі әкімшілік кедер гі-
лер ді азайту мақсатында орта-
лық  қызметін  электронды 
фор  матқа көшіру жұмыстарын 
жүргізуде. Бұл жайында «Кәсіп-
керлерге қызмет көрсету орта-
лығының» директоры Қамар Бе-
кетова баяндады. Ол жыл соңына 
дейін орталықта  көрсетілетін 
барлық қызмет түрі электронды 
форматқа көшірілетінін жеткізді. 
Аталған орталық пен геосервис 
тек біздің өңірде ғана жұмыс жа-
сайтынын  тілге тиек етті. 

Мұнан кейін мәжіліс Сырда-

рия ауданында жалғасты. Жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстар 
жайын аудан әкімі Ғанибек 
Қазантаев айтып берді.

Бүгінде Сырдария ауда-
нында 2169 шағын және орта-
кәсіпкерлік субъектілері тіркел-
ген.  Тұрғындарды жаппай 
кәсіпкерлікке тарту мақсатында 
Жол картасы бекітілді. Ауыл-
дарда кәсіпкерлікке  қызмет 
көрсету кабинеттері ашылған. 
Облыстық қызмет көрсету 
орталығының аудандағы өкілі 
тарапынан  кеңестер беріліп, 
қызмет көрсетілді. Сонымен қатар 
кәсіпкерлік палатасы арқылы 
«Бизнес-Кеңесші» курсын 108 адам 
бітірген. «Бастау-Бизнес» жоба-
сы бойынша  32 адам оқытылған. 
Енді олар кәсібін бастауға ниетті. 
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламасының 
екінші бағыты аясында старт-
ап жаңа бизнес идеяларды іске 
асыруда 60 адамға  мемлекеттік 
грант беру жоспарланып, үміткер 
87 азамат тіркелді. «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизнесті 
қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасының пайыздық 
мөлшерлемелерін субсидиялау 
тетігі бойынша 4 жоба екінші 
деңгейлі банктер тарапынан 
қаржыландырылды. Бұдан өзге 4 
жоба банкте  қаралуда және  3 жоба 
бойынша құжаттар дайындалуда. 
Бағдарламаның грант тетігі бой-
ынша 28 жоба оң қорытындыға 
қол жеткізді. «Өңірлік 
инвестициялық» орталығының 
бақылаушы кеңесіне 202 жоба 
ұсынылып, 88 жоба мақұлданса, 
олардың басым бөлігі мал басын 
көбейту, бордақылау ісін кеңейту, 
монша ашу жобалары. Ал «Агро-
бизнес» бағдарламасы арқылы 7 
жоба қаржыландырылып отыр. 
Биыл кәсіпкерлікті қолдауға 
бағытталған үкіметтік және 
өңірлік бағдарламалар арқылы 
осы кезге дейін 211 млн теңгенің 
46 жобасы іске қосылып, 54 
жұмыс орны ашылды.  2017-
2021 жылдарға арналған «Даму» 
бағдарламасына сәйкес, 35 жоба-
ны іске қосу жоспарланып, оның 
15 жобасы жүзеге асырылды. Ау-
данда биыл 725 жаңа жұмыс орны 
ашылуы керек болса, оның 283-і 
іске қосылды. Жыл аяғына дейін 
қалған 442 жұмыс орны  ашылады 
деп күтілуде. 

Мәжілісте ауылдық округ 
бойынша кәсіпкерлік бастама-
ларына көмек беретін жауапты 
тұлғалар мен ауыл әкімдерінің 
есебі тыңдалды.   Облыс әкімі 
қолға алынған жұмыстардың 
нәтижелі болуы керектігін  және 
жауапкершілік қатаң сұрала-
тынын тағы бір нақтылый түсті. 

***
Кеше облыс әкімі 

Қырымбек Көшербаевтың 
жұмыс сапары Қазалы, 
Қар    мақшы аудандарында 
жал ғасып, жаппай кәсіп 
керлікті дамыту мә се  леле
ріне арналған мә жіліске 
қатысты. 

Бүгінде Қазалыдағы кәсіп-
керлік субъектісінің саны 4355-ке 
жетті. Оның 437-сі биылғы 5 айда 
тіркелді, бұл өткен жылдың есепті 
кезеңімен салыстырғанда 1,7 есе 
көп. Тізімде бар субъектілердің 
ішінде жұмыс істеп тұрғаны – 
3634. 

Аудан әкімі Мұрат Ергешбаев 

шағын және орта бизнесті қолдау 
бағдарламаларының орындалуы-
на кеңірек тоқталды. 

– «Бастау-Бизнес» жобасы ая-
сында 220 адамды оқыту жоспар-
ланса, оқуға өтініш білдіргендер 
саны 240-қа жетті. «Бизнес-
Кеңесші» жобасына қатысты 90 
адамға меже берілсе, 219 адам 
курсты сәтті аяқтады. Жаңа бас-
тамаларды жүзеге асыру үшін 
25 қатысушыға мемлекеттік 
грант беру көзделіп отыр. «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай 
қолдау қорынан» 8 кәсіпкер жал-
пы құны 37,1 млн теңге несие 
алды. Тағы 29 жобаның құжаты 
комиссия қарауында, – деді ол. 

Ауданда кәсіпкерлікті бірне-
ше бағытта дамыту шаралары 
белгіленді. Бүгінде мұндағы 
өндірістік аймақта 8 жоба жүзеге 
асырылып жатыр. Оның 4-і іске 
қосылып, 36 жұмыс орны ашыл-
ды. Сонымен қатар «Қазалы Ке-
руен» БК ЖШС ұсынған көлік 
және сауда-логистика орталығы 
жобасын іске асыру қолға алын-
ды. Жобаның І кезеңіне сәйкес 
қалааралық автовокзал салынады. 

«РЗА» АҚ сиыр өсіру кешені мен 
сүт зауытының II кезеңін жүзеге 
асырмақ. Бұдан бөлек, «Батыс Еу-
ропа-Батыс Қытай» көлік дәлізінің 
бойында жоспарлы 5 учаскенің 2-і 
пайдалануға берілсе, қалғаны осы 
күзде аяқталады. 

– Биыл атқарылған жұмыстың 
арқасында өзге өңірлерде 
кәсіппен айналысып жүрген 9 
жерлесіміз салық төлеуші ретінде 
ауданға тіркелді. Кәсіпкерлердің 
белсенділігі жыл басында 76,4% 
болса, қазір бұл көрсеткіш 83,4%-
ке артты. Жыл соңына дейін 900 
жұмыс орны ашылады деген 
меже бар, – деді Мұрат Ергешбаев. 

Жиында ауылдық округ-
тердің әкімдері салада атқарылып 

жатқан жұмыс туралы баяндады. 
Аймақ басшысы аудан тарапынан 
ұсынылатын жобаларды көбейту 
керектігін ерекше атап өтті. 

Осы күні Арықбалық ауылдық 
округіне қарасты Жан қожа ба-
тыр ауылында спорт кешені 
пайдалануға берілді. Аудандық 
№17 олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар мен 
жасөспірімдер мектебінің дирек-
торы Қуанған Бәкеннің айтуын-
ша, мұнда жақын маңдағы 5 ауыл-
дан балалар келіп, спорт түрлері 
бойынша қабілеттерін арттыра 
алады. Типтік жобадағы 120 орын-
ды кешен құрылысын «Намыс-
Құрылыс» ЖШС жүргізді. 

Осындай жарық та әсем 
әлеуметтік нысан Қармақшы 
ауда нының Төретам кентінде 
де ашылды. Жергілікті тұрғын-
дардың қуанышына облыс әкімі 
ортақтасып, ізгі тілегін жеткізді. 
Д е н е ш ы н ы қ т ы р у - с а у ы қ  т ы р у 
кешенінің құрылысын «Интегро-
строй» ЖШС өткен жылдың сәуір 
айында бастаған болатын. 

Жұмыс сапары аясында 
аймақ басшысы Қармақшы 

ауда нын дағы шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту шаралары 
жөніндегі мәжіліске қатысты. Жи-
ында аудан әкімі Сұлтан Мақашов 
аталған тақырыпта баяндама 
жасады. Айтуынша, бүгінде 3341 
кәсіпкерлік субъектісі есепке 
алынса, соның 2436-сы жұмыс 
істеп тұр. 

– «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде биыл 
кемінде 15 жобаны іске асы-
ру жоспарланып отыр. Қазір 
соның 5-уі қаржыландырылып, 
20 жұмыс орны ашылды. Ауыл 
шаруашылығын қаржылай 
қол дау қорынан 45 жоба несие-
лендіріліп, 45 адамға жұмыс та-
былды, – деді ол. 

Жыл басынан бері түрлі 
бағдарламалар негізінде жалпы 
құны 435,65 млн теңгені құрайтын 
110 жоба қаржыландырылды. 
Соған сәйкес, 130 адам жұмыспен 
қамтылды. Ауданда қолға 
алынған ауқымды жобалардың 
бірі – «Ақтөбе и К» ЖШС ұсынған 
құс фабрикасының құрылысы. 
Қазіргі уақытта құрылыс шарала-
ры жүргізіліп жатыр. 

Мәжілісте өңірлік кәсіп-
керлерге қызмет көрсету орталы-
ғының директоры Қамар Бе-
кетова орталық ұсына алатын 
мүмкіндіктерге тоқталды. Мұнда 
жер, мемлекеттік кіріс, сәулет 
және қала құрылысы, жобалар-
ды сүйемелдеуге байланысты 40 
шақты қызмет түрі көрсетіледі. 
Ерекшелігі, ойға алған шаруаңды 
«бір терезе» қағидатымен аз-

ғантай уақыт ішінде тегін бітіре 
аласыз. Сонымен қатар, жиын-
да елді мекендердегі жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағытын-
дағы жұмыс жөнінде ауылдық 
округ әкімдері айтып берді. 

Басқосуды қорытындылаған 
аймақ басшысы мемлекет қол-
дауын барынша тиімді пайдала-
нып, бизнесті өрістету қажеттігін 
жеткізді. 

– Өздеріңізге белгілі, біз 2018 
жылды «Жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау жылы» деп жарияладық. 
Жаппай кәсіпкерліктің дамуы 
тұрақты жұмыс орындарының 
құрылуына, салық базасының 
көбеюіне және әлеуметтік тұрақ-
тылықты қамтамасыз етуге ті-
келей әсер ететінін бұған дейін 
бірнеше рет айттым. Ал шағын 
бизнесті қолдау және дамыту 
осы міндеттерді бірдей шешуге 
мүмкіндік береді, – деді облыс 
әкімі.

Сара АДАЙБАЕВА,
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы».
Бағдат ЕСЖАНОВ

(сурет).

Қазіргі таңда жер учас-
келерін бөлу, ғимараттарға 
тех ни калық паспорт беру, 
жерге орналастыру жобала-
рын әзірлеу, техникалық пас-
порттың телнұсқасын беру, 
жер учаскесіне сәйкестендіру 
құжаттарын дайындау, жыл-
жымалы мүлік кепілін тіркеу, 
жер учаскесінің кадастрлық 
(бағалау) құнын анықтау секіл-
ді мемлекеттік қызметтер 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация-
сы» КЕ АҚ немесе www.egov.
kz «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы жүзеге асы-
рылады. Жер қатынастары 
саласы бойынша мемлекеттік 
корпорация 10-нан аса қызмет 
түрін көрсетеді.  Барлық 
қызмет түрлері бекітілген ере-
желер мен нұсқаулықтарға сай 
жеке және заңды тұлғалардың 
сұранысы негізінде жасалады.

Жер мәселесі қашанда 
өзекті. Осы орайда, жер 
теліміне байланысты арыз-
шағымдарды азайту,  халыққа 
мемлекеттік қызмет түрлерін 
сапалы және жылдам көрсету 
бағытында тиісті жұмыстар 
атқарылып жатыр, алай-
да жерге орналастыру және 
жер кадаст ры жұмыстарын 
жүргізуде, жұмыс деңгейін 
көтеруге мүмкіндік бермейтін 
көптеген мәселелер бар.

Мысалы, Қызылорда қаласы 
шекарасын алатын болсақ,  
елдімекендердің жерлеріне 
түбегейлі, әр жер учаскесін өз 
орнында дұрыс орналастыру 
арқылы түгендеу жұмыстарын 
жүргізу қажет. Түгендеу жұ-
мыстарының қаржы-экономи-
калық тиімді жақтары бар, сон-
дықтан ақылы негізде жүзеге 
асады.

Атап айтқанда, түгендеу 
нәти жесінде табыстау көлемі-
нің нормасынан артық 
алған жер пайдаланушыла-
ры анықталып, олар артық 
алынған жерлердің құнын 
өтеуге мәжбүр болады. Со-
нымен қатар, нысаналы 
мақсаты бойынша пайда-
ланыл майтын жерлер мен 
өздігінен алып алған жер 
телімдері анықталып, жасал-
ған алгоритм ге сәйкес айып-
пұл төлегеннен кейін жерге 
құқығын рәсімдей алады. Ал 
түгендеу кезінде анықталған 
бос жатқан жер учаскелері 
алдағы уақытта халықтың 
сұранысы бойынша табы-
сталу үшін жер телімдерін 
мемлекеттік қорға (резервке) 
қоюға болады. Бұл жұмыстар 
өз кезегінде жер телімдері мен 
жылжымайтын мүліктерден 
түсетін салықтың артуын 
қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, ҚР Мем-
лекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қызылорда 
облысы бойынша департаменті 
жанындағы мемлекеттік қыз-
меттерге қол жетімділікті 
қам тамасыз ету жөнінде жұ-
мыс тобы құрылып, тиісті 
жұмыстар жүргізілді. Соның 
нәтижесінде кезекші карталар 
жасақталып, жер ресурстары 
бойынша уәкілетті орган мен 
сәулет және қала құрылысына 
мекен-жайлық регистрлер 
түсірілді. Бұл өз кезегінде тұр-
ғындар арасындағы әлеуметтік 
шие леністі азайтты.  

2010 жылдан бастап 
жер кадастры саласының 
электрон дық картасы қол да-
нысқа  енгізілді. Бұған дейін 
электронды карталар мен 
құрылғылар болмағандықтан, 
бей-берекетсіздік фактілері 

жиі кездесетін. Қазіргі таңда 
жоғары дәлдікті жер өлшегіш 
құрылғылар жұмысты едәуір 
жеңілдетті. «Азаматтарға ар-
налған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы мемлекеттік 
қызметтерді оңтайландыруды 
жалғастыруда.

Атап айтсақ, жер учаскелері 
туралы барлық мәлімет 
мемлекеттік жер кадастрының 
автоматтандырылған ақпа-
рат тық жүйесінің  компоненті 
http://www.aisgzk.kz  веб-пор-
та лында жарияланып отыра-
ды. 

Мемлекеттік жер кадас т-
ры автоматтандырылған ақ-
параттық жүйесінің деректер 
қоры бүгінгі таңда Қазақстан 
сандық бағдарламасының бір 
үлесі болып табылады.

Веб-сайт арқылы кез кел-
ген жағдайда мемлекеттік 
органдар логин және құпия 
сөз арқылы жер учаскесіне 
қатысты мәлімет алу мүм-
кіндігі бар, соның ішінде:

1)  жер учаскенің 
орналасқан орны; 

2)  жер учаскенің көлемі;
3)  жер учаскесінің нысана-

лы мақсаты;
4)  жер учаскесінің меншік 

иесі туралы мәлімет (аты-
жөні, ЖСН/БСН, тұрақты 
мекен-жайы, құқықтық 
негіздемелері);

5) жер учаскесінің кадастр-
лық нөмірі;

6) жер учаскесінің орналас-
қан мекен-жайы;

7) жер учаскесіне іргелес 
шектеулер;

8) жер учаскенің топырақ-
тың бал бонитеті, түрі, 
экономикалық сипаттамасы.

Сонымен қатар, Қызылорда 
облысын дамыту үшін және 
инвестиция бөлетін әр кел-
ген инвестор және жер пай-
даланушы (меншік иесі) жер 
учаскесінің мәліметін көруге 
мүмкіндік береді.

Бұл сервис барлық 
жеке және заңды тұлғалар 
үшін ашық қолжетімді, 
ақпарат тегін беріледі. 
«Жер кадастрлық сызбасы» 
сервисінде мәліметтер апта 
сайын жаңартылып отырады.

Көп адам жер сатып алып 
бірден баспана салады. Сосын 
ол жер рұқсатсыз берілген 
болып шығады. Немесе су, 
жарық, газ кіргізе алмай әлек 
болып жүреді.  Сондықтан 
жер алушылар өздерінің жер-
ге құқықтарын уақытында 
заңдастырғаны жөн. 

Ешқандай кедергі туын-
дамас үшін «Азаматтарға ар-
налған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының қызметіне 
жүгініп, барлық құжаттарды 
«бір терезе» қағидатымен тез 
және сапалы рәсімдеуге бо-
лады. Бұл өз кезегінде аза  мат-
тардың уақытын үнем деп, 
артық шығыннан сақтан-
дырады.

Мемлекеттік корпорация 
мамандары жер учаскесін жан-
жақты зерттеп, мұрағаттағы 
барлық мәліметті пайдала-
на отырып, қажет болған 
жағдайда далалық зерттеу 
жұмысын жүргізіп, жерге ор-
наластыру шараларын жүзеге 
асырады. 

Бұл – ауқымды жұмыс, 
сондықтан ол алдағы уақытта 
да жалғасын табады.

Айдын ҚАЙРУЛЛАЕВ, 
«Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» КЕ АҚ 

Қызылорда облысы бой
ынша филиал директоры.

ЖЕРДІ 
ЗАҢДАСТЫРУҒА 
ЖЕҢІЛ 
ҚАРАМАЙЫҚ

Соңғы жылдары қарқынды әлеуметтік-
экономикалық дамудың арқасында Қызылорда 
облысының құрылыс секторы жоғары көр-
сеткіштерге ие болып отыр. Облыс орталығында, 
аудандарда жаңа шағын аудандар, әлеуметтік ны-
сандар құрылысы бой көтеруде. Мектептер, зама-
науи тұрғын үй кешендері, саябақтар мен демалыс 
орындарының қатары  артты. Бір сөзбен айтқанда, 
қала аумағы үлкейіп, көркейіп келеді. Дегенмен, 
бұл саланың өзіне тән ерекше назар аударатын 
мәселелері де аз емес.

КӘСІПКЕРЛІК – ӘЛЕУМЕТТІК 
ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ТІРЕК

«ҚАНАТТЫ ҚАЛАМ – 2018»



Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласының 
аясында Қызылорда 
қаласының 200, Астана 
қаласының 20 жылдығына 
орай облыстық филармония 
осы күнге дейін жүзден астам 
шара ұйымдастырды. Аймақ 
көлемінде бастау алған ән-
жыр керуені шет елдерде 
жалғасын тапты. «Сыр елі 
–жыр елінің» дәстүрлі өнерін 
кеңінен насихаттау және 
халықтар арасындағы достық 
байланысты нығайту 
мақсатында Ресей, 
Ұлыбритания, Түркия 
мемлекеттерінде гастрольдік 
сапармен болып, қазақ 
өнерінің қазынасын әлемдік 
сахналарда әуелетті. 

Алғашқыда Сырдария ауданының 
Айдарлы ауылында «Рухани әуен 
әлемі» атты «Ақмешіт» фольклорлық 
ансамблінің концерті, Қармақшы ау
да нының Тұрмағамбет және Ақжар 
ауылдарында ұйымдастырылған 
«Ұл     тым  ның шайыр дастаны» ат
ты Тұрмағамбет халық аспап тар 
ор  кестрінің концерті ауыл тұр
ғындарының айрықша қошеметіне 
ие болды. Бұдан кейін  Сыр бойының 
дәулескер күйшілері Әлшекей 
Бектібайұлының, Құрақтың Досжа
ны ның және Шал Мырза баба лары
мыздың  күй өнеріндегі қол таңбасын 
ұрпақ санасына ұялату мақсатында 

«Бабалар аманаты» атты күйшілер 
концерті жоғары деңгейде өтті. 

Осыдан төрт ғасырдай бұрынғы 
«Орбұлақ» шайқасындағы қазақ 
елі  нің тәуелсіздігі мен еркіндігі 
үшін күресіп, жеңіске жеткен сар
баз дардың ерлігін насихаттау мақ
сатында Ә.Тәжібаев атындағы 
об  лыстық ғылымиәмбебап кітап
хана сында «Дәуірдастан» атты лек
цияконцерт өткізілді. Тарихита
ным   дық мәні зор бұл шараны Сыр 
сү лей лерінің жырларын Қорқыт 
ба  ба қобызында күңірентіп, халық 
ал дында кеңінен дәріптеп жүрген 
жырау Марат Сүгірбай жүргізді. 
Ал халықаралық ескерткіштер мен 
тарихи орындарды қорғау күніне 
орай, халқымыздың тұтастығы мен 
еліміздің бірлігін ойлаған ұлтазаттық 
көтерілістің бас қолбасшыларының 
бірі, даңқты Сыр перзенті Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының ескерткіші ал
дында «Алаш батыры Жаңқожа» атты 
концерт ұйымдастырылды.

Рухани жаңғыру бағытындағы 
«Ту ған жер» кіші бағдарламасының 
ая сында Сыр өңірінің өнері мен 
мәдениетін көтеруде еселі еңбек 
етіп жүрген өнер иелерінің шығар
машылығын насихаттауға көңіл 
бө   лінді. Айталық, Н.Бекежанов 
атын   дағы қазақ музыкалық дра
ма театрында филармония ән
ші сі, бірнеше республикалық, 
об лыс  тық конкурстардың лау реа
ты Б.Молдабергеновтің шығар
ма  шылық кеші, сахна саңлағы 
Ш.Тілеулесовтің 60 жасқа толған 
мерей  тойына орай, «Домбыра дәу

ренән ғұмыр» атты отбасылық кон
церті,  Сырдың сыршыл перзенті, 
талантты композитор, әнші Индира 
Елубаеваның «Жүрегімдесің» атты 
шығармашылық кеші өтіп, көрермен 
көңілін бір серпілтіп тастады. Сон
дайақ, «Өнер» аллеясында, ашық 
ас  пан астында ұйымдастырылған 
«Сыр самалы» вокалдыаспапты 
ан  сам  блінің маусымдық жабылу 
кон  церті қала тұрғындарына та
маша рухани демалыс сыйлады. 
Ан самбль солистері А.Наукеева,  
Д.Жамантаев, Р.Үсеновтер  көрер
мен нің сұранысына сай әндерді 
орындап, ерекше әсерге бөледі. 
Таяуда А.Тоқмағамбетов атындағы 
мәдениет үйінде Абай атындағы 
мемлекеттік опера  және балет 
театрының әртісі, халықаралық, рес
публикалық байқаулардың лау реаты, 
контрабасшы Арман Назаровтың 
қа  ты  суымен өткен камералық ор
кес трдің концерті талғамы ерек 
көрер менді симфониялық өнердің си
қырлы сазына елітті. 

Мәдениет бен өнерге деген сүйіс
пеншілікті арттыру мақсатында көр
кемөнерпаздар мен кәсіби маман
дарды байланыстыра отырып, өзгеше 
өнер қырынан таныту мақсатында 
дәстүрлі түрде ұйымдастырылып 
келе жатқан «Екі жұлдыз» жобасы да 
көптің көңілінен қолдау тауып отыр. 

Биылғы жылдың 411 наурыз ара
лығында Ресей Федерациясының  
Орын бор, Ясный, Димитровский, 
Ново орск, СольИлецк, Светлый, 
Адамовка қалаларында болған өнер 
ұжы мы ресейлік көрермендерді 

төл өнердің таңғажайып туын
дыларымен тәнті етті. Талантты 
жырау М.Сүгірбай халқымыздың 
кең тынысты, керемет сазды дәстүрлі 
өнерін аса шеберлікпен орындаса, 
халықаралық, республикалық бай
қаулардың лауреаттары Г.Бисеке
нова, Г.Әлиханова, Р.Үсенов, 
Б.Молдабергенов сынды әншілер 
ха лық әндерін және қазақ ком
позиторларының сыршыл әуендерін 
әуелете шырқады. Ал «Томирис» би 
ансамблі талғамы биік көрерменді 
мың бұралған тамаша биімен там
сандырды. 

Ұлыбританиядағы «Potters Fields 
Park» паркінде Ұлыстың Ұлы күні 
– Наурыз мерекесіне орай концерт 
берген «Ақмешіт» фольклорлық ан
самблі Лондон аспанында қазақтың 
күйін төгілтіп,  әнжырын әуелетті. 
Қазақтың ұлы сазгері Дәулеткерейдің 
«Көрұғлы» күйі, Ықыластың «Жез 
киігі», Құрманғазының «Сары
арқасы» сияқты таңдаулы туын дылар 
көрермен қауымға кере мет әсер 
сыйлады. Сондайақ, әлем ге танымал  
«Битлз» тобы ның репертуарындағы 
«Yesterdey» әні, тағы басқа қазақтың 
ұлт тық аспаптарында орындалған 
әлемдік классикалық музыкаларға 
көрерменнің қошеметі ерекше бол
ды. Осы концертте Сыр өңіріне тән 
жыраулық өнердің өкілі Күнсұлу 
Түрікпенова Тұрмағамбет шайырдың 
«Тәлімін» тебірене толғаса, дәстүрлі 
классика өнерінің өкілі Ғани Бекмыр
заев, ансамбль солисі Сымбат Тасбер
генова қазақ әндерін тамылжыта 
шырқады .

Ал «ТҮРІКСОЙ» Халықаралық 
ұйы мының ұйымдастыруымен Түр
кия мемлекетінің Кастамону, Болу, 
Ақсарай, Анкара сынды тарихи қа
лаларында өткен түркітілдес ха
лықтарының өнер фестиваліне Тұр
мағамбет халық аспаптар оркестрі 
қатысып, өнер көрсетіп қайтты. Бағ
дарламада филармония әртістері 
Руслан Ахметов, классикалық орын
даушылар Сымбат Тасбергенова, 
Мақсат Мақұлбеков және  «Астана 
Опера» мемлекеттік опера және 
балет театрының солистері Бибігүл 
Жанұзақ, Мағжан Аманжолов өнер 
көрсетсе, оркестрге Кеулімжай Бота
баев және Н.Тілендиев атындағы 
академия лық фольклорлықэтно
гра  фиялық «Отырар сазы» халық 
ас паптары оркестрінің дирижері 
Мүсілім Әмзе жетекшілік етті. Со
ны мен қатар, осы оркестрдің сүйе
мелдеуімен Өзбекстан, Қырғызс тан, 
Әзербайжан және Түркия мем лекет
терінің өнерпаздары да өнер көрсетті. 

Әлбетте, өнер саласының өркен
депөрлеуіне өз үлесін қосып жүр
ген азаматтар еңбегі лайықты 
бағаланып келеді. Айталық, жуыр
да өткен  мәдениет және өнер қыз
меткерлері күніне орай облыстық 
филармонияның вокал жөніндегі 
репетиторы Инаят Жарылқанов 
Қызылорда облысының Құрмет 
грамо тасымен, Тұрмағамбет атын да
ғы халық аспаптар оркестрінің әртісі 
Ф.Гафурова ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Мәдениет саласының 
үздігі» төсбелгісімен марапатталды. 
Сол секілді, Кеңес Дүйсекеев атындағы 
«Туған жер» атты республикалық 
әншілер бай қауында Ринат Үсенов 
бас жүлде, Индира Ахметова ІІІ орын 
иеленсе, дәстүрлі орындаушы Зүлфия 
Баймырза Орал қаласында өткен 
«Көмейінде күміс жыр» атты Қалам
қас Орашева атындағы жырдастан 
орындаушылардың республикалық 
байқауында І орын, жырау Марат 
Сүгірбай Қабылиса атындағы «Жыр 
атасы Қабан жырау» атты І респу
бликалық жыршылар конкур сында 
ІІ орын иеленіп, абырой биі гінен 
көрінді.

Халқымыздың асыл қазынасы 
– дәс түрлі өнерді насихаттау мен 
одан әрі дамыту жолында облыстық 
филормонияның алға қойған мақ
саты ауқымды. Олай болса, өнер 
ұжымының елдің көңілінен ерекше 
орын алып, өнер биігінен көрінуіне 
тілегімізді қосамыз.                                                                                           

Ғазиза ӘБІЛДА,
                                                 «Сыр бойы».
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Елбасы Н.Назарбаевтың шілденің ал-
ғашқы жексенбісін Ұлттық домбыра 
күні мерекесі деп белгілеу туралы Жар-
лыққа қол қоюы барша қазақтың рухын 
тағы бір биікке көтерді.  Жаңа, жарқын 
мерекеміздің тойы биыл 1-шілдеге сәйкес 
келіп отыр.
 
Қазаққа домбыра туралы әлдеқандай түсінік 

беріп жатудың қажеті шамалы. Қасиетті аспап 
тарихымызбен бірге жасасып келе жатқан ше
жіреәпсанамыз. Домбыра – біздің жанымызды 
та зартып, жүрегіміздің дүрсілімен қатар соққан 
ғажайып үн.

Нар идірген, құс қондырған, бұлт көшірген бұл 
домбыра – жабыққанның жан серігі, қуанғанның 
қос қанаты. Қазақтың жанжүйесінің қылын дом
бырадай қозғаған басқа бір нәрсенің атын атау 
қиын. 

«Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – дом
быра» деп Қадыр ақын қалай дөп айтып кеткен 
десеңізші!

Шіркін, Құрманғазының күйлері «Адай», 
«Айжанай», «Көбік шашқан», «Қайран, шешем», 
«Балбырауын» … 

«Балбырауынды» естігенде қазақ ғана емес, 
қазақты білмейтін басқа жұрттың баласы да 
өзінің қалай балқып отырғанын білмей қалады. 
Құрманғазы атамыз осы күйді Браун деген 

неміс ұлығын бал жасап күтіп жатқан орыс 
патшасының сарайында шығарған дейді. Әрине, 
бұл күй қонақтың дәрежесіне айтылған мадақ 
емес, қазақ деген дауылпаз дала жұртының  мінезі 
мен болмысын паш еткен туынды болатын! Орыс 
ұлықтарының алдына бару сәтін пайдаланып, 
күйші халқымызға тән батырлық рухты суреттеп 
берген.

Домбыра тілі аударманы қажетсінбейді, са
налы адамзаттың бәріне бірдей тілмен сөйлейді. 
Ұлының өлімін күй арқылы естіген қаһарлы 
Шынғысхан көмекейіңе қорғасын құйып бітейін 
дегенде күмбірі одан сайын күшейе түскен дом
быраның киесі жайында айтып тауысу мүмкін 
емес. 

Елбасымыз өскелең ұрпақты ұлтжан ды лыққа, 
рухани тереңдікке тәрбиелеу мә селесіне «Рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақа ласында айрықша 
назар аудартқан болатын. Домбыра секілді басқа 
ешбір музыкалық аспап ұлтымызды бір мақсатқа 
біріктіріп, рухымызды көтере аламайтыны рас.

Кереңнің құлағын естіртіп, зағиптың көзін 
ашатын қасиетті домбыраның қадірін кейінгі 
ұрпақтың санасына өшпестей етіп сіңіру –
мәңгілік ел мұратының бірі. Аталарымыз осы 
ама натты бабалардан бері бізге жеткізді, біз 
кейінгіге қастерлеп беруге тиіспіз.

Ұлттық домбыра күні мерекесінің мәні де – 
осы. 

***
Ұлттық домбыра күні мерекесі 1 шілде күні 

Қызылордадағы Сүлейлер аллеясында алғаш рет 
өткізіледі. Облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы ұйымдастырып отырған 
Домбыра шеруі мерекесіне Сыр бойының ұлттық 
аспаптар оркестрлерімен бірге талантты өнер 
тарландары қатысады.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы». 
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Қазақ мынау деп көрсеткенде, 
домбыраны қосып көрсетуіміз – 
заңдылық. Одан басқа заттың біз-
дің болмысымызды аша қоюы 
қиын. Мұны Қадыр ақын да 
«Нағыз қазақ – домбыра» деген 
сөзі мен нықтап кеткен.

Ұлттық домбыра күні жарияланды 
дегенде бүкіл қазақ қуанды. Күнде 
қолымызда жүрген домбыраның қасие
ті асқақтап кетті. Рухани жаңғыру деге
німіздің бір көрінісі осы. Қазақ елінде 
тұратын жүзден аса ұлттың назарын 
домбыраға аудару рухымызды биіктетіп, 
тамырына байланған бетбедерімізді 
айшықтай түсті. Шежіремізді шертіп, 
тарихымызды бүгінге сүйреп жеткізген 
күштің бірі – домбыра. 

Қолыма он екі жасымнан домбыра 
ұстап, дәстүрлі өнерді дамытуға үлесімді 
қосып келе жатқаныма жиырма жылдай 
уақыт болыпты. Осы ұлық мерекеге тарту 
есебінде мен композитор И.Елубаеваның 
әуеніне жазылған «Домбыра болып 
сөйледім» атты шығармама бейнебаян 
түсіріп жатырмын, жақын арада тың
дарманыма жолдаймын.

Осылайша, халықтың рухани игілі
гіне тағы бір ұлттық мереке қосылды.

 
Үміт МЕДЕУОВА,

дәстүрлі әнші, ҚР Мәдениет 
қайраткері.

ТАРИХЫМНЫҢ 
ТЕРТЕСІ, 
ШЕЖІРЕМНІҢ 
ШЕРТПЕСІ

СЫРДЫҢ САЗЫ –  ӘЛЕМДІК  САХНАДА

– Мектепте еңбек технологиясынан 
дәріс беремін, жұмыстан тыс уақытта, 
үйім дегі шеберханада түрлі аспаптарды 
жасаймын. Тек музыкалық аспаптарды 
ғана емес, күнделікті тіршілікке қажетті 
тұрмыстық заттарды да жасап беремін,– 
дейді ол. 

– О, онда нағыз бесаспап өнерлінің өзі 
болдың ғой, – деп көтермелеп қойдық іні
мізді. 

Ұсталық сүйегінде бар екен бүгінгі 
кейіпкеріміз Оспанхан Мұсаевтың. Атасы 
Артайдан  бастап  Маханбет, Ержанға 
жалғасып келе жатқан шеберлік көрінеді. 
Ол кісілер ат салатын ер шапса, жаңа 
айтылған күбі, келікелсаптың түртүрі осы 
ауыл шеберлерінің қолымен шабылған еді. 
Сол үрдіс әлі үзілмей, ордабұзар отызынан 
ұзай қоймаған бұл жігітке қонған 
секілді. Оның үстіне шеберлігін шыңдау 
мақсатында Қызылордадағы жо ғары білім 
ордасында төрт жыл оқып, технология 
пәнінің маманы болып елге оралды. 
Содан бері он төрт жыл сырғып өтіпті, бұл 
күндері оның тәжірибесі толыса түскен 
сияқты. Өйткені, Оспанхан шебер жасаған 
домбыра, қобыз, күбі мен келікелсапқа 
сырттан да сұраныс көп. Жа қында ғана 
Түркістан облысының Шардара ауданынан 
келген Құнанбай деген азамат төрт бірдей 
қобыздың жасалуын  жатажастана күтіп, 

алып кетті. Шымкент қаласынан да келіп, 
тапсырыс беретіндер жеткілікті. 

– Мына домбыраны шиелілік қолқа 
салушының өтінішімен істеп жатырмын, 
осы демалысқа қарай келіп, алып кетеді. 
Ұлттық аспабымыз – домбыраны әспеттеп, 
аламан байқау ұйымдастырып жатқан 
ұлтжанды азаматтарымызға мың рақмет. 
Расында, Қадыр ағамыз айтпақшы: Нағыз 
қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра! –
дейді шеберіміз сабырлы қалпы. Ұстаның 
сыр сандығынан білгеніміз, ол көбінесе 
әуез аспаптарын жасау машығына жиде 
және қара ағаштарды  пайдаланады екен.  
Кесіп алған соң, бесалты ай кептіріп барып 
ғана қажетті мақсатқа жұмсайды.  

– Сол секілді тапсырыстың ерек
шелігіне қарай, қарағай, қызыл ағаштар 
да әкелінеді, – деп шеберлік сырын аша 
түсті ол. Әңгімелесе келе оның айына 15
20 әуез аспаптарын тапсырыс бойынша 
жасап шығатындығына қанықтық, бұл, 
әрине, көп қажырлы, еңбекті қажет етеді. 
Сол қасиет Оспанхан Мұсаевтың бойында 
жеткілікті. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы,

 Қосүйеңкі ауылы. 

ҮЗІЛМЕГЕН ҮРДІС

Нарықтық қатынаста істің көзін тауып, нақты еңбек еткеннің бәсі жоғары. 
Әр адам өз бейіміне қарай өнімді әрекет етсе, тарықпайды. Әлеуеті артып, 
өзгелерге жұмыс тауып беруі де мүмкін. Жаңақорған ауданының Қосүйеңкі 
ауылында тұратын Оспанхан Мұсаев әуез аспаптарын жасаумен 
шұғылданады. Оспанхан жасаған аспаптарды өнер иелері жоғары бағалайды.

Бейсенбі күні Н.Бекежанов 
атындағы облыстық қазақ музы-
калық драма театрында «Жаңа 
қоныс» комедиясының премье-
расы болды. 

Спектакль авторлары Ұлболсын 
Қылышбаева  мен  Ақтөре Оразалы ке
зекті туындыны Қызылорда қаласының 
200 және Астана қаласының 20 
жылдығына арнап отыр. Декорациясын 
Нұркен Қалымбетов құрастырса, музы
касын Рүстем Ізтаев жазып шықты. 

Сюжет желісі негізінен облыс орта
лығына ауылдан қоныс аударған Қыр
манбай ақсақалдың шаңырағында 
өрбиді. Ұлқыздарына дәмтұз қаладан 
бұйырғасын оның да туған жерден ұзап 
кетуіне тура келді. Балаларының бірі 

жаңа мекеннен үй алса, жұмыс тапты, 
кенжесі Астанаға оқуға түсті. Ауылдың 
жайбарақат тіршілігіне әбден үйреніп 
қалған қара шалға мұнда бәрі таңсық. 
Оның және балаларының басынан өтетін 
барлық жағдайды спектакль авторлары 
әзілмен көмкеріп жеткізуге тырысқан. 

Кейіпкерлер қос қаланың сұлулығын 
әнмен көркемдеп, комедиялық туын
дының мәнін аша түсті. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

ТЕАТР 
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Азаматтың жүріп өткен жолы жастарға 
үлгі, танымағанға таразы болсын. Ауылда 
үш көше болатын. Бәкең екеуміз қатар 
жатқан екі көшенің аяғында тұратынбыз. 
Алдымыздағы ақыл айтатын, бой түзей
тін азаматтың бірі болды. Мен ауылда 
мек теп директоры болғанда, Бәкең ауыл 
әкімі еді. Егемендіктің елеңалаңында 
уақыт тың қиын кезі болатын. Жарық 
жоқ, үш қабатты мектепті жай пешпен 
жылытамыз, айлық уақтылы берілмейді, 
жөндеу жұмысына көк тиын қаралмайды. 
Сол кезде қолдан келгеннің бәрін жасауға 
тырыстық. Сондайда Бәкеңнің көп ақылы 
қажетке жарады. Білгенін айтты, қолдан 
келген көмегін берді. Сөйтіп көп мәселені 
шештік.

Бәкеңнің өткен өмір жолына қысқа
ша тоқтала кетейін. Бақытбек Әбді
қадырұлы 1955 жылы Қармақшы ауданы, 
Төрткүл ауылында өмірге келген. Жо
салы қыстағындағы №26 Ш.Уәлиханов 
атындағы қазақ орта мектебінде білім 
алды. Еңбек жолын бұрынғы «Энгельс» 
атындағы колхозда колхозшы болып бас
тайды. Өндірістен қол үзбей жүріп, Ал
маты қаласындағы Қазақ мемлекеттік 
ауылшаруашылығы институтының сырт
тай бөліміне оқуға түсіп, оны 1982 жылы 
инженермеханик мамандығы бойынша 
бітіріп шықты. Ауылда түрлі қызметтер 
атқарды. Машина сақтау алаңының 
меңгерушісі, одан соң №1 өндіріс брига
дасына жетекші етіп тағайындалды. Осы 
жерде бір нәрсені айта кету керек. Әкесі 
Әбдіқадыр өте байсалды, еңбексүйгіш, 
елге сыйлы, бір үйдің ғана емес, сол 
ауылдың адамдарына ақыл айта білетін 
абыройлы жан болды. «Әке көрген – оқ 
жонар» демекші, әке тәрбиесі баласына да 
оң әсерін бергені сөзсіз. Осындайда атақты 
Құнанбайдың «Мен Абайды тәрбиеледім. 
Абай ақылды болса, өзінен де асатын бала 
тәрбиелесін, оның мықтылығы содан 
көрінеді» дегені еске түседі.

1986 жылы ұйымдастырушылық 
қабіле тімен көзге түскен Бақытбек Тәуе
келовті аудандық Совет атқару ко митеті 
мен ауылдық Совет депутаттары Төрткүл 
ауылдық Совет атқару комитетінің 
төрағалығына сайлады. Осы қызметте 
жүріп елдің ауызбірлігін сақтаумен бірге 
отбасы мәселе леріне дейін көңіл бөліп, 
белсенді жұмыс жасады.

Тәуелсіздік алып, мемлекеттік құры
лым өзгеріп, елдік сын сағаты басталғанда 
аудан әкімшілігі бұрыннан басшылық 
қызметте тәжірибесі бар маманды 
«Жаңа жол» ауылдық округі әкімі етіп 
тағай ындады. Ауылда төраға, әкімдік 
қызметте 32 жыл басшылық жасады. Осы 
жылдар ішінде атқарылған жұмыстар 
мен келелі істер көзге көрініп тұр. 
Ауылдағы білім, мәдениет, денсаулық 
сақтау мекемелерімен тығыз байланыс 
орнатып, жұмыстарының оңға басуына 
септігін тигізді. Аз қамтамасыз етілген, 
тұрмысы төмен және әлеуметтік көмекті 
қажет ететін отбасыларын үнемі назар
дан тыс қалдырмады. Ауыл орталығын 
көркейтукөгалдандыру, абаттандыру 
жұмыстарына баса назар аударды. Нәти
желі жұмыстардың арқасында ауыл 
көркейіп, қала типтес елді мекенге ай
налды. Көшелер бойына темір шарбақтар 
қойылып, сырланды. Көше жиегіне жаяу 
жүргіншілерге арнап аяқжолдар төселді. 
Орталық саябақтағы «Жеңіс» мәңгілік 
алау ескерткіші қайта жаңғыртылып, 
айналасы абаттандырылды. Көшелерді 
жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. 
Ауылда демеушілікпен «Мәдірайым 
ишан» мешіті салынып, елдің игілігіне 
берілді. Осы жұмыстардың нәтижесінде 
ауыл қатарынан екі жыл бойы 2005, 2006 
жылдары елді мекенді көркейту бой
ынша өткізілген облыстық конкурстың 
ІІ орын жеңімпазы болып арнайы дип
ломмен марапатталды. Ал, 2005 жылы 
Республикалық «Мәдениетті ауыл» номи
нациясын иеленді.

Бәкеңнің осы еңбектері ескеріліп, 
«Тәуелсіздіктің 10 жылдығы» медалімен, 
облыс, аудан әкімдерінің сан мәрте 
алғыс хаттарымен марапатталды. Еңбегі 
бағаланды, елі ардақтады.

Дастан МЫРЗАБЕКҰЛЫ.

Мына өмірде азаматтық 
келбеті, үлгі алар адами қасиеті, 
шешендігі мен іскерлігі қанында 
бар кісілер болады. Соның 
бірі  – Бақытбек Әбдіқадырұлы 
Тәуекелов.  Бәкең маусым айында 
63 жасқа толып, зейнеткерлікке 
шығады. Қазақ қадір тұтатын 
пайғамбар жасы ғой, сонымен 
қатар, талай жыл елге қызмет 
еткен бейнеттің зейнетке айна-
латын уақыты. Бұған жеткен де 
бар, жетпеген де бар. Осы себеп-
пен Бәкең туралы көңілдегі кең 
сарайдың есігін айқара ашайын, 
білгенімді елге айтайын деген 
ойға келдім. 

Елге тұтқа 
болған 
азамат

TÝǴAN JERDІ TÚLETKEN

Елбасымыз Н.Назарбаев 
2017 жылы Қазақстан 
халқына Жолдауын-
да ел дамуының үшінші  
жаңғыруын  жариялай оты-
рып, экономиканың жаңа 
драйвері ретінде қуатты 
агросектор құру жөніндегі 
перспективалық міндет-
терді жүктеді. Ал ең бас-
тысы, аталған бағытта 
жаңа мемлекеттік агро-
өнеркәсіп кешенін өркендету 
бағдарламасын әзірлеуді 
ұсынды. 

Осы кезде біздің есімізге кезін
де Қызылорда қаласының дәл ірге
сінде орналасқан қаракөл қой ша
руашылығы тәжірибе станциясы 
мен Аманкелді атындағы экспе ри
ментальды қаракөл қой совхо з ының 
біріктіріліп, ғылым мен ша руа шы
лықты ұштастырған бастама түсе 
кетті. 

Кезінде асылтұқымды жоғары 
статусқа ие, бірыңғай сұр түсті, 
бұхар типті 40 мың қаракөл қойын 
өсірген аталған шаруашылық 
бүкіл Қызылорда облысының 
және республиканың қара
көл қойын өсіру жөнін де гі 
өндірісінің локомо тивіне ай
налып, ғы  лы  митәжірибелік жұ 
мыс  тардың орталығы және совхоз 
директорларын оқыта тын бірденбір 
үй рену мектебі болған дығы көпке 
аян.

Аманкелді атындағы экспери
ментальды қаракөл қойын өсіретін 
кең шарды мақсаты ортақ, салалас 
ғы лымитәжірибе стансасымен бірге 
20 жылға жуық басқарған ғалымзоо
техник, биология ғылымының кан
дидаты Нұрман Әліұлы Жүндабеков 
алғашқы күндерденақ жалынды 
жұмысы, қарымды қызметімен көзге 
түсіп, ерекше құлшынысымен есте 
қалды. 

Оның қарауындағы тәжірибе стан
сасы әуелде тікелей Мәскеудегі «Со
юзкаракульпром» ғылымиөндірістік 
бірлестігіне, кейіннен Шымкенттегі 
Қаракөл қой шаруашылығы ғылыми
зерттеу институтына ал одан соң 
Қазақ КСР Ғылым академиясына 
тікелей қарасты болды, солар арқылы 
ғылыми басшылық жасалып, 
қазынадан қаржыландырылды. Ал 
кеңшар шаруашылық есеп бойын
ша жұмыс істеп, негізінен өзінөзі 
қаржылай қамтамасыз етті.

Жас ғалымдиректордың жұмыс
ты жаңа талапқа сай ұтымды ұйым
дастыруының нәтижесінде кеңшар 
облыс және аудан басшылығының 
қолдауымен сол тұста жанжақты 
үздік көрсеткіштерге қол жеткізді. 
Алдымен Аманкелді ауылы мен Сыр
дария ауданының орталығы Тасбөгет 
пен екі аралықта даңғыл асфальт 
жол төселді, қоныс ішіндегі шаңдағы 
шығып жатқан көшелер жөнделді. 

Атап айтқанда, өткен ғасырдың 

7080 жылдары 1100 гектардан астам 
жер инженерлік жүйеге келтіріліп, 
жоңышқа, жүгері мен бидай егілді. 
Үлкен жемшөп цехы салынып, 
толық рационда түйіршік мал 
азы ғындық қоспалар шығарды. 
Табиғи жайылымға қосымша көп
жылдық теріскен мен изен егіліп, 
Австралияның үрдісі бойынша әр 
екі гектарлық шаршыларға бөлініп, 

ал барлығы 13 мың гектарлық аумақ 
қоршалынды. Бұл арқылы келешек
те шопан кадрлары жұмысының 
тиімділігі мен өнімділігін арттыру 
көзделді.

Аз ғана уақыт аралығында 
ауыл адам танымастай болып 
өзгерді, тыңнан түледі, өркениетті 
даму дәрежесіндегі елді мекендер 
көшіне қосылды. Әлеуметтік және 
тұрмыстық инфрақұрылымды дамы
ту барысында совхозда германиялық 
үлгімен екі қабатты коттедждер, 624 
орындық мектеп пен әкімшілік кеңсе 
ғимараты, озық үлгідегі 300 орындық 
Мәдениет сарайы, балабақша, 
пош  та үйі, 50 мейманға арналған 
қонақ үй тұрғызылып, елді мекенді 
электрлендіру, көшелерін асфальт
тау, таза ауыз сумен қамтамасыз 
ету толық шешілді. Уақыт сынынан 
сүрінбей өткен аталған құрылыс ны
сандары күні бүгінге дейін сыры да, 
сыны да бұзылмай, тап күні кеше ғана 
соғылғандай сол баяғы қалпында 
ауыл адамдарының  игілігіне қызмет 
жасауда. Бұндағы елдің сол үшін де 
атқарушы азаматтарға айтар алғысы 
шексіз, ризашылығы телегей теңіз.

Аманкелді атындағы кеңшарда 
сұр қаракөл қойының саны 41 мың 
басқа жетті. Қаракөл елтірілерінің 
сапасы жөнінен бұл совхоздың өні
мі республикада бірінші орынға ие 

болды. Өзге қаракөл қойын өсіре тін 
шаруашылықтарда бір дана қара
көл елтірісінің өткізу құны 1920 
сом нан айналса, мұнда мемлекетке 
тапсырылған 14 мың дана қаракөлдің 
әрқайсысы 43 сомнан табыс кіргізді. 
Совхозда кәрі саулықтарды стан

дартты мал қораларына бордақылап 
бағып, етке өткізуден де қыруар 
пайда түсті. Бордақылау алаңында 
мал азығын дайындау цехында 
тәулігіне 2225 тонна гранул жасалды. 
Мал шаруашылығының қолайлан
дырылған, тиісті жаб дық тармен 
жасақталған жабық цехтар салынды. 
Әр алуан жұ мыс салалары бойынша 
мұнда сан мәрте облыстық семи

наркеңестер өткі зіл ді. Шаруа
шылық басшылары мен маман

дарын оқыта тын облыс тық 
озат тәжірибе мектебі ұдайы 

жұмыс жүр гізді.
Ауылдың ең бек на

рығы жыл бойы толық 
жұ мыспен қам тылған 
болатын.

Миллионер сов хоз
дың жаңа шыл, ізден
гіш, білімді директоры, 
биология ғылымының 

кандидаты Нұрман Жүндабеков өз 
бойындағы бүкіл білім, білігі, қабілеті 
мен мол тәжірибесін, іскерлік талпы
нысын халқына қалтқысыз қызмет 
жасауға сарқа жұмсап, облыс эконо
микасын өркендетуге өлшеусіз үлес 
қосты.

Кеңшарда «Шопаната» сауықтыру 
профилакторийы дүниеге келіп, бұл 
шипажай мен минеральды суы күні 
бүгінге дейін облыс еңбеккерлерін 
сауықтыру үстінде.

Бүкілодақтық социалистік жарыс
та топ жарған совхоз КПСС Орталық  
комитеті, СССР Министрлер кеңесі 
мен ВЦСПСтің ауыспалы Қызыл туы 
мен ақшалай, заттай сыйлықтарын 
жеңіп алды. Экономикадағы көрнекті 
көрсеткіштері үшін кеңшар ВДНХ ал
тын медалымен және 2 автокөлікпен 
марапатталды.

Иә, қажырқайраты мен қарым
қабілетін қару еткен қажырлы ди
ректор тың идеялардың кені еді. 
Сонымен қатар ол қаперіне алған 
қандай да жақсы жаңалықтарды же
дел жүзеге асыруға ұмтылатын. Осын
дай озық ой өресі оны респуб лика, 
одақтан асырып, шетелдерге өзінің 
кәсіби саласындағы үздік үлгілерді 
үйренуге алып шықты. Сырт жақтағы 
кәсіпкерлермен екіжақты тиімді ке
ліссөздер жүргізуге қол жеткізілді. 

Оларға өз мамандарын жіберіп, 
озық тәжірибеге баулып, шетелден 
мұндағы өз адамдарын үйретуге 
мамандар шақырылды. Ұзақ жыл
дар бойғы Венгрия, Чехословакия, 
Индия мемлекеттері мен Латвия ре
спубликасымен нәтижелі іскерлік 
байланыстардың негізінде совхозда 
қой терісін өңдеп, өнім дайындай
тын арнайы цех құрылып, жұмыс 

істей бастады. Ал ең бастысы, Мәскеу 
қаласындағы Оңтүстік Кореяның 
«Джиндо Русь» фирмасымен бірлесіп, 
қаракөл елтірісін өңдеп, бағалы 
бұйымдарды дайындап, сату ісі жолға 
қойылды. Осыдан жылына 5,5 млн 
сом пайда табылды. Бұл бір кеңшар 
үшін Одақ көлеміндегі қаракөл қойын 
өсіруші шаруашылықтар бойынша 
рекордтық табыс көрсеткіші еді!

Біздің Қазақстан Республикасы 
дербес ел ретінде егемендігін алып, 
тұңғыш рет көк байрағын көтерген 
азаттығымыздың алғашқы жыл
дарында осы Аманкелді атындағы 
кеңшарда жүзеге асырылуға жақын 
жаңа жоба даяр тұрған болатын. Атап 
айтқанда, Венгрия мемлекетінің 
ірі кәсіпорындарымен келісімге 
қол қойылып, үлкен табысқа жол 
ашылғанды. Бұл жағдайда біздің 
бүкіл облысымыз бойынша босқа 
рәсуа болып, текке іріпшіріп, құрып 
жатқан мал терілерін екіжақты 
мүд де лілікпен кәдеге жа ра туға 
болар еді. Есесіне елімізге мил
лиондаған теңге кіріс кіріп, эконо
микамыз қосымша қомақты шетел 
қаржысына кенеліп, көптеген жұмыс 
орындары ашылар еді. Біздің бұл 
айтып отырғанымыз бертіндегі 90
шы жылдардың басындағы, яғни, 
Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы 
кезеңіне тап келді. Қай жағынан алып 
қарасаң да мұның өзі тіпті түске де 
енбейтін керемет заманауи табысты 
жоба болатын. Аяғын апылтапыл 
басқан біздің жас мемлекетіміз үшін 
де бұл нарықтың алғашқы қарлыға
шы болмақ – тұңғыш құрылатын 
халық аралық концерн ауадай қажет, 
аса зәру, алтындай қымбат бастама 
еді. Амал нешік!? Нұрекеңнің өзегін 
өрте ген орны толмас үлкен өкініші 
сол болды.

Н.Жүндабеков Қорқыт ата атын
дағы мемлекеттік университе тінде 
шәкірттерге сабақ беріп, жүз  де  ген 
ауыл шаруашылығы кадр ла рын да
ярлады. Облыс тың агроөнеркәсіп 
кешенін де мемле кеттік, нарықтық 
бағдарлама лары ның орындалуына 
белсенді атсалысып, құнды ақыл
кеңес, тәжірибесімен бөлісіп, бай
ыпты ақсақалдық танытумен жүрді. 
Ол облыстық мал тұқымын асыл
дандыру мекемесін де едәуір мерзім 

нәтижелі басқарды. Сондайақ, ағамыз 
Сыр өңірі ат спортының алғашқы 
негізін қалаушы болды. Облыстық 
қоғамдық ат спорты федерациясын 
10 жыл басқарып, аймақ абыройын 
асқақтатты.

Өмірінің соңғы жылдарында 
Нұре кең ол кәсіпкерлерге қой шаруа
шылығын жаңаша ұйымдасты ру
дың ұтымды бағдарламаларын жа
сап, кластерлерін құруды үйретіп, 
жұмысты ғылыми негізде жолға 
қоюға келелі кеңес беріп қана қоймай, 
нақтылы жанды көмек көрсетуден 
жалыққан емес еді.

Ғылым мен тәжірибені тығыз 
ұштастыра отырып, тіршілік ағымын
дағы белсенділігін бәсеңдетпеген 
Нұрекең Дүниежүзілік даму банкі
сінің 20112013 жылдарға арналған 
ғылыми жаңалықтарды өндіріске 
енгізу бағытындағы конкурсқа қаты
сып, жеңімпаз атанды. Тақырыбы: 
«Қойдың қозысын ашық алаңда 
борда қылаудың технологиясы». Атал
ған банк пен біздің ҚР Ауыл шаруа
шылығы министрлігінің бірлескен 
комиссиясының ортақ ұйғарымы бой
ынша гранттың құны 4 млн теңгеге 
бағаланып, жеңімпазғалым Нұрман 
Әліұлына табысталды.

Бұдан бөлек Нұрман ағаның 
кейін гі уақытта олжалаған 2 патен
ті бар. Біріншісі, өнертабысқа инно
ва циялық патент «Жылқы төлін 
кү тіпбағуға арналған жылқы фер
ма  сының модулі» бойынша 2016 
жылы берілген. Осыған дейін «Қо
зыны бордақылауға арналған фер
ма ның модулі және оның құрал
жабдықтары» тақырыбы бойынша 
патент алды. Бұл модуль конструкция
сы бойынша Сырдария ауданының 
Бесарық ауылында республикамызға 
әйгілі «Абзал и К» ЖШСне қарасты 
«Дәулет» шаруа қожалығында 2000 
бас қозыға арналған модуль салын
ды. Дәл осы патент конструкция
сымен теміржолдың №17 бекетінде 
қыста аналық қойды күтіп сақтауға 
арналған жабық қораны «БалабиАг
ро» ЖШС салып, пайдалануға берілді.

Өзінің 60 жылға жуық саналы 
өмірін ел несібесін еселеуге алғаусыз 
арнаған, ауыл шаруашылығының 
нағыз кәтепті қара нары, сирек жа
нашыры, айнымас фанатигі Нұрекең 
қандай құрметке де лайық еді.

Алланың берген тұздәмі таусы
лып, халқына қажырқайратын аян
бай жұмсаған қайран абзал азаматтың 
дүние салғанына да жыл толыпты. 
Ол Сұлутөбедегі атамекені М.Шоқай 
ауылындағы әзиз атаанасының 
зиратына барып жатып, мәңгілік 
мекенін тапты. Үздік агрокешеннің 
негізін қалап, озық экономикалық 
көрсеткіштерге жеткен сала майтал
ма нының еңбегі ел жадында жаңғыра 
бермек. 

Қуаныш МАХАНБЕТ,
Нұрлыбай ҰЛЫҚПАНҰЛЫ.

АГРАРЛЫҚ САЛАНЫҢ 
АҚТАҢГЕРІ

Қазақ отбасында әже 
орны ерекше әрі қадірлі. 
Олар – отбасының ғана 
емес, әулеттің де ұйытқысы, 
ағайын-туыстардың бірлігін, 
татулығын сақтайтын сый-
лы ана, кейінгі жастардың, 
келіндердің тәрбиешісі 
әрі ақылгөйі. Тарихта бір 
рулы елге ана болған Айпа-
ра әже, Домалақ ана, Зере, 
Айғаным секілді әжелердің 
бейнесі аңыз-әңгімелерде, 
әдеби шығармаларда көркем 
сомдалған.

Әженің бауырында өскен баланың 
жөні бөлек. Әже дегенде көз алдыңа 
асыл бейне елестейді. Күн шуағындай 
шалқыған күлкіні, әдемі тірлікті 
көргендей боласың. Айналып кел
генде, әже тәрбиесінің негізінде – ұлт 
тәрбиесі жатыр. 

Менің асыл да ардақты әжем 
әулеттің ұйытқысы бола білген жан 
еді. Осыдан тура бір жыл бұрын 
дүниеден өтті. 

Ақбалыш Жалғасова 1930 жылы 
Қармақшы ауданы, Қосарық ауы
лы, Ворошилов колхозында дүниеге 
келген еді. 1949 жылы Ворошилов 
мектебінде мұғалім болып, еңбек 
жолын бастаған. 1955 жылы Н.Гоголь 
атындағы жоғары оқу орнын қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығы бойынша 
сырттай бітірді. 1949 жылдан бастап 

Тұрмағамбет, Ақжар, Жаңақала ауыл
дарында мұғалімдік қызмет атқарған, 
тәжірибелі ұстаз, озат мұғалім. Еңбек 
жолының соңғы он жылында №183 
Ү.Томанов атындағы орта мектепте 
қызмет етіп, құрметті еңбек демалы
сына шықты. Тылда атқарған еңбегі 
бір төбе.  

Ол білімді де тәжірибелі ұстаз бо
латын. Шәкірттерінің бірі Алтынша 
Кенжеева: «Қайран, менiң апайым, бiр 

әулеттiң ғана емес, Қармақшы елiнiң 
анасы едi ғой» деп еске алса, Рауа 
Әмитова «Сөзі алтын, өзі асыл кісі еді. 
Біз ол кісінің алдынан өттік. Мұны 
мен мақтанышпен айта алам. Соңғы 
кезде хабарласа алмай қалдым, 
өкініш кернейді» деген сөзін арнапты. 
Замандасы әрі жерлес бауыры Рыскүл 
қажы Тұрсынбайқызы Садықованың 
естелігінде мынадай жазбалар 
жазыл ған: «Ақбалыш апамның «Ау, 

Бөдеш, жанымау, амансау жүрсің 
бе, балашағаң аман ба?» деген сөзін 
сағындым. Астана мен ауылдағы 
балаларымның жаңалықтарын, қа
шан кетіп, келгенімді, барлық әңгі
мемді айтып, оған апам өзімнен 
бетер қуанып, әрбір айтқан «құтты 
болсыны» сом алтынға тең еді. Намаз 
сабақтарына мән беріп, Алла Тағалаға 
деген құлшылықтарымыз бен шексіз 
шүкіршілігімізді айтып, бір жасап 
қалатын едім. Жақсы сөздері мен ба
таларына қанаттанып қалатынмын». 

Бұл пікірлер, әжем тура лы есте
ліктер мен үшін өте маңызды. 
Мейірімділігі сондай, оның жұды
рықтай жүрегіне бүкіл әулеттің ба
лалары, немерелері, шөберешөп
шек тері сыйып кететін. Ешкімді 
алаламайтын, барлығын бірдей көріп, 
бір отбасының емес, бір әулеттің 
ұрпағына қамқор болып отыратын.  
Ерекше атап көрсететін қасиеті – 
шындықты бетке айтатын. Өтірік 
айтқан адамды жек көретін. Ешқашан 
ешкімді жамандамайды, «кез келген 
адамның жақсы қасиеті болады, соны 
көре білу керек» деп отыратын және 
соған тәрбиелейтін. 

Біздің әулетте «бірлік» ұғымы 
өте жоғары тұрады. Әжем сол 
әулеттегі бірлік туын жоғары ұстап, 
шаңырақтың алтын босағасын берік 
қылып, берекелі қара қазанының 
құтын қашырмаған ардақты аналар
дың бірі еді. Ол – мектепте ғана ұстаз 
болмай, әулеттегі барлық балалардың 
бойына асыл қасиеттер дарытып, 
әлемді, өмірді сүюге үндеп, көңілге 

мейірім шуағын құйып, ұрпағын 
тәрбиелеген жан. 

Мен осындай асыл да ардақты 
әжеммен мақтанамын, марқаямын. 

Ол кісімен соңғы пікірлескенім 
әлі көз алдымнан кетпейді. Жаздың 
жаймашуақ күні болатын. Жексенбі. 
Апта сайынғы қалыппен әжемді аппақ 
қылып жуындырып, әдеттегідей 
әдемі киімдерін киіндірдім. Содан соң 
көтеріңкі көңіл күймен тамақтанып, 
атабаба тарихынан әңгіме бастады. 
Мен қажет жерін қойын дәптеріме 
түртіп отырдым. Арасында «балам, 
осының бәрін тыңдап, көкірегіңе 
тоқып ал, саған қажет болады» деп 
ескертіп қояды. Үш сағатқа жуық 
уақыт өтті. Құнды деректерден 
ұзақ сыр шертті әрі ерекше көңілді 
отырды.  Мені жанынан жібергісі 
келмеді, шаршап қалар деген оймен 
үйге қайтуға ниет білдіргенімде «Әй, 
балам, әлі ерте ғой, отыра тұрсай» 
деді қимастықпен. Бұл сізбен соңғы 
сұхбатым екенін білмеппін, әже...

Әжем маған көзімнің қарашы
ғын дай сақтап өтетін үш сарқыт қал
дырды. Тарихымды танытып, шежіре 
сызба сыздырды (бұл дүние сәтін сал
са, алдағы күндері кітап болып жарық 
көретін болады). Қара шаңырақ пен 
қара қазан ара сын дағы өсиет сөздерді 
терең ұғын дырып, тәрбие кілтін 
тапсырды. Сағынышымды басуға 
мейірімін түйген ақ жаулығы мен 
тазалық майы сіңген көйлегін сыйға 
қалдырды. Бірақ, әжетайымның 
мейірімге толы жүрегі мен ерекше 
аналық махаббатын ешнәрсе ауысты
ра алмайды. 

Шахарбан НҰРТАЙТЕГІ,
немересі.

ӨМІРДІҢ АЛТЫН АРҚАУЫ

Қазақстандық коммерциялық емес ұйымдарды 
жаңа деңгейге шығару қолға алынды. Олардың бір 
тапсырыстан екінші тапсырысқа дейінгі уақыты өтті, 
енді әлеуметтік бизнеске бет бұрып, табыс табудың 
жаңа жолдарын үйренетін болады. Дәл осы мақсатпен 
елімізде 18 маусымнан бастап «ӘREKET» әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту» жобасы іске қосылды. 

Жоба «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамы
ту қорының бастамасымен жүзеге асырылатын болады. Оның 
мақсаты – ел өңірлерінде әлеуметтік кәсіпкерліктің мәдениетін 
дамытуды ынталандыру болып табылады.

Ережеге сай грант – қызметі әлеуметтік қызмет көрсетуге не
месе халықтың әлеуметтік осал топтарына жұмыс орындарын 
құруға бағытталған КЕҰ ғана беріледі.

Жобаға қатысу коммерциялық емес ұйымдардың өкілдеріне 
кәсіптік оқытудан өтуге, барлық қажетті іскерлік дағдыларды 
иеленуге және 500 000 теңге көлеміндегі грант ұтып алуға 
мүмкіндік береді. 

Жобаға қатысу үшін үміткерлер 2018 жылдың 12 шілдесіне 
дейін «SamrukKazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту 
қорының ресми сайтындағы www.sktrust.kz  онлайн сауал
наманы толтыру керек. Сауалнамаларды қарағаннан және 
іріктегеннен кейін, қатысушылар Қызылорда қаласында 
өткізілетін тренингтерге шақырылады. Тренинг нәтижесінде 
үміткерлерге әлеуметтік кәсіпкерлік негіздері бойынша курсқа 
қатысқандығын растайтын сертификаттар табысталады.

Тренинг соңында үміткерлер өздерінің бизнесжобала
рын қорғайды. Олардың ішіндегі ең үздік деп танылғаны 
әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту үшін 500 000 теңге көлемінде 

қаржыландыру алады. Грантты алғаннан кейін, коммерциялық 
емес ұйымдарға жоба әкімшілері қаражаттың мақсатты пайда
ланылып, бизнесжобаның тиімділігін қадағалау мақсатында 
қолдау көрсетеді. 

«ӘREKET» жобасы «СамұрықҚазына» компаниялар тобының 
атынан «Менің елім» әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы 
аясында жүзеге асырылып жатыр. Қызылорда облысынан басқа 
жоба Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Пав
лодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарын қамтыды.

 «Менің елім» бағдарламасы Қордың компаниялар тобы 
бар аймақтардағы өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған 
бірқатар жобалар сериясын біріктірді, онда еншілес ұйымдар 
қала құрушы компаниялар болып табылады. Бағдарламаның 
бас ты мақсаты – өңірлердегі халықтың өмір сүру сапасын Аста
на және Алматы қалаларының деңгейіне дейін көтеру. 

БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН ГРАНТТАР
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КІРПІШ САТЫЛАДЫ
Қызылорда қаласында украиналық құрал мен жаб

дықталған М125  маркалы қатпарлы кірпіш сатылады. Бай
ланыс тел.: 8 701 335 96 50, 8 777 058 24 69. (6-6)

«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

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондайақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4қосымша

2018 жылдың 1-ші жартысында «Қазсушар»  РМК «Арал» СЖКБД филиалының инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 
орындау барысы туралы/инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпарат

№ 
р/с

Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңге
Ісшараның атауы Өлшем 

бірлігі (заттай 
көрсеткіштер 

үшін)

Заттай 
көрсеткіштердегі 

саны

Инвестициялық 
бағдарламаның 

(жобаның) сомасы, 
мың теңге

Өз қаражаты  Қарыз қаражаты Бюджет қаражаты Реттелмейтін 
(өзге) қызмет

жоспар факт жоспар факт жоспар факт ауытқуы ауытқу себептері жоспар факт ауытқуы ауытқу 
себептері

жоспар факт жоспар факт

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Арал
Сарыбұлақ топтық су құбырының №7 су айдау 
бекетін қайта жаңғырту және жаңарту

тыс.м3
4 635,3 1 680,1 145 745,985 131 283 145 745,985 131 283 14 462,82 нысан 2017 жылы 

100% аяқталды
        

2 Қызылорда облысы Қазалы ауданы Басықара 
елді мекеніндегі су құбыры желілерін 
тұтынушылар учаскесінің аймағына жеткізу 
желілерінің құрылысы

142 369,706 0 142 369,706 0 142 369,71 Бұл нысандар 
«Нұрлы жол» 
мемлекеттік 

бағдарламасы 
бойынша 2017 

жылы орындалып, 
балансқа 

қабылданған. 
Қазіргі уақытта 2018 

жылға арналған 
инвестициялық 

бағдарламаға түзету 
өтініміне құжаттар 

дайындалуда

 142 369,706 142 369,706 Бұл нысандар 
«Нұрлы жол» 
мемлекеттік 

бағдарламасы 
бойынша 

2017 жылы 
орындалып, 

балансқа 
қабылданған

    

3 Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға 
елді мекенінің сумен қамту жүйелерін қайта 
жаңғырту және кеңейту

139 678,393 0 139 678,393 0 139 678,39  139 678,393 139 678,393     

4 Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалпақ елді 
мекеніндегі су құбыры желілерін тұтынушылар 
учаскесінің аймағына жеткізу желілерінің 
құрылысы

143 037,538 0 143 037,538 0 143 037,54  143 037,538 143 037,538     

5 Қызылорда облысы Қазалы ауданы Жалаңтөс 
батыр елді мекеніндегі тұтынушылардың 
учаскелерінің шекарасына ауыз су құбырын 
жеткізу желілерінің құрылысы

85 836,844 0 85 836,844 0 85 836,84  85 836,844 85 836,844     

 Барлығы:    656 668,47 131 283 656 668,47 131 283 525 385,29 0,00 0,00 510 922,48 510 922,48      

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты 
ұсыну  көлемдері туралы  ақпарат

Пайда
лар мен 
залалдар 

туралы есеп

Инвестициялық бағдарламаны (жобаның) соммасы Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 
қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері 

туралы ақпарат,мың теңге

Инвестиялық бағдарламаны (жоба) орындаудың нақты  көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жоба) бекітілген көрсеткіштермен 
салыстыру туралы ақпарат

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламадағы 

(жобадағы) 
көрсеткіштерден 

нақты қол жеткізілген 
көрсеткіштердің 

ауытқу себептерінің 
түсіндірмесі

Ұсынылатын 
реттеліп көрсетілетін 

қызметтердің 
(тауарлардың, 

жұмыстардың) сапасы 
мен сенімділігінің 

артуын бағалау

Реттеліп 
көрсетілетін 
қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) 

атауы және 
қызмет 

көрсетілетін 
аумақ

Ісшаралардың 
атауы

Өлшем  
бірлігі

Заттай  
көрсеткіштердегі 

саны 

Инвестициялық 
бағдарлама 

(жоба)
шеңберінде 
көрсетілетін 

қызметті ұсыну 
кезеңі

Жоспар нақты ауытқу ауытқу 
себептері

Өз қаражаты Қарыз 
қаражаты

Бюджет 
қаражаты

Бекітілген инвестициялық  
бағдарламаға (жобаға) қарай іске 

асыру жылдары бойынша өндірістік 
көрсеткіштердің жақсаруы,%

Бекітілген инвестициялық  
бағдарламаға (жобаға) қарай іске 
нақты асыру жылдары бойынша 

негізгі қорлар тозуының 
төмендеуі ,%

Бекітілген инвестициялық  
бағдарламаға (жобаға) қарай 

іске асыру жылдары бойынша 
ысыраптардың төмендеуі,%

Бекітілген инвестициялық  
бағдарламаға (жобаға) қарай 

іске асыру жылдары бойынша 
авариялардың төмендеуі,%

Амортизация Пайда Өткен жылғы 
нақты көрсеткіш

Ағымдағы жылғы 
нақты көрсеткіш

Өткен жылғы 
нақты 

көрсеткіш

Ағымдағы 
жылғы нақты 

көрсеткіш

Өткен жылғы 
нақты 

көрсеткіш

Ағымдағы 
жылғы нақты 

көрсеткіш

Өткен жылғы 
нақты 

көрсеткіш

Ағымдағы 
жылғы нақты 

көрсеткішжоспар нақты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Каналға су 
жеткізіп  беру 
мақсатында 

Жалағаш 
ауданындағы 

Сол жаға 
магистралды 

каналын жөндеу 
(СЖМК17А)

км/дана 10,4/1 10,4/1 2017 ж.  43594,556 43594,556   43594,556 _ _ _ 0 3,6 2 1,8 17,1 16,2 _ _  Канал ішін 10,4 
тазартудан кейін, 

каналдың су 
өткізгіштік қабілеті 

артты

1.1  ПК0 ден ПК
104ке дейінгі 
СЖМК 17А 

каналын жөндеу

км 10,4 10,4 2017  40368,047 40368,047   40368,047              

1.2  ПК2 
бекетіндегі 
гидропосты 

жөндеу 

дана 1 1 2017  3226,509 3226,509   3226,509              

Табиғи  монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды, түзету, сондай ақ олардың орындалуы туралы 3 қосымша

2017   жылғы «Қазсушар» РМК Қызылорда филиалының  инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы ақпараты*

(БСН 110841003190  Қызылорда облысының әділет департаментінде 2016 жылдың 1 сәуірде тіркелген).

(БСН 110841002280 Қызылорда облысының әділет департаментінде 2011 жылдың 3 тамызында тіркелген)

Тиімділік, сенімділік және 
сапа көрсеткіштері

Есепті кезеңнің 
алдындағы жылдың 

(жарты жылдың) 
фактісі,

жоспар 
(жыл)

ағымдағы 
жылдың /

жарты 
жылдық 
фактісі/

Тиімділік, 
сенімділік және сапа 
көрсеткіштеріне қол 

жеткізуді бағалау

Тиімділік, 
сенімділік және сапа 
көрсеткіштеріне қол 
жеткізбеу себептері 

(негіздемесі)

Бекітілген инвестициялық 
бағдарламаға (жобаға) 
қарай іске асыру жылдары 
бойынша өндірістік 
көрсеткіштердің 
жақсаруы, %

100% 100% 100% Қазалы елді 
мекендері және Арал 

ауданындағы Шижаға, 
Аралқұм, Қамыстыбас, 
Бөген елді мекендері 

толығыменен 24 
сағат ауыз сумен 

қамтамасыз етіліп, 
шығындар және 

нормативтік 
ысыраптар азайды.



Бекітілген инвестициялық 
бағдарламаға (жобаға) 
қарай іске нақты асыру 
жылдары бойынша 
негізгі қорлар тозуының 
төмендеуі (нақты), %

64,30% 65,70% 1,40% 

Бекітілген инвестициялық 
бағдарламаға (жобаға) 
қарай іске асыру жылдары 
бойынша ысыраптардың 
төмендеуі, %,

2,50% 3% 0,50% 

Бекітілген инвестициялық 
бағдарламаға (жобаға) 
қарай іске асыру жылдары 
бойынша авариялық 
жағдайы төмендеуі

 100%  

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) 
бекіту, оларды түзету, сондайақ олардың орындалуы туралы

      ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4қосымшасының жалғасы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 маусымдағы
№ 1154 қаулысы

«Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің Ережесін 
бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік  мекемесі  осы   қаулыдан   туындайтын   шараларды   
қабылдасын.

3. Қызылорда облысы әкімдігінің келесі қаулыларының күші 
жойылды деп танылсын:

1) «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2016 жылғы 13 шілдедегі №530 қаулысы;

2) «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» Қызылорда облы
сы әкімдігінің 2016 жылғы 13 шілдедегі №530 қаулысына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 
жылғы 1 ақпандағы №1029 қаулысы.

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

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

 
Қызылорда облысының 
                әкімі                                                                                 Қ.Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 
2018 жылғы «22» маусымдағы № 1154
қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің 

Ережесі 

1. Жалпы ережелер 

1. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі  Басқарма) ауыл шаруашылығы са
ласында басшылықты жүзеге асыруға Қызылорда облысының әкімдігі 
уәкілеттік берген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы бо
лып табылады.

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

3. Басқарма өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конститу
циясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен 
Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай
ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. Басқарма мемлекеттiк мекеме ұйымдастырушылыққұқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы 
бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында 
шоттары болады.

5. Басқарма азаматтыққұқықтық қатынастарға өз атынан түседi.
6. Басқармаға егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген 

болса, мемлекеттiң атынан азаматтыққұқықтық қатынастардың тарапы 
болуға құқығы бар.

7. Басқарма өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада 
белгiленген тәртiппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

8. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимитi 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: индексі 120003, Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, құрылыс 1.

10. Мемлекеттiк органның толық атауы – «Қызылорда 
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттiк мекемесi.

11. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
12. Басқарманың қызметiн қаржыландыру облыстық бюджеттен 

жүзеге асырылады.
13. Басқармаға кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Басқарманың функ

циялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық 
қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Басқармаға заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн 
қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен 
алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

2. Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi,
функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

14. Басқарманың миссиясы: агроөнеркәсіптік кешен салаларының 
бәсекеге қабілеттілігін сапалы жаңа деңгейге жеткізу мен экономикалық 
өсуге жәрдемдесу мақсатында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 
саласындағы мемлекеттің аграрлық саясатын іске асыру.

15. Мiндеттерi: 
1) халықты азықтүлікпен, өндірісті  шикізатпен қамтамасыз 

етуге  нарықтық қатынастардың даму жағдайында аграрлық сектордың 
экспорттық мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған ауыл шаруашылығы 
саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу;

2) агроөнеркәсіп кешен салаларын тұрақты дамытуды қамтамасыз 
ету;

3) ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін арттыру;

4) отандық өнімнің ұлттық бәсекелестік басымдылығын дамыту;
5) азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
16. Функциялары: 
1) өз құзыреті шегінде агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін «Агроөнеркәсіптік 

кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу ту
ралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі  Заңына 
және осы саладағы басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
мемлекеттік қолдау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

3) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік 
техникалық инспекцияны жүзеге асыру;

4) агроөнеркәсіптік кешен салаларын мамандармен қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру, агроөнеркәсіптік кешен кадрла
рын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

5) «Агроөнеркәсіп кешеніндегі үздік кәсіп иесі» конкурсын 
өткізу;

6) агроөнеркәсіптік кешен өнімінің саудасы бойынша көтерме 
базарлар ұйымдастыру;

7) азықтүлiк қауiпсiздiгi жайкүйiнiң, бағалардың және 
агроөнеркәсiптiк кешен өнiмдерi нарықтарының мониторингiн жүргiзу;

8) азықтүлiк тауарларын сатып aлу бағдарламаларына 
қатысушыларды анықтау жөнiндегi комиссиялардың жұмысын 
ұйымдастыру;

9) өңірдің агроөнеркәсіптік кешен саласында инновациялық 
тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі ісшараларды әзірлеу және 
іске асыру;

10) өңірдің агроөнеркәсіптік кешен саласында инновациялық жо
баларды іріктеуді ұйымдастыру қағидаларын әзірлеу;

11) ауыл шаруашылығы жануарларын қолдан ұрықтандыратын, 
мал шаруашылығы өнімі мен шикізатын дайындайтын мемлекеттік 
пункттерді, ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын, 
пестицидтерді, улы химикаттарды және олардың ыдыстарын арнайы 
сақтау орындарын (көмінділерді) салуды, күтіпұстауды және рекон
струкциялауды қамтамасыз ету;

12) жоғары сыныпты асыл тұқымды малды сатып алуды, ұстауды 
және кең ауқымда өз төлі есебінен өсіру үшін мал басын молықтыратын 
төл өсіруді ұйымдастыру;

13) отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге 
өткізілген бірінші, екінші және үшінші репродукциялы тұқымдардың 
құнын арзандатуды қамтамасыз ету;

14) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тізбе мен 
тәртіпке сәйкес зиянды организмдерге қарсы күрес жөніндегі ісшаралар 
жүргізуді қамтамасыз ету;

15) тиісті өңірде азықтүлік тауарлары қорларын есепке алуды 
жүргізу және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті 
органға есептілік ұсыну;

16) агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру кезіндегі комиссияның бір бөлігінің және қарыздарын 
сақтандыру кезіндегі сақтандыру сыйақыларының бір бөлігінің орнын 
толтыру;

17) агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестициялық салыным
дар кезінде жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің орнын толтыру;

18) кепілдендірілген сатып алу бағасы және сатып алу 
бағасы белгіленетін, сатып алынатын ауылшаруашылық өнімі 
субсидияларының нормативін бекіту;

19) қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін 
тереңдете қайта өңдеп өнім шығару үшін оны сатып алу шығындарын 
субсидиялау;

20) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған 
шығындарын субсидиялау;

21) мыналар:
агроөнерсәсіптік кешен салаларына инвестициялар мен екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттерін тарту;
бәсекеге қабілетті өндірістерді қалыптастыру және дамыту, олар

ды жаңғырту және сапа менеджментінің халықаралық жүйесіне көшіру 
үшін жағдай жасау;

мамандандырылған мал шаруашылығы қожалықтарының өсуі 
үшін жағдай жасау бойынша ісшаралар әзірлеу;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, 
акваөсірумен (балық өсіру шаруашылығы) айналысатын тауар 
өндірушілер мен өзге де жеке және заңды тұлғаларға акваөсірудің 
(балық өсіру шаруашылығы) өнімділігін және өнім сапасын арттыруға 
тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат 
есебінен және оның шегінде бюджеттік субсидиялар беру;

23) бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі жобалардың тізбесін жасау;

24) агроөнеркәсіптік кешеннің ақпараттықмаркетингтік 
жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы үшін жағдай жасау;

25) ішкі және сыртқы азықтүлік нарықтарындағы ахуалды зер
делеу және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің тиісті ақпаратқа қол 
жеткізуін қамтамасыз ету;

26) өз құзыреті шегінде агроөнеркәсіптік кешеннің жайкүйі мен 
дамуы туралы ақпаратты агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселелері 
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдарға беру;

27) әкімшілікаумақтық бірліктің азықтүлікпен қамтамасыз етілу 
теңгерімін жасау;

28) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
басқару жөніндегі комиссияның ұсынымы негізінде сатып алу және та
уар интервенцияларын, азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру 
қорының жаңартылуын жүргізу туралы шешім қабылдау бойынша 
ұсыныстар енгізу;

29) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру және пайдалану үшін мамандандырылған ұйымдардан 
қызметтер сатып алуды жүзеге асыру;

30) азықтүлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын 
басқару жөніндегі комиссияның  қызметін қамтамасыз ету;

31) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар 
қызметінің мониторингін жүзеге асыру;

32) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға 
аккредиттеу жүргізу;

33) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға 
есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған 
құн салығы сомасын субсидиялау;

34) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті ор
ган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде өзінің интернетресурсына 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізбесін 
орналастыру;

35) ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық 

жабдықты сатып алуға кредит беру, сондайақ, лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялауды жүзеге асыру;

36) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

37) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру;

38) уәкілетті органның қарауына элиталық тұқым өсіру 
шаруашылықтарының элиталық тұқымдарды өндіру және өткізу көлемі 
жөнінде ұсыныстарды енгізу;

39) тұқым шаруашылығы субъектілеріне уәкілетті орган 
айқындайтын тәртіппен тиісті куәлік бере отырып, оларды аттестаттау
ды жүргізу;

40) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық 
тізілімін жүргізу;

41) облыс бойынша тұқымдар баланстарын жасау;
42) ауыл шаруашылығы саласындағы уәкілетті органға ауыл 

шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығы саласындағы 
қажетті ақпарат беруді қамтамасыз ету;

43) құзыреті шегінде ауыл шаруашылығы тауарла
рын өндірушілердің сақтық және ауыспалы тұқым қорларын 
қалыптастыруына жәрдемдесу;

44) бастапқы, элиталық тұқым шаруашылығын жүргізу және 
ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқымдарын жаппай көбейту схе
малары мен әдістері бойынша ұсыныстар енгізу;

45) сұрыптық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру, 
сұрыптық егістіктерді байқаудан өткізуді, жерге егіп бағалауды, 
зертханалық сұрыптық сынақтарды, тұқым сапасына сараптама жүргізу 
тәртібінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

46) квоталар шегінде субсидиялауға жататын тұқымдарды 
өткізудің шекті бағасын белгілеу; 

47) субсидиялауға жататын тұқымдардың әрбір түрі бойынша 
жыл сайынғы квоталарды:

 тұқым шаруашылығы саласында аттестатталған әрбір субъект                       
үшін  –  бірегей тұқымдар бойынша;

 әрбір әкімшілік  – аумақтық бірлік үшін элиталық тұқымдар бой
ынша айқындау үшін ұсыныс енгізу;

48) субсидияланған бірегей және элиталық тұқымдардың 
мақсатты пайдаланылуын бақылау;

49) байқаудан өткізушілер мен тұқым сарапшылары кадрларын 
даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

50) ауыл шаруашылығы өсімдіктері тұқымдарының сұрыптық 
және егістік сапасына сараптама жүргізу жөніндегі нормативтік 
құқықтық актілердің сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

51) тұқым шаруашылығы жөніндегі мемлекеттік инспектордың 
ұсынысы негізінде:

субъектінің тұқым шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге 
асыруға құқығын куәландыратын аттестаттау туралы куәлігінің 
қолданысын; 

тұқымдардың сұрыптық және егістік сапаларына сараптама 
жүргізу жөніндегі қызметті тоқтата тұру;

52) астық нарығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
53) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша 

қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялау;
54) табиғиклиматтық жағдайларды және нарық конъюнктура

сын ескере отырып, астық өндірісі құрылымын оңтайландыру, астық 
өндірудің, сақтаудың және өткізудің жаңа озық технологияларын 
жетілдіру және енгізу;

55) бюджеттік бағдарламаларға сәйкес отандық ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерге минералдық тыңайтқыштардың, 
тұқым улағыштар мен гербицидтердің құнын арзандатуды жүзеге асы
ру;

56) ішкі нарықтың мұнай өнімдеріне қажеттіліктерін уақтылы 
қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шаралар қабылдау;

57) өңірлерде техникалық реттеу саласында сәйкестікті растау 
бойынша қызметтер көрсету жөнінде бәсекелестік ортаны құру бойын
ша шаралар қабылдау;

58) астық қабылдау кәсіпорындарын:
 бекітілген графиктерге сәйкес жаңа егіннің астығын қабылдауға 

дайындығы тұрғысынан астық қабылдау кәсіпорындарын жыл сайынғы 
тексеруді;

астық қабылдау кәсіпорындарын зерттептексеру актілерін 
рәсімдеуді қамтуын бақылау;

59) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы заңнамасында көзделген тәртіппен астық қолхаттарын беру 
арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету бойынша қызметті 
жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тұтастай немесе 
жекелеген операцияларды жүзеге асыру бөлігінде алты айға дейінгі 
мерзімге тоқтата тұру;

60) астық қабылдау кәсіпорындарының «Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексі» Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 29 қазандағы  Кодексіне сәйкес астықтың сандықсапалық 
есебін жүргізу, астықты сақтау, астық қолхаттарын беру, олардың ай
налымы және өтелуі, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік 
электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын 
сақтауын бақылау;

61) Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасының 
бұзылуы туралы нұсқамалар беру, «Әкімшілік құқық бұзушылық ту
ралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексіне 
сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

62) әкімшілікаумақтық бірлік шегінде астық нарығының 
мониторингін жүзеге асыру;

63) астық қауіпсіздігі мен сапасын мемлекеттік бақылау;
64) «Астық туралы»  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                            

19 қаңтардағы Заңының 28бабының 2тармағында көзделген негіздер 
болған кезде астық қабылдау кәсіпорнынан астықты көліктің кез келген 
түрімен тиеп жөнелтуге тыйым салу;

65) астық қолхаттары тізілімінің деректеріне сәйкес астықтың 
сандықсапалық есебін жүргізу және астықтың сақталуын қамтамасыз 
ету жөніндегі талаптарды сақтау тұрғысынан астық қабылдау 
кәсіпорындарының қызметін инспекциялау (тексеру);

66) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу және 
мерзімінен бұрын аяқтау туралы сотқа арыз беру;

67) астық нарығына қатысушылардың астығының нақты бар
жоғы мен сапасын және оның есепті деректерге сәйкестігін тексеру;

68) астықтың  сандықсапалық жайкүйін бақылау;
69) астық қолхаттарын ұстаушыларға астық қабылдау кәсіпорнын 

уақытша басқару жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін канди
датуралар ұсыну туралы хабарлама жіберу;

70) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойын
ша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына 

лицензияның қолданысын тоқтата тұру және (немесе) одан айыру; 
71) астық қабылдау кәсіпорнын уақытша басқаруды енгізу 

жөнінде ұсыныстар енгізу;
72) астық қабылдау кәсіпорындарына қабылдау және тиеп жіберу 

кезінде астық сапасының көрсеткіштерін айқындауды бақылау;
73) қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау саласындағы 

уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша пестицидтерді (улы 
химикаттарды) залалсыздандыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

74) өсімдіктерді қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру;

75) арнайы сақтау орындарын (көмінділерді) салу, тиісті 
жағдайда күтіп ұстау және қолдау;

76) мыналар: 
пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау);
пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу;
пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және 

фумигациялық тәсілдермен қолдану жөніндегі  қызметті лицензиялау;
77) карантинді объектілердің таралуының есебін жүргізеді және 

уәкілетті орган мен мүдделі тұлғаларға ақпарат беру;
78) өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру;
79) мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылау және 

қадағалау объектілерінде осы объектілердің иелері – жеке және заңды 
тұлғалардың, сондайақ, мемлекеттік басқару органдарының өсімдіктер 
карантині жөніндегі ісшараларды жүргізуін ұйымдастыру;

80) уәкілетті органның ұсынуы бойынша тиісті аумақтарда 
карантиндік режимді енгізе отырып, карантинді аймақты белгілеу не
месе оның күшін жою туралы шешім қабылдау үшін ұсыныстар енгізу;

81) Қазақстан Республикасының өсімдік шаруашылығы 
саласындағы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыру;

82) агенттің, қоғамның қызметін, олардың Қазақстан 
Республикасының өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру 
туралы заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

83) сақтанушылардың міндетті сақтандыру шарттарын жасасудан 
жалтаруы туралы және қоғамның Қазақстан Республикасының өзара 
сақтандыру туралы заңнамасының және «Өсімдік шаруашылығындағы 
міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 
10 наурыздағы Заңының талаптарын сақтамауы туралы істерді қарау;

84) өзінің бақылау функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақпарат пен құжаттарды сақтанушыдан, сақтандырушыдан, агенттен 
және қоғамнан сұрату және алу;

85) облыстық жергілікті атқарушы органы өсімдік шаруашылығы 
саласында уәкілетті органмен бекітілетін бақылау функцияларын 
жүзеге асыру үшін қажет ақпаратпен құжаттарды сақтанушының, 
сақтандырушының, агенттің және қоғамның беру қағидаларының орын
далуын жүзеге асырады;

86) агенттен өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру 
шартын жасасқан сақтанушылардың тиісті аумақтағы сақтандырылған 
өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түрлері көрсетілген тізбесін сұрату;

87) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар 
жасау және «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі  Кодексіне сәйкес әкімшілік 
жазалар қолдану;

88) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру;

89) асыл тұқымды малдың мемлекеттік тіркелімін жүргізу және 
басып шығару;

90) республикалық палаталардың және мал шаруашылығы 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын өзге де қоғамдық бірлестіктердің 
ұсыныстарын ескере отырып, көрсетілген мақсаттарға көзделген бюд
жет қаражаты шегінде асыл тұқымдық өнімге (материалға) арналған 
субсидияларды бөлу;

91) бекітілген нысандар бойынша асыл тұқымды мал 
шаруашылығы саласындағы деректердің есебін жүргізу;

92) асыл тұқымды малдың, оның ішінде тектік қоры шектеулі 
тұқымдардың тектік қорын сақтауға және қалпына келтіруге 
бағытталған ісшараларды субсидиялауды жүзеге асыру;

93) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауыл 
шаруашылығы кооперативтерін мемлекеттік қолдау жөніндегі 
ұсыныстарды әзірлеу және ісшараларды жүзеге асыру;

94) ауыл шаруашылығы кооперативтеріне және олардың 
мүшелеріне шығаратын өнімінің ассортименті бойынша сауда орында
рын бере отырып, өңірлік көрмелер, жәрмеңкелер ұйымдастыру;

95) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің өнімін сату үшін 
коммуналдық базарларда сауда орындарын жеңілдікті шарттармен 
ұсыну;

96) ауыл шаруашылығы кооперативтерінің құрылу және 
қызметінің тәжірибесін тарату және енгізу жөніндегі ісшараларды 
әзірлеу және іске асыру;

97) ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту үшін қаржы 
ұйымдарының инвестициялары мен кредиттерін тарту, сондайақ, 
бәсекеге қабілетті өндірістерді қалыптастыру мен дамыту, олар
ды жаңғырту үшін жағдайлар жасау және сапа менеджментінің 
халықаралық жүйелеріне көшіру жөніндегі ісшараларды әзірлеу;

98) ауыл шаруашылығы кооперациясының ақпараттық
маркетингтік жүйесінің жұмыс істеуі және дамуы үшін жағдайлар жа
сау;

99) уәкілетті органға жайылымдардың тозуымен және шөлейт
тенуімен күрес жөніндегі ісшараларды жүргізу, жайылым дардың оты
суының молдығы және жайылымдық инфрақұрылым объектілерінің 
жайкүйі туралы жартыжылдық және жылдық есептерді ұсыну;

100) жайылымдық инфрақұрылым объектілерін дамыту және 
реконструкциялау жөніндегі жоспарларды әзірлеу және бекітуге ұсыну;

101) тиісті әкімшілік  аумақтық бірлік аумағында бал ара 
шаруашылығының дамуын және қорғалуын бақылау;

102) Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал 
шаруашылығы туралы заңнамасына сәйкес селекциялық  асыл 
тұқымдық жұмысты үйлестіруді және бал ара шаруашылығындағы асыл 
тұқымдық істерді мемлекеттік қолдауды ұйымдастыру;

103) бал ара шаруашылығы саласында мамандарды даярлау және 
қайта даярлау жөніндегі қызметті үйлестіру;

 104) басқарма жұмысының сапасы мен өнiмдiлiгiн арттыру 
мақсатында оның қызметiнiң бағыттары бойынша iшкi бақылауды 
жүзеге асыру; 

105) өз құзыреті шегінде құқық бұзушылық жасауға итермелейтiн 
себептер мен жағдайларды жою жөнiнде шаралар қолдану;

106) өз құзыреті шегінде азаматтардың құқықтық тәрбиесiн 
ұйымдастыруды қамтамасыз ету;

107) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және 

жұмылдыру саласындағы шараларды іске асыру;
108) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

17. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияла

рын жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:
мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды 

тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және 
алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, 
конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқылы;

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

етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін 

қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар 
беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды 
ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске 
асыруға міндетті.

3. Басқарманың қызметiн ұйымдастыру

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

19. Басқарманың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады.

20. Басқарманың бірінші басшысының Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және 
қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

21. Басқарманың бірінші басшысының өкiлеттiгi:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкімі мен жетекшілік 

ететін облыс әкімінің орынбасарына есеп береді;
2) өз құзыреті шегінде мемлекеттiк органдарда және өзге де 

ұйымдарда Басқарманы бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелерi оның құзыретiне жататын 

Басқарма қызметкерлерiн заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды 
және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың әзірленуін 
қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелерi оның құзыретiне жататын 
Басқарма қызметкерлерiне заңнамада белгiленген тәртiппен тәртіптік 
жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды;

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

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

бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен тапсырмаларын 

орындайды;
13) Басқарманың құрылымдық бөлiмшелерi туралы ережелердi 

бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң жобала

рын әзiрлеудi ұйымдастырады; 
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді; 
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады; 
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесін бекітеді; 
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген басқа да 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Басқарманың бірінші басшысы болмаған кезеңде оның 

өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға 
орындайды.

22. Басқарманың бірінші басшысы өз орынбасарларының 
өкiлеттiктерiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.

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

жұмыс істейді;
2) Басқарманың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша сағат 

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

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

 Басқарма мен облыс әкімдігі арасындағы, Басқарма  әкімшілігі 
мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарымқатынастар 
қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

4. Басқарманың мүлкi

24. Басқарманың заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкi болуы мүмкiн.

Басқарманың мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондайақ, 
өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса 
алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 
салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.

25. Басқармаға бекiтiлген мүлiк облыстық коммуналдық мүлікке 
жатады.

26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзiне бекiтiлген 
мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат 
есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе 
оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

5. Басқарманы қайта ұйымдастыру және тарату

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

Басқарма таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

ҚР Экологиялық Кодексінің 57бабы
на сәйкес орындауда «Қазгермұнай» БК» 
ЖШС (жобалаушы – «Каспиймұнайгаз» 
ҒЗИ» ЖШС) төменде көрсетілген жобалар 
мемлекеттік экологиялық сараптама жүр
гізуге ҚР Қоршаған ортаны қорғау министр
лігі  Экологиялық реттеу және бақылау 
комитетіне жіберілетінін хабарлайды:

1. «Шығыс Ақшабұлақ мұнайлы кенішін 
игеру жобасына» арналған «Қоршаған ортаға 

тигізетін әсерін алдынала бағалау жобасы»;
2. «Орталық Ақшабұлақ мұнайлы кені

шін игеру жобасына» арналған «Қорша ған 
ортаға тигізетін әсерін алдынала бағалау 
жобасы». 

 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС

(жобалаушы – «Каспиймұнайгаз» 
ҒЗИ» ЖШС).

Хабарландыру

«Жамбыл-2030» ЖШС 2018 жылдың 
3 тамызында сағат 10.00-де серіктестік 
құрылтайшыларына Қызылорда облы-
сы, Сырдария ауданы, Қоғалыкөл ауы-
лы, С.Майханова көшесі №2 үй, ауылдық  
клуб үйінде кезектен тыс жалпы жиналыс 
өтетінін хабарлайды.

Күн тәртібіндегі мәселелер: 
1.Жиналыс төрағасы мен хатшысын сай-

лау, санақ комиссиясын құру;
2. «Жамбыл-2030» ЖШС-нің көктемгі 

егіс егу жұмыстарына қаражат салған 
үшін ші тұлға «Жерсу-Агро» фермер қожа-
лығының төрағасы Қ.Нұрсейтовтің атқар-
ған жұмыстары, қаржылық есебін тыңдау;

3. «Жамбыл-2030» ЖШС-нің атқарушы 
органы С.Комирбаевты серіктестік атқа-
рушы органы-директорлыққа бекіту.

Ескертпе: жалпы жиналысқа тіркеу 
үшін жеке құжатыңызды ала келіңіз.

 «Жамбыл-2030» ЖШС әкімшілігі.

Хабарландыру

Қызылорда облыстық маманданды рылғын ауданаралық экономи-
калық сотының 2018  жылдың 29 мамырдағы ұйғарымымен «АНКЕМА» 
ЖШС-на (БСН 000640002691) оңалту рәсімін жүр гізу бойынша азаматтық 
іс қозғалғанын хабарлайды.

Барлық талап-тілектер мына мекен-жайда қабылданады: 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29 үй. 

***
Қызылорда облыстық маманданды рылғын ауданаралық экономи-

калық сотының 2018  жылдың 6 маусымдағы ұйғарымымен «Кызылорда-
КранСервис» ЖШС-на (БСН 100440000530) оңалту рәсімін жүргізу бойын-
ша азаматтық іс қозғалғанын хабарлайды.

Барлық талап-тілектер мына мекен-жайда қабылданады: 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29 үй. 

Хабарландыру

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі 
2018 жылғы 1 шілдеден бастап ҮЕҰға арнал ған 
сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабыл дайды.

Сыйлықақы әлеуметтік міндеттерді шешуге 
айтарлықтай үлес қосқан үкіметтік емес ұйымдарға 
15 бағыт бойынша беріледі.

Байқауға Қазақстан Республикасында тіркел
ген және Үкіметтік емес ұйымдардың дерек қорына 
мәліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдар 
қатыса алады.

Толығырақ ақпаратты Министрліктің www.
diakom.gov.kz сайтынан, сондайақ +7 (7172) 74 05 
11, 74 09 97 байланыс телефондары арқылы алуға 
болады.

Өтінімдер қабылдайды
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ТАЛАПКЕРЛЕР НАЗАРЫНА!
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

Төретам кентінде орналасқан «Байқоңыр» оқу орталығы Арал, 
Қазалы, Қармақшы аудандарында, Байқоңыр қаласы мен Төретам 
кентінде тұратын, техникалық және кәсіптік білім (колледж
ден кейін), жоғары білім негізінде сырттай қысқартылған оқу 
бағдарламасымен университетте қашықтықтан оқыту техноло
гиясы арқылы білім алуға ниет білдірген талапкерлерге оқуға 
қабылдау сұрақтары бойынша кеңес беру және олардан құжаттар 
қабылдау қызметін ұсынады. 

Оқу орталығы техникалық және кәсіптік білімі бар, кешенді 
тестілеу тапсырып, межелік балл алған талапкерлер мен жоғары 
білімі бар азаматтарды ақылы негізде 2018 жылғы 25 тамызға дейін 
университетке оқуға қабылдайды.

 «Байқоңыр» оқу орталығының мекенжайы: Төретам кенті, 
Ғ.Мұратбаев көшесі, 1 үй, №85 орта мектеп. Телефон нөмірі: 8701
7247014, 87782994092.

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау 
комитетінен 2012 жылдың 11 желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген).

Кезекші редактор Сара Адайбаева.  

Биылғы аламанда VAR жүйесі 
(төрешілерге бейнекөмек жүйесі 
– Video assistant referee) кеңінен 
қолданылуда. Осының арқасында 
қаншама пенальтидің «бағы ашы
лып», қаншама айып добының 
күші жойылды. Ал Иран – Испа
ния кездесуінде Испанияға гол 
соққан Саид Эззатолахидің голы 
есепке алынбады. Осылайша, 
Иран VAR арқылы голы есептел
мей қалған бұл мундиальдағы 
тұңғыш команда атанды.

Бразилия құрамасы 40 жыл
дан бері дәл биылғыдай Әлем 
чемпионатының алғашқы мат
чында сәтсіздікке ұшырамаған бо
латын. 1978 жылы бірінші кездесу
де Швециямен тең түскен олар со
дан бергі старттық кездесулердің 
бәрінде жеңіске жетіп келген. Осы 
чемпионатта тұңғыш ойындарын 
Швейцария командасымен ойнап, 
1:1 есебімен аяқтады.

Ресей құрамасы топтық 
турнирден алдымен шықты. 
Ресей – Египет кездесуі Әлем 
чемпионаты басталғалы бері 
ең көп жанкүйер тамашалаған 
ойын ретінде тіркелді. «Санкт
Петербург» аре насына 64 468 адам 
келген. Айт пақшы, қос құрама 
тарихта тұңғыш рет кездесті. 
Жалпы, Ресей Әлем чемпионат
тарында бірдебір рет африкалық 
құрамалардан жеңіліп көрмепті. 
Ал Египет әзірге әлем чемпионат
тарында бірдебір рет жеңіске жет
пеген құрама ретінде басқалардан 
«ерекшеленеді». Сондайақ, Ресей 
әлемдік доп додасында ешқашан 
топтан шығып көрмеген. Бұл 
жолы плейофта ойнау мүмкіндігі 
туындап тұр.

«Тарих – тек чемпиондарды 
ғана есте сақтайды» деген тәмсіл 
бар, хорваттардың ойыны осы
дан 20 жыл бұрынғы доп додасын 
еске салды. 1998 жылғы әлем чем
пионатына Хорватия тәуелсіз ел 
ретінде алғаш рет қатысып, үздік 
үштіктен көрінген. Содан бері 
қанша буын алмасып, неше бап
кер қызметінен кетсе де, олардың 
ойынында бір нәрсе ғана өзгерген 
жоқ. Ол – соңына дейін күресу. 
Хорватия Аргентина қақпасына 
3 гол соғып, әлем футболында 
өздерінің орны бар екендігін 

көрсетті. Аргентина 60 жылдан 
бері алғаш рет әлем чемпиона
тында 0:3 есебімен жеңілді. 

Ресейдегі әлем чемпиона
ты мықтыларды анықтап қана 
қоймай, «Алтын доптың» да 
тағдырын шешетіні белгілі. Ал 
Роналду мен Мессидің мансабын
да тап осы мундиал басты рөл ой
найтыны сөзсіз. Екеуінің де жасы 

келіп қалды, екеуіне де алтын 
жалатылған кубок керек. Әзірге, 
бұл мақсатқа Роналду сенімді 
түрде аяңдап барады. Алғашқы 
екі матчта төрт гол соққан 
португалиялық шабуылшы мер
гендер көшін бастап тұр. Ресейде 
соққан доптары осыған дейінгі үш 
әлем чемпионатындағы жалпы 
голдарынан да асып түсті. Алдағы 
матчтарда да Криштидің қарап 
қалмайтыны анық.

Мергендер көшінде Ронал
дуды өкшелеп келе жатқан 
ойыншы – ресейлік Денис 
Черышев. Әйгілі «Реалдың» 
мектебінде тәрбиеленген Денис өз 
құрамасына нағыз керек кезінде 
қосылды. Одан бөлек, жас талант 
Александр Головин мен ебедейсіз 
қимылыменақ көп шаруаны 
шешіп жүрген Артем Дзюбалар 
әлем чемпионаттарында алысқа 
шауып көрмеген ресейліктердің 
рухын бір көтеріп тастады.  

Біріншілік басталғанға дейін 
ойыншылар мен бапкерін жер
ден алып, жерге салған ресейлік 
БАҚ Станислав Черчесовты ұлт 
қаһарманына айналдыра салды. 
Енді ше, Ресей әзірге қарсылас 
қақпасына ең көп гол соққан (8) 
чемпионаттағы жалғыз команда. 

Әлем чемпионаты кезінде 
көптеген ірі компаниялар жақсы 
жарнама жасап, істерін алға 
жылжытып жатқанда Герма
ния экономикасы футболдан 
зардап шегіп жатыр. «Deutsche 
Welle» агенттігінің есептеуінше, 
ГерманияОңтүстік Корея ара
сындағы ойын кезінде неміс жұ
мысшыларының 30 проценті 
қызметтерін тоқтата тұрып, ойын 
тамашалаған. Соның кесірінен 
Германия экономикасына 200 
миллион еуро көлемінде зиян 
келген. Енді кәсіпорын басшы
лары шығынға бата қоймасы 
анық. Өйткені, немістер топтық 
кезеңнен өте алмады.

Әлем чемпионатынан Герма
ния кеткенімен, одан өзге фаво
риттер дін аман. Жарысты одан 
әрі жалғастырып, плейофф саты
сына шығып алды. 1/8 финалдың 
басты ойыны Франция мен Ар
гентина арасында өтетіні анық. 
Ал Уругвай мен Португалияның 
да кездесуі тартысқа толы болаты
нына сенім мол. Егер Португалия 
ширек финалға өтсе, ал Аргенти
на франциялықтарды тізерлетсе, 
онда Леонель Месси бастаған ко
манда Криштиану Роналдудың 
ұжымына қарсылас атанады. 
Жанкүйер қауымының күтіп 
отырғаны да осы. Екі жүйріктің 
қайсысы мықты екеніне сол ой
ында жауап аламыз дейді. Бірақ 
бір айта кетерлігі, Португалия да, 
Аргентина да 1/8 ойындарында 
фавориттер қатарына жатпай
ды. Қақпасына әлі гол жіберіп 
көрмеген Уругвай Португалия

ны Кавани мен Суарестердің 
арқасында әбігерге салары 
сөзсіз. Ал Мбаппе, Жиру, Гриз

ман бастаған франциялықтар 
қорғанысы осал Аргентина

ны қыспақтап көреді. 
Биылғы бірін
шілік голдарға 

бай болып 
тұр. Күні 

кеше ғана Швейцария – 
КостаРика арасындағы 
ойында Солтүстік Амери
кадан келген қонақ
тар гол соқты да, мун
диаль есепқисабына 
ерекше өзгеріс енгізді. 
Бұрындары чемпионатқа 
келген командалардың 
бірнешеуі гол соқпай 
қайтып кететін. Бұл жолы 
Ресейге ат терлетіп келген 
32 команданың барлығы 
да голдан құралақан 
емес. Айтпақшы, биылғы 
чемпионат осы кезге 
дейінгі біріншіліктер та
рихында ең көп автогол 
соғылған жарыс болып 
тұр. МексикаШвеция ой
ынында Эдсон Альварес өз 
қақпасына гол соғып алды 
да, биылғы додадағы 7 ав

тоголды тіркеді.  Тартысқа толы 
аладоп аламаны алдағы күндері 
қалың көрерменді қайтадан 
қызыққа батырғалы тұр.

1/8 финалға шыққан 16 
құрама анықталып, қарсыластар 
белгілі болды. Соңғы болып G 
тобындағы ойындар өтті. Бұл топ
та плейофқа Бельгия мен Англия 
құрамалары екі турдан кейінақ 
жолдама алып үлгергенді. Соңғы 
турда бірінші және екінші орын
дарды өзара бөлісті. 51минутта 
Аднан Янузайдың соққан голы 
Бельгия құрамасына жеңіс сыйла
ды. Нәтижесінде Англия Колум
биямен, Бельгия Жапониямен 
кездесетін болды.

1/8 финалдағы ойындар 30 
маусым мен 3 шілде аралығында 
өтеді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

ӘЛЕМДІ 
АРБАҒАН 
АЛА ДОП

Жыл сайын жазғы уақытта NOMADS CAMP 
бірегей киіз үй лагері ұйымдастырылады. Биыл 
аталған лагерге облыстан 50 оқу озаты барды. 
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының бас
тамасымен балалар Астанадан 100 шақырым 
қашықтықта орналасқан Ақкөл ауданындағы киіз 
үйлерде тынықты. 

NOMADS CAMP апталық бағдарламасы 
қызықты ойынсауық ретіндегі білім беру 
модулі және сауықтыру ісшарасы болып та
былады. Бағдарламада  атпен жүру, садақ ату, 

көне катапульта әзірлеу, шөптерден шай дай
ындау, бауырсақ пісіру, балық аулау, бүркітпен 
саятшылық құру секілді шаралар бар. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ерек
ше қазақша скаут қозғалысы болып табылады. 
Балалар киіз үйде тұрып, атабабалардың көшпелі 
өмірімен танысады. Танымдық ойындар кезінде 
балалар табиғаттың адамға беретін байлығын 
бағалауды үйренеді. 

«СБ» ақпарат.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ СКАУТТАРЫ

Қазылар алқасы құрамында сатирик Көпен Әмірбек, 
«Республикалық радио» ЖШС бас директоры Мәди 
Манатбек, суретші Әлібек Қойлақаев, «Нұр Отан» пар
тиясы облыстық филиалы төрағасының орынбасары 
Ержан Байтілес және «Әзіл әлемі» театрының артисі 
Қанат Әлжаппаров, бокстан Әлем чемпионатының күміс 
жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев болса, кешті Қазақстан 
КВН Одағының президенті Есен Елеукен жүргізді.

Нәтижесінде үшінші орынды «Юсуф Мироғұлының 
қарындастары» (Алматы), екінші орынды – «Тұран» ко
мандасы (Қарақалпақстан), бірінші орынды «Милли
он» құрамасы (Түркістан облысы) жеңіп алды. Сондай
ақ, «Үздік ойыншы» номинациясын Елжан Халиуллин 
(«Грант» командасы, Батыс Қазақстан облысы) иеленді. 
Жеңімпаздарға диплом мен ақшалай сыйлықтар табыс
талды. 

 
Маржан ӘШІРАПБАЕВА,

Қорқыт ата атындағы
ҚМУ студенті.

ЖАЙДАРЫ КӨҢІЛ 
СЫЙЛАҒАН

«ЖАЙДАРМАН»Кеше облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемовтің 
қатысуымен Қазақстан Жазушылар одағының облыстық 
филиалы мүшелерінің бас қосуы болды. Онда филиал ди-
ректоры Қаршыға Есімсейітова Қазақстан Жазушылар 
одағында өткен дәстүрлі әдеби жыл қорытындысын сөз 
етіп, көтерілген мәселелерге тоқталды.

– Жазушылар өткен жылды қорытып, алда орындауға тиіс 
жоспарларды бекіттік. Сондайақ, жанрлар бойынша баянда
ма оқылып, қаламгерлер өткен жылы жарық көрген кітаптарға 
кеңінен сараптама жасап, жетістіктері мен кемшіліктерін тал
дап айтып берді. Талдау барысында 3 жанр бойынша біздің үш 
қаламгердің еңбегі талданып, жақсы пікірлер айтылды. Проза 
жанры бойынша қаламгер С.Жұбатыровтың, поэзия бойынша 
Т.Абылаевтың, деректі прозадан менің еңбегім жоғары бағаға ие 
болды. Бұл – біз үшін ерекше жетістік, еңбектің бағаланғаны, – деді 
Қ.Есімсейітова.

Алдағы уақытта жазушылардың шығармашылық үйінде 
қаламгерлердің жеңілдікпен демалып, шығармаларын жазуына 
мүмкіндік жасалады. Бұл бағытта Жазушылар одағы Қазақстан 
Кәсіподақтары Орталық ұйымымен келісімге қол қойып, зей
нет жасындағы қаламгерлердің еліміздің демалыс орындарын
да жеңілдікпен демалуына жол ашып отыр. Сондайақ, одақтың 
жұмысын халықаралық деңгейге көтеру жоспарлануда. Бұл 
арқылы қазақ жазушыларының еңбектері өзге тілдерге аудары
лып, шет елге таныстырылмақ. Оған қоса қазақ әдебиетіндегі 
жастар үлесін арттыру да көзделуде. Қазіргі күні Жазушылар 
одағында 800ден аса мүше бар, оның 500і зейнет жасындағы жа
зушылар, 200і зейнет жасына жуықтаған болса, 30 проценті ғана 
жастарды құрап отыр.Сыр өңірінде аталған одаққа 19 жазушы 
мүшелікке енген. Осы ретте жиында сөз алған Р.Рүстемов аймақта 
да әдеби шығарманың көркемдік сапасын көтеруді, аға буын мен 
кейінгі ұрпақтың сабақтастығы арасында әдеби байланысты 
нығайту керектігін ерекше атап өтті.

Шара соңында қатысушылар қаланың сол жақ жағалауында 
әдебиет музейін ашу, қаламгерлер еңбегін насихаттау мақсатында 
журнал шығару, өңірдегі басқа да жобаларға қатысуға ұсыныстар 
білдірді.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ЖАЗУШЫЛАР ЕҢБЕГІ 
ЖОЛҒА ҚОЙЫЛМАҚ

Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні 
қарсаңында Қазақстан Журналистер одағына облыстан 
бірнеше қаламгер мүшелікке қабылданды. 
 
Кеше одақтың облыстық филиал төрағасы Аманжол Оңғарбаев 

26 адамға мүшелік билет табыстады. Олардың қатарында аға буын 
өкілдері мен жас қаламгерлер де бар. 

Шарада филиал төрағасы бұл еткен еңбектің бір нәтижесі екенін 
әрі үлкен жауапкершілік жүктейтінін жеткізді. 

– Журналистер одағына мүше болу – үлкен сенім. Қазіргідей 
уақытта сол сенімге, жалпы қаламгерлер атына кір келтірмей абы
ройлы қызмет ету – парыз. Сіздерді осы сенім үдесінен шығады деп 
білемін, – деді Аманжол Сақыпұлы.

Одаққа қабылданған аға буын өкілдері атынан Нұрлыбай 
Ұлықпанұлы сөз алып, ықыласын білдірді. 

А.БЕК.

ЖУРНАЛИСТЕР ОДАҒЫ 
ЖАҢА МҮШЕЛЕРМЕН 
ТОЛЫҚТЫ

QALAMGER

ÁLEM CHEMPIONATY

Қызылорда қаласының 200 жылдығына 
орай «KIELI MEKEN - QYZYLORDA» атты 
халықаралық  «Жайдарман» фестивалі 

өтті. Оған облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қатысты. Халықаралық 
шарада Түркіменстан, Қырғызстан, 

Қарақалпақстан және Түркия құрама топ-
тары мен Қазақстанның 6 өңірінен келген 

құрамалар шеберлік байқасты.

Футболдан Әлем чемпиона тының топтық кезеңі 
соңына жетті. Үздік командалар 1/8 финалына жолдама 
алып, чемпионатты жалғастырмақ. Өз тобының үздіктері 
енді өзге топ мықтыларымен бақ сынасатын болады.


