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Назерке САНИЯЗОВАСБ

Бұл Елбасының сарабдал саясатының 
нәтижесінде мүмкін болды. Елде 
татулық, бірлік, тұрақтылық орна-
ды. Әлемдік аренада Қазақстанның 
абырой-беделі арта түсті. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарының өзінде Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Семей ядролық полиго-
нын жабу туралы Жарлығы әр қазақтың 
жүрегіндегі жараны емдегендей әсер 
қалдырды. Бұл біздің елді ядролық 
қаруға қарсы күресетін әлем елдері 
көшбасшыларының қатарына қосты. Се-
мей полигоны 1991 жылы 29 тамызда жа-
былды. Содан бері ол күн БҰҰ шешімімен 
Халықаралық ядролық сынаққа қарсы 
күрес күні болып бекітілді.

Тәуелсіздіктің алғашқы сәттерінен 
бастап біздің мемлекет әлем алдында 
ашық саясат жүргізіп келеді. Оған дәлел 
ТМД елдерінің ішінде Қазақстан алғаш 
болып ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі, Шан-
хай ынтымақтастық ұйымының сенімді 
мүшесі болу – Қазақстанның сыртқы 
экономикалық байланыстарының дамуы 
мен халықаралық қатынастарда беделінің 
артуына зор мүмкіндік тудырды.

ЕГЕМЕНДІК – ЕЛ МҰРАТЫ

БАҒЫМ ДА, АРЫМ ДА – ТӘУЕЛСІЗДІК!

Тәуелсіздік күні. Қазақ ежел-
ден азаттық аңсаған ел ретінде 
ғасырларға созылған қайғы-
қасіретке мойымай, қажымай, 
талмай жасампаздық рухпен 
осы күнге жетті.    

Жиырма жеті жыл ішінде 
елдің әл-ауқатын көтеріп, төл 
мәдениетіміз бен мемлекеттік 
тілді жаңғыртатындай қыруар 
жұмыстар атқарылды. 
Қазақстанды бүкіл әлем та-
ныды. Тәуелсіздік біздің ең 
басты игілігімізге, баға жетпес 
құндылығымызға айналды.

Құрметті жерлестер!
Құрметті зиялы қауым!

Сіздерді еліміздің ең бас ты ұлық 
мерекесі – Қазақстан Респуб ли  ка -
сының Тәуелсіздік күнімен шын жү-
ректен құттықтауға рұқсат етіңіздер!

Тәуелсіздік – ата-баба лары мыз-
дың аңсар арманы болған, дана ла-
рымыздың үзілмес үміті болған, Алаш 
ар дақтыларының осы жолда жаны  пи-
да болған қастерлі де қасиетті ұғым!

Тәуелсіздік – тәңірдің біз-
дің ұрпаққа берген үлкен ба қы ты, 
халқымыздың мәңгілік құн ды лы-
ғы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетіс-
тіктерімізге Тәуел сіздіктің ар қа сында 
қол жет кіздік. Бұл мере ке ні қазақ 
халқы жүрегімен сезінуі керек.

Тұңғыш Президентіміз – Ұлт 
Көш басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың мынадай сөзі бар: «Қа-
зақтар талай рет тұтасымен қырылып 
кетуге шақ қалды. Бірақ, өмірге деген 
құштарлық, азаттық аңсары еңсесі 
түс  кен елді қайыра түлетіп, қайтадан 
тәуе кел тұғырына қондырып отыр-
ды».

Иә, шындығында, біздің халықтың 
басына нелер келіп, не кетпеді. Соның 
барлығында да қазақтық қалпын, ба-
балар салтын,тілі мен мәдениетін 
сақтап қалды, ұрпағына сол асыл 
күйінде жеткізе білді.

Мемлекет басшысы өзінің «Ұлы 
даланың жеті қыры» бағдарламалық 

мақаласында «Тіпті, қазақтың кейбір 
ру-тайпаларының атаулары «қазақ» 
этнонимінен талай ғасыр бұрын 
белгілі болған. Осының өзі біздің 
ұлттық тарихымыздың көкжиегі 
бұған дейін айтылып жүрген кезеңнен 
тым әріде жатқанын айғақтайды. 
Еуропацентристік көзқарас сақтар 
мен ғұндар және басқа да бүгінгі 
түркі халықтарының арғы бабалары 
саналатын этностық топтар біздің 
ұлтымыздың тарихи этногенезінің 
ажырамас бөлшегі болғаны тура-
лы бұлтартпас фактілерді көруге 
мүмкіндік берген жоқ», – деп жазды.

Иә, бұл күн – сонау сақ, ғұн, 
түркі,қыпшақ замандарынан уақыт 
көшін жалғаған, сүрлеулі соқпақ жол-
дардан сұңғыла сардары алып шыққан 
халқымыздың шежіресінде алтын 
әріптермен айшықталып жазылған 
ардақты күн. 

Бабалар арманы бұдан үш ғасыр 
бұрын өмір сүрген әйгілі Ақтамберді 
жыраудың мына бір жыр жолдарында 
анық көрінеді: 

Кеуде бір жерді жол қылсам, 
Шөлең бір жерді көл қылсам. 
Құрап жанды көп жиып, 
Өз алдына ел қылсам! 
Сол арманға, сол мақсатқа 

ғасырлар тоғысында біздің ұрпақ 
жетті. Ғасырлар бойы халқымыздың 
аңсар-арманы болған Тәуелсіздік, 
Егемендік, Еркіндік, Азаттық деген 
қасиетті сөздер елім деген Ер – Елба-

сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
кемеңгер көшбас шылығымен ақи-
қатқа айналды.

Тарихымызға әріден шолу 
жасасақ, қазақ халқының еркіндік 
үшін күресі әлі біртұтас халық бо-
лып қалыптаспаған ежелгі Сақ, Ғұн 
дәуірінде-ақ бастау алған. 

Бұл кезеңдерде қазақ атауын 
алмағанымен халқымыздың біртіндеп 
қалыптасуы басталған еді.

VI ғасырда Қазақстан жері түгел-
дей құдіретті біртұтас мемлекет – 
Түркі қағанаты құрамына кірді. Жазба 
деректерге қарағанда, Қазақстанның 
ежелгі территориясында Түрік қа-
ғанаты (542 ж.), Батыс Түрік қағанаты 
(603 ж.), Түргеш қағанаты (704-
756 жж.), Қарлұқ қағанаты (756-
940 жж.), Оғыз мемлекеті (IX ғ. 
соңы – XI ғ. басы), Қимақ қағанаты 
(893 – XI ғ. басы), Қыпшақ хандығы 
(XI – 1219 ж.), Қарахан мемлекеті 
(942-1212 жж.) өмір сүрді. Осы 
мемлекеттердің ішінде қазақтардың 
халық болып қалыптасуына, әсіресе, 
екі мемлекеттің тарихи рөлі ерекше 
болған. Олар: Қарахан және Қыпшақ 
мемлекеттері. Алайда,қидандар (қара-
қытай) мен моңғолдардың шапқын-
шылығының салдарынан халық бо-
лып қалыптасу процесі XV ғасырға 
дейін, немесе 200 жылдай уақытқа 
кешеуілдеді.

XIV-XV ғасырларда феодалдық 
қатынастардың нығаюы негізінде 

Моғолстан, Ақ Орда, Әбілхайыр 
хандығы, Ноғай Ордасында толассыз 
тоқтамай жүріп жатқан феодалдық 
соғыстарға қарамастан, халықтар ара-
сында өзара бірігу, топтасуға ұмтылу 
процестері белең алды. 

XV ғасырдың II жартысы мен 
XVI ғасырда қазақ халқының негізгі 
этникалық территориясын мемлекет 
етіп біріктіру халықтың да қалыптасу 
процесінің аяқталуын тездетті.

XV ғ. II жартысынан бастап қалып-
тас қан халық өздерінің көр шілері 
ара  сында “қазақ” деген атпен белгілі 
болған. 

Қазақ хандығының пайда болуы 
– Қазақстан жерінде XIV-XV ға  сыр -
ларда орын алған әлеуметтік-эко-
но микалық және этникалық-саяси 
про цес терден туған заңды қоғамдық 
құбылыс.

Қазақстанның алғашқы ханы бо-
лып Керей (1458-1473 ж.), одан кейін 
Жәнібек (1473-1480 жж.) жариялан-
ды. XV ғасырдың 70 жылдары қазақ 
хандығының шекарасы кеңейді. 

ХІІІ ғасырда қарақытай, моңғол 
шапқыншылықтары, Әз Тәукенің, 
Қасым ханның, Абылай ханның, 
Әбілхайыр ханның тұсындағы қалмақ 
қырғыны, жоңғар шапқыншылығы, 
ойраттар бүліншілігінен ажырай 
алмаған қазақ халқы Ресей импери-
ясына 300 жылға жуық боданболған 
тұста тілі мен ділінен, салт-дәстүрі 
мен әдет-ғұрпынан айрыла жаздады.

Халқымызға ең ауыр жылдардың 
бірі – Голощекин қырғыны еді. Осы 
кезеңде 3 млн-дай қазақ ашаршылыққа 
ұшырап, халықтың саны мүлде азай-
ып кетті.

Ал, қанды репрессия халқымызды 
талай беткеұстар тұлғаларынан ай-
ырды. Азаттықтың ақ таңын аңсаған 
Алаш жұртының асыл азаматтары Ах-
мет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, 
Жүсіпбек Аймауытов, Мұстафа 
Шоқай, Темірбек Жүргеновтер халық-
тың ізгі ниетінің жолында құрбан бол-
ды. 

Алайда, рухы биік, өр халық намы-
сын ешкімге таптатпады. 

Мың жарым жылға жуық халық 
болып бірігуді, ел болып қалануды, 
еркіндікті аңсаған халықтың арма-
ны 1991 жылы жүзеге асып, тарих 
бетінде Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті 
пайда болды. 

Тәуелсіздігімізді орнықтырудың 
ең қиын жылдарында халықтың 
кемелдігі мен Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
кемеңгер саясатының нәтижесінде 
ортақ мақсаттар жолында жұдырықтай 
жұмылған баршамыз Тәуелсіз Мемле-
кетімізді бірлесіп құруға тарихи 
мүмкіндік алдық. 

Міне, осылайша, Қазақстан әлем-
дік тарих бетінде Тәуелсіз Ел ретіндегі 
жаңа парақтарын бастады. Бүгінгі 
Қазақстан өзі орналасқан аймақтың 
ғана емес, бүкіләлемдік проблема-

ларды талқылауда және шешуде 
ықпалды рөл атқаратын елге айналды. 
Елбасының көреген саясатымен еліміз 
барлық ұлт пен ұлыстың бейбітшілік 
ордасы болып, толеранттылықтың 
ерекше үлгісін жасай білді. 

Осындай дана саясаткер Көш-
басшысы бар Қазақстан – Шекарасы 
нақтыланған, Әнұраны көкте қалқып, 
Көк Туы желбіреген, Елтаңбасы 
қалыптасқан, Тілі және Төл Теңгесі, 
Әскери Күші бар, Тәуелсіздігінің 
белгісіндей әлемді сүйсінткен Аста-
насы бар іргелі мемлекет.  

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың: «Тәуелсіздік – Алтын 
күмбез дейтін болсақ, сол күмбезді 
тіреп тұрған төрт белгі рәміздеріміз 
бар, оның біріншісі – Елтаңба, 
екіншісі – Әнұран, үшіншісі – Көк 
Байрақ, төртіншісі – Қазақ тілі» деген 
сөзі халықтың жүрегінде жатталды.

27 жыл ішінде Тәуелсіз Қазақ 
Елін түбегейлі қалыптастырып, түрлі 
қиындықтардан аман өтіп келеміз.

Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде 
экономикамызды қалыптастыруға ба-
рынша күш салсақ, бүгін, міне, руха-
ни дамуды қолға алдық.

Бiз азаттықты бiр кездегi жоғалт-
қан дәуренiмiзге қайта оралу үшiн 
алған жоқпыз. Ол дәурен бүгiнгi 
адам зат түгiлi, бiздiң өзiмiзге де iлесе 
алмай, тарихтың қиян түкпiрлерiнде 
қалып қойды. 

Шара барысында 50-ге жуық 
жерлесіміз мемлекеттік және 
кәсіби қызметте сіңірген еңбегі, 
елдің әлеуметтік, экономикалық, 
рухани дамуына, халықтар 
арасындағы достық пен ынты-
мақтастықты нығайтуға қос-
қан елеулі үлесі үшін Президент 
Жарлығымен жоғары мемлекеттік 
наградаларға ие болды. Сонымен 
қатар, қасиетті Сыр топырағынан 
түлеп ұшып, қайраткерлік қарым-
қабілетімен, дана лық қадір-қа сие-
тімен, білім паз  дығы мен, ға  лым-

дығымен, қалам  герлігімен елге 
танылған 3 азамат Қызылорда 
облысының «Құрметті азаматы» 
ата ғымен марапатталды. Олар – 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Құдай  берген Саржанов, химия 
ғылымдарының докторы, про-
фессор, академик Әбдуәлі Бае-
шов, «Айқын» республикалық 
қоғамдық-саяси газетінің бас ре-
дакторы Нұртөре Жүсіп. 

Салтанатты жиын аймақ 
өнер паз дары ның концерттік бағ-
дарламасына ұласты. 

Ұлттың ұлы мерекесі

ОБЛЫС ӘКІМІ Қ.Е.КӨШЕРБАЕВТЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІНЕ АРНАЛҒАН  САЛТАНАТТЫ ШАРАДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

Кеше Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ 
музыкалық драма театрында Тәуелсіздік күніне 
арналған салтанатты жиын өтті. Оған облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысты. 

Сырбойылықтарды еліміздің ең басты ұлық 
мерекесімен құттықтаған аймақ басшысы бүгінге 
дейінгі барлық жетістігіміз тәуелсіздіктің арқасында 
келгенін атап өтті. Тәуелсіздік – тәңірдің біздің 
ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік 
құндылығы екенін еске салды.

Құрметті қызылордалықтар!

Сіздерді Қазақстан Респуб-
ли касының Тәуелсіздік күні 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Елбасының басшылығымен 
Тәуелсіздік жылдары егемен 
Қазақстан үшін бірігу мен 
құрылу, жетістікке жету мен 
мақсатты идеялардың жүзеге 
асу кезеңі болды.

Қызылорда облысы өңдеу өнеркәсібі мен әлеуметтік саланың 
дамуы, тұрғын үй құрылысының қарқыны, шағын және орта 
бизнесті дамыту бойынша көшбасшылардың қатарында екенін 
мақтанышпен айта аламыз.

Аймағымыз бизнес жүргізу үшін ең қолайлы жағдай жасаған 
үздік облыс деп танылып, «Алтын сапа» сыйлығымен мара-
патталды. Бұл жетістікке барлығыңыздың еңбектеріңіздің 
арқасында жетіп отырмыз.

Өңірімізде Индустрияландыру картасы аясында бірқатар ірі 
жобалар, атап айтқанда: шыны, қорғасын-мырыш өндірістерінің 
құрылыстары жүргізілуде, цемент зауыты іске қосылды, 
кальцийлендірілген сода және керамогранит зауыттарының 
құрылыстарына соңғы дайындық жұмыстары жүруде.

Соңғы 5 жылда облыс бойынша 200-ден астам әлеуметтік 
нысандар, 2.7 млн шаршы метр тұрғын үй салынды.

Сырдарияның сол жағалауын игеру қолға алынып, 18 
көппәтерлі тұрғын үйден құралатын бірінші шағын мөлтек ауда-
ны жаңа жыл басында іске қосылады.

Жуырда Маврикий Республикасының астанасы Порт-Луи 
қаласында өткен ЮНЕСКО-ның 13-сессиясында бүкіл түркі 
тілдес әлемнің тарихи тұлғасы Қорқыт Атаның еңбектері 
адамзаттың мәдени мұрасының тізіміне енгізілді.

Құрметті жерлестер!
Сіздерге зор денсаулық, мол табыс, отбасыларыңызға 

амандық және молшылық тілеймін! Егемен еліміз ынтымақ-
бірліктің жарқын көрінісіне айналып, өсіп-өркендей берсін!

Құрметпен, Қызылорда облысының әкімі 
  Қ. КӨШЕРБАЕВ.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ



www.syrboyi.kzz 2№187-188 (19670-19671)  15 желтоқсан, сенбі  2018 жыл MARAPAT

1-бет 

Бiз ол кезден мирасқа жеткен 
мұраларымызды мұқият тексерiп, жоғалта 
бастаған даралық сипаттарымызды қалпына 
келтiрiп, бiрақ, тек соған қанағаттанып 
қалмай, озып кеткен замана көшiн қуып 
жетiп, сол кезден бергi кетiп келе жатқан 
қапыларымызды түгендеп, орнына келтiрiп, 
ертең де, бүрсүгiнi де, алыс болашақта да 
ұлт ретiнде, ел ретiнде жер бетiнде қала 
алуымыз үшiн жан аямай күресуiмiз ке-
рек. Өзiмiздi өзiмiз шыңдап, өзгеде есемiз 
кетпейтiндей боп, ар-намысқа тырысу-
ымыз қажет. Тәуелсiздiктiң бағы сонда 
ғана жанады. Тәуелсiздiк жолында қан да 
төгiлген, жас та төгiлген, тер де төгiлген. 
Бiрақ, ар төгiлмеуi керек. Ар-намыс қана 
тәуелсiздiкке тiрек бола алады. Ол бiздiң 
тiлегiмiздi емес, бiз оның тiлегiн тiлеуiмiз 
қажет.

Енді бүгін Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақалалары жолбастар құбылнамамызға ай-
налды.

Құрметті жерлестер!
Сыр елі де Тәуелсіз Қазақстанның бір 

бөлшегі, Алаштың анасы ретінде республи-
ка дамуына өз үлесін қосып келеді.

Биылғы жылғы барша әлемге танылған 
жетістігіміз – осы жылдың 27 қарашасында 
Шығыс Африка еліндегі Маврикий Ре-
спубликасында 217 мемлекет қатысқан 
ЮНЕСКО-ның 13-сессия сында Қорқыт 
ата мұралары Біріккен Ұлттар Ұйымы 
жанындағы ЮНЕСКО-ның материалдық 
емес мәдени мұралар тізіміне енгізілді.

Бұл – Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық мақаласына 
сырбойылықтардың лайықты жауабы. 

Енді дәстүр бойынша жыл көлемінде 
жеткен жетістіктерге қысқаша тоқтала 
кетейін.

Өздеріңізге белгілі, әлемдік нарықта 
баға құлдырауда және тұтастай алғанда, 
экономикалық өсім баяулауда. Соған 
қарамастан, еліміз Жаңа экономикалық сая-
сатты жетілдіре отырып, үлкен бір меже-
ден өтіп, әлеуметтік инфрақұрылымға тың 
серпін беріп келеді. 

Ғаламдық дағдарыс жағдайында біз 
Елбасының тапсырмасын орындай оты-
рып, бұрынғы жылдары белгіленген 
әлеуметтік бағдарламалардың бірде-біреуін 
кеміткеніміз жоқ,  қайта дамытып келеміз.

Биылғы жыл облысымыз үшін та-
бысты болды деп айта аламын. Барлық 
макрокөрсеткіштер бойынша жағымды оң 
динамикаға қол жеткіздік. 

Оның ішінде инвестициялар көлемі 
(110,3%), құрылыс жұмыстары (101,1%), 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
көлемі (101,3%) жоғары болып қалыптасуда.

Әлеуметтік тұрақтылық орнықты 
сақталуда. 

Бағаның елеусіз көтерілгеніне қара-
мастан (104,6%), бөлшек тауар айна-

лымындағы (101,0%) оң динамика біз үшін 
өте маңызды. Бұл – халықтың сатып алу 
қабілетінің біршама жоғарылағанының  
дәлелі.

Экономикадағы оң үдерістің ықпалы 
жыл бойы өңірдегі жұмыссыздық деңгейін 
4,8%-тен асырмай  ұстауға мүмкіндік беру-
де. Бұл республикалық орташа көрсеткіштен 
төмен.

Экономиканы әртараптандыру біздің 
бас ты міндетіміз болып қала береді. 

Индустрияландыру картасының I және II 
бесжылдығы аясында жүзеге асырылған 22 
жобаның бүгінгі күні 17-сі өнім шығаруды 
қамтамасыз етуде. Бағдарлама аясында 
ағымдағы жылы әк шығару зауыты іске 
қосылды және 11 желтоқсан күні Астанада 
өткен телекөпір аясында Мемлекет басшы-
сына тампонажды цемент өндіретін зауы-
тын іске қосуды ұсындық. 

2018 жылғы рейтинг қорытындысы бой-
ынша Қызылорда облысы бизнесті жүргізу 
үшін қолайлы жағдай жасаған ең үздік 
өңір деп танылып, «Индустрияландырудың 
екінші бесжылдығы. Қазақстанда жасалған» 
Жалпыұлттық телекөпір барысында Мемле-
кет басшысы «Ең үздік бизнес орта құрғаны 
үшін» номинациясы бойынша «Алтын сапа» 
сыйлығын табыстады.

Айта кетейік, 2018 жылдың 1 
қарашасында өңірде 51 956 шағын және орта 
бизнес субъектісі тіркелген, оның ішінде 42 
066 жұмыс істеп тұр. Бұл – республикада ең 
жақсы көрсеткіш. 

Өздеріңіз білесіздер, жаппай кәсіп-
керлікті дамыту, халықты жұмыспен қамту 
мәселелерін тиімді шешу мен жалпы 
ішкі өнімдегі шағын және орта бизнестің 
үлесін арттыру мақсатында облыс әкімдігі, 
облыстық мәслихат, «Нұр Отан» партия-
сы филиалы, қоғамдық кеңес және өңірлік 
кәсіпкерлер палатасының шешімімен 2018-
2020 жылдары өңірде жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың үш жылдығы ретінде жария-
ланды. Бұл бізге осындай жетістіктерге 
жетуімізге зор мүмкіндік берді.

Сондай-ақ, облыс үшін маңызды 
химиялық және тау-кен металлургиялық 
кластерлерді құруды көздейтін жобалар-
ды жүзеге асыру бойынша жұмыстар өз 
жалғасын табуда.

«Шалқия» қорғасын-мырыш кенішінде 
кен-байыту комбинатының алғашқы капсу-
ласын қаладық. 

«Баласауысқандық» ванадий кен 
өндірісін игеру, Арал қаласында 
кальцийлендірілген сода шығаратын зауыт 
жобасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар 
жалғасуда.

Жаңа бәсекеге қабілетті индустриялар 
құрудың маңызды шарты инновациялар-
ды қолдау және оларды тез арада өндіріске 
енгізу болып табылады. 

Біз бұл мақсатты халықаралық инвест 
және интернет-форумдар өткізу арқылы 
жүзеге асырып келеміз.

Жуырда ғана (3-4 желтоқсан 2018 ж.)
инвестициялық форум өткен болатын, оның 
жұмысына 15 елден дипломатиялық өкілдер 

мен халықаралық ұйымдардан делегациялар 
қатысты. Сонымен қатар, 4 елдің елшілері 
қатысты (Франция, Венгрия, АҚШ, ҚХР). 
Форум аясында 14 меморандумға және 1 
келісімге қол қойылды. 

Облысымыздың қашаннан аграрлық 
өңір екендігін ескерсек, жұмыстың келесі 
бір ірі ауқымы – ауыл шаруашылығын да-
мыту саласы. 

Осы орайда, облыстың аграрлық сек-
торы дамудың жақсы қарқынын көрсетіп 
отырғанын атап көрсетуіміз керек. 

Соңғы жылдары (2013-2017 жж.) об-
лыстың Жалпыөңірлік өнім құрылы мында 
ауыл шаруашылығының үлесі 2,5%-тен 
3,7%-ке дейін артты, бұл өңір экономика-
сы құрылымында сапалы өзгерістер бар 
екендігін көрсетеді.  

Осы жылдар ішінде ауыл 
шаруашылығының негізгі капиталына 
салынған инвестиция көлемі 23 есе және тек 
биылғы жылдың өзінде 34,7%-ке өсті. 

Осындай жағымды көрсеткіштерімізбен 
Тәуелсіздіктің келесі парағын ашқалы отыр-
мыз. 

Құрметті зиялы қауым!
Өз мемлекетіңнің тәуелсіздігін қас-

терлеу, өзің тұратын елдің егемендігін 
құрметтеу – тек патриоттық парыз ғана 
емес, үлкен гуманистік жауапкершілік. Тек 
азат адамдар мен тәуелсіз халықтар ғана 
дүниеде шынайы жарастық орната алады. 
Сондықтан да, бүгін күллі жалпақ әлем 
бостандықты ту еткен жарастықты аңсайды. 
Ендеше, адамдар мен қоғамдардың, мем-
лекеттер мен халықтардың өз еркі өзіндегі 
тәуелсіздігі – ешкім тіл тигізе алмас қасиетті 
ұғым. Қазіргі адамзаттың ең басты мұраты, 
ең асыл игілігі.

Елбасы – Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас Қол-
басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
биыл Тұңғыш Президент күні қарсаңында 
жас сарбаздармен кездесуінде «Барлық 
істеп жатқан шаруаның, 27 жылдың ішіндегі 
тәуелсіздікті нығайту үшін, мемлекетімізді 
дүниежүзіне паш ету үшін істеген 
жұмысымыздың барлығы – Отанды қорғау. 

Егер де Тәуелсіздігімізді, бүгінде әлемге 
белгілі болған Қазақстанымызды, Көк Бай-
ра ғымызды қорғай алмасақ істеген ша-
руаның барлығы бекер болады», деген еді. 

Тәуелсіздігіміздің тағы бір жаңа 
парақтарын ашар тұста еркін де тәуелсіз, 
айбарлы да азат, қайсар да қайратты халық 
екенімізді, ұлт бірлігін ұлықтаған егемен 
ел екенімізді үлкен мақтаныш сезіммен 
айтқым келеді.

Сіздерді Тәуелсіздігіміздің мерейлі 
мерекесімен шын жүректен құттықтай 
отырып, арман-мақсаттарымыз, мұрат-
мүдделерімізбен Тәуелсіздігімізді сақтау 
жолында аянбай еңбек етейік дегім келеді.

Сіздерге мықты денсаулық, отбас-
тарыңызға амандық, халқымызға береке-
бірлік, елімізге тыныштық тілеймін.

Еліміз еңселі, Елбасымыз аман, 
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, ғұмыры мәңгі бол-
сын!

Ұлттың ұлы мерекесі

«ПАРАСАТ» ОРДЕНІМЕН

Жансүгіров
Алмас Дүзелханұлы –

«Фирма Дара» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің 
директоры, Қазақстан 

Суретшілер Академиясының 
академигі 

«ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІМЕН

Әлімқұлов
Темірхан Мәлікұлы –

«СМП-Қызылорда» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің директоры, 
облыстық мәслихат депутаты 

Бимбетова
Шолпан Тілеубайқызы –

Қызылорда облыстық 
филармониясының әртісі

Қожаниязов
Серік Салауатұлы –

Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары - Қазақстан 

Республикасы Президентінің 
«Байқоңыр» кешеніндегі

арнаулы өкілі 

Махамбетов
Асқар Аралбайұлы –

«Фирма BEST Сервис ЛТД» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің бас директоры, 
облыстық мәслихат депутаты

Ноғайбай
Әлмырза Әлиұлы –

«Шиелі аудандық мәдени-
шығармашылық орталығы» 
жанындағы «Ноғайбаевтар» 

халықтық-отбасылық 
ансамблінің жетекшісі

Ысқақов
Қуанышбек Досмайылұлы–
Қызылорда облысы әкімінің

орынбасары

ІІІ ДӘРЕЖЕЛІ
«ЕҢБЕК ДАҢҚЫ» 

ОРДЕНІМЕН

Ақбергенов
Ербол Дауылбайұлы–

«Таң ЛТД» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің 

күрішшісі, Жалағаш ауданы

Әбілқасымов
Саламат Болатұлы–

«Қызылорда электр тара-
ту тораптары компаниясы» 

акционерлік қоғамының 
шебері

Қошқарбаев
Жеңіс Нұрмағанбетұлы –

«Агро-Өркен» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің

механизаторы, Қазалы ауданы

Омарова
Серіккүл Шораханқызы–

«ҚазТрансГаз Аймақ» 
акционерлік қоғамы 

Қызылорда өндірістік 
филиалының диспетчері

«ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН» 
МЕДАЛІМЕН

Алдамжар
Амантай Нұрмышұлы–

 облыстық медицина 
орталығының дәрігері

Аманов
Әбутәліп Нұрлыбекұлы –

 облыстық жоғары спорт 
шеберлігі мектебінің 

жаттықтырушысы

Әбдіқалықов
Ержан Қыпшақбайұлы–

Қызылорда облысының 
жолау шылар көлігі және

автомобиль жолдары 
басқармасының

басшысы

Баймаханова
Гүлнар Бұрханқызы–
Қызылорда қаласының

экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің басшысы

Бисембаев
Темір Алдажұмаұлы –
«ТТ-Құрылыс сервис» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры,

Арал ауданы

Дүйсебаев
Талғат Тұрсынұлы –

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды 

үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының 

басшысы

Есімов
Аманкелді Жақсатұлы –

«Әулие-төбе» шаруа 
қожалығының төрағасы,

Арал ауданы

Жұмашев
Мейрамбек Тоғысұлы –

«Тоғыс-Аралотын» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің директоры, 
облыстық мәслихат депутаты

Жүнісов
Досхан Болатұлы –
«Азия Даму ЛТД» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры, 

Қызылорда қаласы

Золин
Алексей Александрович –

«Семізбай-U» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

өндіріс басқармасының 
бастығы,

Шиелі ауданы

Кәрібаева
Бисенкүл Өтегенқызы –

«ЖИТС-тің алдын алу және 
оған қарсы күрес жөніндегі 
облыстық орталығы» бас 

дәрігерінің
орынбасары

Мақашов
Сұлтан Ысқақұлы –

Қармақшы ауданының әкімі

Оразбаев
Мұхтар Әуесұлы –

Арал ауданының әкімі

Рахмет
Бөлеген Әбжапбарұлы –

«Құндыздымай» ШҚ төрағасы, 
Сырдария ауданы

Пірмантаев
Нұржан Айдарбекұлы –

«Тұрмағамбет» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің

директоры, Қармақшы ауданы

Сәрсенбаев
Қайратбек Әубәкірұлы –
Жалағаш ауданының әкімі

Тұрманов
Мәлік Жұмағалиұлы –

Қызылорда облысының эконо-
мика және бюджеттік

жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары

Үйсінбаев
Ғабит Шектібайұлы –

«Жаңақорған шипажайы» 
акционерлік қоғамы бас 
директорының емдеу ісі 
жөніндегі орынбасары

Шотаев
Серік Есіркепұлы –

Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты басшысының орын-

басары

«ШАПАҒАТ» МЕДАЛІМЕН

Бекбаулов Бекқали –

«Қазалы жолаушы» 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің
директоры, Қазалы ауданы

Тұрлыханова
Гүлнәр Ысмағұлқызы –

«DANAKE» Корпорациясы» 
ЖШС президенті, Шиелі 

ауданы

Уполходжаева
Сарсенкүл Серғазықызы –

білім саласының ардагері, 
Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ-

МЕН

Асанов
Дастан Дайырбекұлы –

«Байкен-U» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі бас 

директорының орынбасары-
бас инженері,

Жаңақорған ауданы

Ахметов
Болатбек Әбиұлы –

Қазалы көлік-техникалық 
жоғары колледжінің директо-

ры

Аяпов Еркебай –
Облыстық қан орталығының 

бөлім меңгерушісі

Әбдіхалықов  Нұрлан–
«Ақтөбе и К» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің меха-
низаторы, Қармақшы ауданы

Бекенов
Ерлан Ерболұлы –

«Қазгермұнай» біріккен 
кәсіпорны» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің опе-
раторы, Қызылорда қаласы

Дәулетбаева
Балшекер Сәтібайқызы–

денсаулық сақтау саласының 
ардагері, Байқоңыр қаласы

Игіліков
Төребек Жұмабекұлы –

жеке кәсіпкер, Қазалы ауданы

Қалдыбек
Ерубай Қалдыбекұлы –
«Жаңақорған тынысы» 

газетінің тілшісі, Жаңақорған 
ауданы

Құдабекова
Қыдыркүл Нұрабайқызы –

Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының 

орынбасары

Құлмағанбетов
Талғат Бекмырзаұлы–
«Қызылорда тазалығы» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры

Сейтжанұлы Әбдімәлік –
«Сейтжанов» шаруа 

қожалығының төрағасы, 
Шиелі ауданы

Сүйеуова
Шолпан Бахытханқызы –

№3 мектеп-лицейінің физика 
пәнінің мұғалімі,

Қызылорда қаласы

Тәкір
Сапарбек Ниязбекұлы –

«Хамит» шаруа қожалығының 
төрағасы, Жаңақорған ауданы

Ысқақов
Бектұрғанбек Қасымұлы –
«Қазсушар» филиалы Сырда-

рия учаскесінің бастығы,
Сырдария ауданы.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Мемлекеттік және қоғамдық қызметте сіңірген еңбегі, елдің әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен 

ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін мыналар наградталсын:

Саржанов  Құдайберген –
Мемлекет және қоғам қайраткері. 

Баешов  Әбдуали –
Академик, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты.

Жүсіп Нұртөре –
Республикалық «Айқын» газетінің директоры – 

бас редактор, Қазақстан Республикасының Президенті 
сыйлығының лауреаты.

Қызылорда, 2018 жылғы 12 желтоқсан

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының      
Президенті                  Н.Назарбаев 

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 5 желтоқсан № 798

Қызылорда облысының әкімдігі мен
облыстық мәслихатының бірлескен шешіміне сәйкес  

  «ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ» 
атағы тапсырылады: 

Нұртөре Байтілесұлы – қатардағы 
қарапайым тілшіден бастап Бас 
редакторлыққа дейінгі баспалдақтың 
барлығынан өткен, қаламы қуатты, сөзі 
уәлі, аузы дуалы журналистердің бірі. 
Еліміздегі маңдайалды басылымдардың 
барлығында қызмет істеді. Павлодар 
облыстық «Қызыл Ту» (қазіргі «Сарыарқа 
самалы») газетінен басталған еңбек 
жолы ел газеті «Егемен Қазақстанда» 
жалғасты. Аймақта жүрген қаламгердің 
қарымы мен қабілетін байқаған Шер-
хан Мұртаза оны Алматыға, бас 

басылымға арнайы шақыртады. «Еге-
мен Қазақстан» газетіндегі еңбегі де 
еселі болды. Бас редактордың орын-
басары лауазымына дейін көтерілді. 
Одан соң нарық қыспағында қалып, күйі 
кетіп тұрған «Жас Алаш» газетінің Бас 
редакторлығына тағайындалады. Осы 
жерде Нұртөренің қаламгерлік қырымен 
қатар ұтқыр ұйымдастырушы ретіндегі 
бейнесі де анық көрінді. Себебі айналасы 
аз уақыттың ішінде газеттің тиражы есе-
леп өсіп, онда жарық көрген мақалалар 
қоғамда қызу талқыланып, қозғалған про-
блемалар шешімін тауып жатты. Бүгінде 
оның тәлімін алған журналистер еліміздің 
медиа нарығындағы беделді өкілдеріне 
айналып, белді орындарда қызмет 
атқарып келе жатыр. 

«Жас Алаштан» соң «Егемен 
Қазақстан» газетінің Бас директоры, 
«Астана ақшамы» газетінің Бас редакто-
ры секілді қызметтерді атқарды. Соңғы 
он жыл шеңберінде «Айқын» газетінің 
басшылығында жұмыс істеп келеді. 

Қаламгердің «Біз кімнен кембіз?», 
«Елес пен белес», «Тәуелсіздік лебі: 
ел мен жер», «Мың құмырсқа және 
біз» атты кітаптары оқырмандардың 
ыстық ықыласына бөленген, қоғамның 
қызығушылығын туғызған туындылардың 
қатарына жатады.

Құдайберген Саржанов Сыр 
өңірінде абыроймен еңбек етіп, халық 
мүддесі жолында аянбай тер төккен 
азаматтарымыздың бірі, есімі еліміздің 
балық шаруашылығы саласының дамуы-
мен тікелей байланысты аталатын  мемле-
кет және қоғам қайраткері.

Арал ауданында 1937 жылы 
дүниеге келген ол аймақта балық 
шаруашылығының дамуына үлкен үлес 

қосты, Қазақ ССР Балық шаруашылығы 
министрі қызметін атқарды. 

Теңіз жағалауынан ел үдере көшкен 
тоқсаныншы жылдары Қапшағайдың 
«Толқын» деген балықшы ауылын құрып, 
оған Арал балықшыларын көшірген бас-
тамасы ел қамы үшін жасалған ерлікпен 
пара-пар іс болды. 

Құдайберген Саржанұлы балықшылар 
ауылында әлеуметтік нысандар, тұрғын 
үйлер салуға мұрындық болып, Арал, 
Балқаш проблемалары жөніндегі 
халықаралық қоғамдық комитетінің 
мүшесі ретінде өңірдегі экологиялық 
проблема салдарынан азаматтардың 
қорғалуын қамтамасыз ететін заң 
шығаруға үлкен үлес қосты. 

Атакәсіптен қол үзбеген ардагер 2003 
жылдан бері «Шарткен ата»  қоғамдық 
бірлестігін құрып, «Қызыл» кітапқа ен-
ген Арал қаязы шабағын өсіріп, бағалы 
балық тұқымын қайта қалпына келтіру 
бағытында еңбек етіп келеді.  

Күллі өмірін туған жерді түлетуге 
арнап келе жатқан ардақты азамат Арал 
қаласында «Балықшылар мұражайын» 
ашуға бастамашы болды.   Сонымен бірге 
«Аралдың айтылмаған ақиқаты» атты 
мазмұны бай кітап та жазып шығарды.

Әбдуәлі Баешұлы 
1946 жылы Жаңақорған 
елді мекенінде дүниеге 
келген. 

Саналы ғұмырының 
50 жылға жуық уақытын 
химия, электрохимия, ги-
дроэлектрометаллургия 
және экология ғылымы 
мен білім беру салалары-
на арнаған оның ғылыми 
жұмыстары өз елімізде 
ғана емес, шет елдер-
де, ТМД елдерінде де 
белгілі. 

Ә.Баешовтің мыңнан 
аса ғылыми еңбегі  жарық 
көрді, оның ішінде 30-дан 
аса монографиялық оқулығы, 200-ден аса Кеңес Одағының 
авторлық куәліктері мен Қазақстан Республикасының және 
шетел патенттері бар. Кеңестер одағының өнертабыс және 
жаңалықтар жөніндегі мемлекеттік комитетінің шешімі 
бойынша, оның екі ғылыми патентіне автор есімі берілді. 
Олар: «Фосфор шламындағы фосфорды анықтаудың 
Бөкетов-Баешов әдісі»  және «Ультрадисперсті мыс 
ұнтағын алудың Баешов-Жұрынов әдісі»   деп аталады.

Ғылымдағы күрделі зерттеулері мен практикалық 
қолданыс тауып отырған көлемді еңбектері үшін «Кеңес 
Одағының өнертапқышы» және «Қазақстанның еңбек 
сіңірген өнертапқышы» атағы берілді. 

Академик Е.Бөкетовтен тәлім алған Әбдуәлі Баешұлы 
1993 жылы профессор атағын алса, 1995 жылы Жараты-
лыстану ғылымдары академиясының академигі атанды. 
2017 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым 
академиясының академигі болып сайланды. 

Әбекең 1991 жылы енді ғана ашылған Қожа Ахмет Яс-
сауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
экология факультетінің деканы қызметіне шақырылып, 
кейін Кентау бөлімінің вице-президенті, ректоры, директо-
ры қызметтерін атқарды.  

Әлемнің әртүрлі қалаларында – Харбин, Вильнюс, 
Ташкент, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тби-
лисиде өткен халықаралық ғылыми симпозиумдарда, кон-
ференцияларда баяндалған Ә.Баешовтің бірнеше ғылыми 
жұмыстарының нәтижелері  өндіріске енгізілді. Мысалы, 
Балқаш тау-кен комбинатында электролиз ерітіндісін мы-
шьяк және сурьма  иондарынан тазалау әдісі 1973 жылы 
өндіріске енгізіліп, елімізге көп мөлшерде экономикалық 
пайда әкелді. Әбекеңнің дәстүрлі өнер саласына қосқан 
үлесі де айрықша. Көптеген музыкалық аспаптарда ше-
бер ойнайды, өзінің ой-толғаныстарын күй, ән түрінде 
де халыққа жеткізеді. 1996 жылы «Яссауи толғауы» 
атты күйлер жинағы баспадан шығып, өнерсүйгіш 
тыңдармандарын қуантты. Бұл жинағына «Яссауи 
толғауы», «Түркістан», «Тұран», «Репрессия», «Ұстаз» 
және басқа да күйлері енгізілді. 

Мінекей, қазақ айтатын «сегіз қырлы, бір сырлы» 
азамат, туған елі мақтана алатын майталман ғалымның 
бейнесі осындай.

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАРЫ»
ӘБДУӘЛІ БАЕШОВҚҰДАЙБЕРГЕН САРЖАНОВ

НҰРТӨРЕ ЖҮСІП
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Бүгінде қос ғасырлық та-
рихы бар қала қанатын кеңге 
жайып, жылдан жылға дамып 
келеді. Қалалықтардың өмір 
сүру сапасын жақсартуда 
шаһардың инфрақұрылымын 
жақсарту, кәсіппен айна
лысуға жағдай жасау және 
басқа да қажеттіліктермен 
қамтамасыз ету басты на-
зарда тұр. Мәселен, биыл 
ауыз су жүйелерін жаңғырту 
жұмыстары жүргізілді. Ха
лықты баспанамен қамту 
міндеті де мүлтіксіз орын-
далуда, қазір қала тұрғын 
үй құрылысының қарқыны 
жағынан өзге облыс орталық
тарынан алда тұр.

Сырдарияның сол жаға
лауына салына бастаған 
жаңа қаланың алғашқы 
ғимараттары да пайдалануға 
берілді. Қалаға қарасты 
бірнеше елді мекендер көгіл
дір отынға қол жеткізді.

Осы мазмұндағы және 
бір қатар жетістіктерді тілге 
тиек еткен қала әкімі мұның 
барлығы да тәуелсіздіктің, 
Ел ба сының сындарлы саяса
тының жемісі екендігін атап 
айтты.

Салтанатты жиында қала
ның дамуына еңбегімен үлес 
қосқан бірқатар сала арда
герлері мен мамандар, еңбек 
адамдары марапатталды.

Бірыңғай жинақтаушы зей
нет ақы қоры да дәстүр бойынша 
жыл сайын ақпарат алу тәсілі 
ретінде дәстүрлі пошта байла-
нысын таңдаған салымшыларға 
жеке зейнетақы шотының 
(ЖЗШ) жайкүйі туралы үзінді 
көшірме салынған хат жібереді.   

БЖЗҚ қолданыстағы Заң ға 
сәйкес жеке зейнетақы шоты 
ашылған тұлғаға зей нет ақы 
шоты ашылған күн нен бастап 
кез келген сұрау са лынған 
күнге оның сұ рауы бо йынша 
зейнетақы жинақ та рының 
жайкүйі туралы ақ паратты 
ақысыз береді. Сон   дайақ, оның 
зейнетақы жи   нақтары туралы 
ақпаратқа қол  жетімділігінің 
электрондық және өзге де 
тәсілдерін қам тамасыз етеді. 

Көпшілігіміз зейнетақы 
шо  тын ашу жөніндегі шарт-
ты жеке зейнетақы қорлары 
жаңа дан құрылып жатқан кез-
де жасасқанбыз. Салымшылар 
шартқа қол қойып жатып, әрине, 
өздерінің жеке деректемелерін 
(мекен жайы, телефоны, электр
он  дық поштасының мекен
жайы) көрсетеді. Ал бұл дерек
тер уақыт өткен сайын бел гілі 
бір себептермен өзгеріп оты
ра тыны рас. Өкінішке қарай, 

са лым шылар бұл өзге рістер 
туралы зейнетақы қорына хабар
лауға асықпайды.Содан Қор 
жыл сайын салымшылардың 
аты   на үзінді көшірмесі бар 
хат жібереді. Ал салымшы-
лар көрсетілген мекенжайдан 
әлдеқашан көшіп кеткен бо луы 
мүмкін. Сол себепті өткен жыл 
бойынша зейнетақы жи нақ
тарының жайкүйі туралы үзінді 
көшірмесі бар хат тардың бір 
бөлігі «Хат алушы көрсетілген 
мекенжайда тұр майды» деген 
белгімен кері қайтарылады. 
Мысалы, 2018 жылдың қаңтар 
айында жол данған хаттардың 
шамамен 8 пайызы Қорға қай
тарылған. Егер хат осындай 
бел гімен кері қайтарылатын 
болса, Қор келесі жылы зейнет
ақы шотының жайкүйі туралы 
хатты жолданым иесіне жі
бер меуге құқылы. Осылайша 
са лымшының Қормен бай ла
нысы үзіледі. Сөйтіп, жинақ
тарының жағдайы қалай бо лып 
жатқандығынан бейхабар бо-
лып жүре береді. Осыған орай 
тағы да ескерткіміз келеді, әрбір 
салымшы өзінің жеке зейнетақы 
шоты туралы ақпаратты алып 
тұруға мүдделі болуы керек. 
Сондықтан кезінде зейнетақы 

шоты бойынша ақпарат алудың 
қандай тәсілін таңдағандығын 
нақтылап, Қорда сақталған жеке 
деректерін жаңартуы тиіс. Заң 
бойынша өздері үшін міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары 
төленген жеке тұлғалар Қордың 
міндеттемелерін орындауға әсер 
ететін барлық өзгерістер жай-
ында Қорға хабарлап отыруға 
міндетті.

БЖЗҚ өз тарапынан салым
шы ларға зейнетақы жинақ та
рының жайкүйі туралы ақ
па рат алудың бірнеше тәсілін 
ұсы нады.  Солардың ішінен 
са   лымшы өзіне ыңғайлысын 
таң  дайды. Бүгінде зейнетақы 
шотының жайкүйі туралы ақ
параттыдәстүрлі пошта байла-
нысы, электрондық пошта және 
БЖЗҚ кеңсесіне тікелей өзі келу 
арқылы,сонымен қатар интер-
нет байланысы (электрондық 
цифрлық қолтаңба немесе тір
келген жеке сәйкестендіру нө
мірі мен парольдың көмегімен 
Қор сайты немесе смартфондар 
мен планшеттерге арналған 
ENPF ұялы қосымшасы) бойын-
ша алуға болады.

Бүгінде ақпарат алу тәсіл
дерінің ішінде ең ыңғайлысы 
– әрине, интернет байланысы. 
Сол арқылы жеке зейнетақы 
шоты бойынша үзінді көшірмені 
enpf.kz сайтындағы Жеке ка-
бинет және смартфондар мен 
планшеттерге арналған ENPF 
ұялы қосымшасы арқылы кез 
келген уақытта көруге бола-
ды. Қосымша қазақ және орыс 
тілдерінде қолжетімді.  

Егер Сіз бұған дейін ақпарат 

алу тәсілін таңдамаған болсаңыз 
немесе оны өзгерткіңіз келсе, 
Қордың жергілікті бөлімшесіне 
келіп, хабарлау тәсілін өзгерту/
белгілеу туралы қосымша 
келісімге қол қоясыз. Қазіргі 
уақытта еліміз бойынша Қордың 
216 бөлімшесі жұмыс істейді. 
Бұл операция бар болғаны 
бірнеше минут уақытты алады. 
Сөйтіп, ұялы телефоныңызға 
«ENPF» ұялы қосымшасын 
жүктеп аласыз. Кейін логин мен 
құпия сөзді (пароль) қолдана 
отырып, кез келген жерде, кез 
келген уақытта жеке зейнетақы 
шотыңыздың жайкүйін осы 
ұялы телефоныңыздағы ұялы 
қо сымшадан немесе Қор сай
тының Жеке кабинетінен кө
руіңіз ге болады. Қазір логин 
ретінде жеке сәйкестендіру нө
мірі (ЖСН) қолданылады. 

Айта кетелік, жеке дерек
темелеріңізге өзгерістер енгізу 
үшін де жеке басыңызды куә
лан дыратын құжатпен Қорға 
жү гінесіз.Құжатта жеке сәйкес
тендіру нөміріңіз (ЖСН) көр
се тілген болуы керек. Ал егер 
электрондық цифрлық қол  таң
баңыз бар болса, Қор бө лім
шесіне келмейақ, enpf.kz сай
тының «Электрондық қыз мет 
көрсету» бөлімі арқылы ақ парат 
алу тәсілі ретінде интернет бай-
ланысын таңдауға және жеке 
деректемелерді өзгертуге бола-
ды. 

Тағы да айта кететін жәйт, 
жеке зейнетақы шотының жай
күйі туралы ақпаратты www.e
gov.kzсайтының «Әлеуметтік 
қам тамасыз ету»  «Бірыңғай 
жи нақтаушы зейнетақы қоры 

салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының 
(инвес тициялық кірістерін еске-
ре отырып) жайкүйі туралы 
ақпарат беру» бөлімі арқылы 
да көруге мүмкіндік бар. Бұл 
үшін алдымен осы электрондық 
үкімет сайтына тіркеліп аласыз 
және электрондық цифрлық 
қолтаңбаңыз болуы шарт. 
Ол Халыққа қызмет көрсету 
орталығынан беріледі. 

Міне, зейнетақы жинақ та
ры  ның жайкүйін онлайн тәр 
тібінде біліп отырудың осын дай 
мүмкіндіктері бар. Айтпақшы, 
үзінді көшірмені өзіңіз таң да ған 
кезең бойынша (бір күн нен бір
неше жылға дейін) ала аласыз. 

Бүгінде ақпарат алудың 
интернет байланысы тәсілі са-
лымшылар мен алушылар ара-
сында кеңінен танымал болып 
жатыр. Мысалы, 2018 жылдың 
1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша үзінді көшірмені пошта бай-
ланысы арқылы 1 805 000 адам 
алған. Ал 2018 жылдың 1 жел
тоқсанына қарай бұл тәсілден 
270 мың адам бас тартқан.

Зейнетақы шотынан ақпарат 
алу тәсілі ретінде электрондық 
пошта байланысын таңдағандар 
саны жыл басынан бері 68 мың 
адамға, ал интернет байланы-
сын таңдағандар саны 1 145 
890 адамға өсті. Сондықтан 
Жаңа жыл қарсаңында Қордың 
өзіңізге жақын бөлімшесіне 
ерінбей барып, ақпарат алудың 
заманауи тәсілін таңдаңыз. 
Өйткені, Жаңа жыл қарсаңы 
– жаңа дәстүрді, жаңа тәсілді 
қабылдау үшін ең қолайлы 
уақыт. 

Аса қадірлі Елбасы! 
Мен отбасымның, балаша
ғамның, елдің және Сіздің 
аман дығыңызды тілеп отыр
ған қарт анамын. Сіздің әрбір 
жасаған еңбегіңіз, ақыл
парасатыңыз ел үшін, халық 
үшін. Біз 1991 жылы енді 
ғана еншісін алған жас мем-
лекет едік, соны жетелеп, 
жарқын өмірге жеткіздіңіз. 
Жаңа отбасын құрған жас 
жанұяға да әрі қарай өсу оңай 
емес, қазақ елі Сізге сенді, 
көшіңізге ерді. Жаңа Астана 
салдыңыз! Бұл халық үшін, 
келешек үшін жасалған ұлы 
құндылық. Адам жеке басы-
на үй салғанда да қиналады. 
Сізді тыңдаған халқымызға 
да, Сізге де бас ию керек. 
Сіз 1997 жылы көш көлікті 
болсын деп көшті бастап 
кеттіңіз. Сонда жүректі сыз-
датар қандай сөздер айтылды. 
Қазір, шүкір, қазақ елі әлемге 
бейбітшілік бесігі, теңдіктің 
есігі ретінде танымал, 

беделі биік, мәртебесі асқақ. 
Мұның бәрінде өзіңіздің 
ерен еңбегіңіз жатыр және 
Сіздің даналық жолыңызға 
тірек бола білер ынтымағы 
ұйысқан халқыңыздың 
бірлік, ықыласы жатыр.

Сіз «Сыр – Алаштың ана-
сы» деген киелі өлке қазір 
үлкен жетістіктерге жетті. 
Қаласы құлпырып, дала-
сы дүр сілкініп, еңбек пен 
берекенің мекеніне айналды. 
Бұл – сенім, келешекке зор 
үміт! Алғысымыз шексіз!

19401945 жылдары туыл
ғандардың қайбір же тіскен 
өмірі болды. Қазір бәріне 
қанағат! Ел еңсесі әркез биік 
болып, баянды өмірі мәңгілік 
болсын!

Сәнімжан 
ҮМБЕТӘЛИЕВА, 

зейнеткер.
Қызылорда қаласының 

тұрғыны 
«Сырдария» шағын

ауданы 9 үй, 12 пәтер.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне 
арналған «Тәуелсіздік  –  азаттығым, таң нұрым» 
атты салтанатты жиын Жалағаш аудандық 
Қ.Қазантаев атындағы Мәдениет үйінде өтті. Жи-
ында қазақ халқының басынан өткен тарихи 
кезеңдерден көрініс көрсетілді. Жиынды аудан 
әкімі Қ.Сәрсенбаев ашып, аудан халқын еліміздің 
ұлық мерекесі Тәуелсіздіктің 27 жылдығымен 
құттықтады.

Алғашқы күндерге шегініс 
жасайықшы. Елбасының Мәскеу 
мемлекеттік университетіндегі 
1994 жылғы тарихи кездесуінің 
алар орны айрықша. Оның 
айрықша болатыны, сол жи-
ында айтылған идея негізінде 
Еуразиялық экономикалық 
одақ өмірге келді. Біз сон-
да Елбасының даналығына, 
оның әріден ойланатын тұлға 
екенінің тағы бір куәсі болдық. 
«Әлем. ХХІ ғасыр» манифесі 
де Президенттің сұңғыла 
саясаткерлігін аңғартса керек
ті.

Қазір дүние жүзі түрлі 
дүрбелеңге толы. Саяси 
қақтығыстар, діни экстре-
мизм жиі көрініс береді. Ал 
Қазақстан ауызбірлікті бірінші 
орынға қойып, ымыра мен 
ынтымақтастықты берік ұстап, 
татулық пен тұрақтылықты 
ту етіп отыр. Бұл Нұрсұлтан 
Әбішұлының алыстан бол
жайтындығының дәлелі. Ұлт
тық ұйымшылдығымызды 
одан әрі дамытып, іргесін 
бекіте түсетін «Мәңгілік Ел», 
«Қазақстан2050» Стратегиясы, 
«Нұрлы жол» бағдарламасы, 
«100 нақты қадам» Ұлт жос
пары сияқты стратегиялық 
жос парлар, «Рухани жаңғыру» 
секілді ұлттық бағдарламалар 
бізге әлемнің дамыған, озық 30 
елінің қатарына енуге мүмкіндік 
береді.

Жыл сайынғы Президенттің 
халыққа арнаған Жолдаулары 
мен қабылданған мемлекеттік 
бағдарламалар, стратегиялық 
бағыттардың барлығы да 
қарапайым халықтың тұрмысын 
жақсартып, тәуелсіздігімізді 
нығайтуға бағытталды. Елба-
сы өз Жолдауында ішкі сая-

си және ұлттық қауіпсіздіктің 
2020 жылға дейінгі негізгі 
мақсаттары қоғамда келісім 
мен тұрақтылықты сақтау, ел 
қауіпсіздігін нығайту екенін 
атап өтті.

Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
ры – бұл жаһандық және ішкі 
сынқатерлерге жауап және 
сонымен бір мезгілде, жаңа 
тарихи жағдайларда Ұлттың 
дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіруі жөнінде жос
пары екені атап көрсетілген. 
«Кәсіби мемлекеттік аппарат 
құру», «Занның үстемдігін 
қамтамасыз ету», «Индустри-
яландыру және экономикалық 
өсім», «Есеп беретін мемлекетті 
қалыптастыру» деп аталатын 
бөлімдерден тұратын ресми 
құжаттың өн бойында мемлекет 
дамуының алдағы уақыттағы 
100 нақты қадамы айқындалған. 
«100 нақты қадам» елімізде 
«2050» Стратегиясын жүзеге 
асыру мен Қазақстан мем
лекеттілігін нығайтуға, жолдан 
адаспауға, күрделі кезеңнен 
сенімді өтуге жағдай туғызатын 
беріктік қорын жасап беретін 
болады.

ХХІ ғасыр, әсіресе оның 
екінші онжылдығы әлемде аса 
жылдам оқиғалармен, күрт 
өзгерістермен, сонымен бірге 
қарамақайшылықтармен бас
талды. Жылдамдықтың екпіні 
күшті болғаны соншалық, тіпті 
осыдан бірнеше жыл бұрын 
үйреншікті болған қағидалар 
бүгінге өлшем бола алмай 
қалды. Айталық, әлемде 2015 
жылы басталған дағдарыс әлі де 
жалғасуда. Оның салқыны қазір 
басыла қойған жоқ. Тіпті, 2018 
жылдың өзі әлемде буырқанған 
саяси оқиғаларға толы болып 

отыр. Созылмалы дағдарыс 
дерті әлі ондаған жылдарға со-
зылады деген болжамдар айты-
луда.

Иә, ХХІ ғасырда орын 
алған қарамақайшылықтарға 
толы саяси оқиғалар бүгінге 
дейін тұтас ұрпақтың сана-
сында қалыптасып, сіңісті бо-
лып кеткен ұғымдарға өзгеріс 
енгізе бастады. Ал біз осы 
өзгерістерді қабылдауға дайын-
быз ба? Тәуелсіздіктің алғашқы 
27 жылында біз қаншалықты 
өзгердік? Қандай қоғам құра 
алдық? Оның басты құндылығы 
неде? Президент әрдайым осы 
сауалдарға тұшымды, байсал-
ды жауап бере отырып, әлемдік 
жаһандану үдерісінің тым жыл-
дам дамып келе жатқанын, ал ол 
біздің ойлау жүйеміз қабылдай 
қоймайтын талаптарды алға 
шығарғанын айрықша атап 
көрсетеді. Атап көрсетіп қоймай, 
барлығымызды немкеттіліктен, 
бойкүйездіктен, масылдықтан, 
шалағайлықтан, үстірт іс
қимылдан сақтандырады. 

Сарыарқаның сайын да-
ласында Отанымыздың жаңа 
елордасы, өркендеу үстіндегі 
Қазақстанның орталығы – Аста-
на бой түзеді. Жаңа елорда салу 
бастамасын алғаш Қазақстан 
Президенті көтергені баршаға 
мәлім. Ол кезде, тоқсаныншы 
жылдар ортасында бұл идея 
жүзеге асатынына сенгендер 
көп болған жоқ. Жаңа қала 
салу мен оған көшу көптеген 
онжылдықтарға созылады деп 
санағандар да болды. Бірақ 
олардың бәрі қателескен еді. 
Астана ең қысқа мерзім ішінде 
салынып, бүкіл еліміздің 
қарышты дамуының нышаны-
на, миллион тұрғыны бар ірі 
шаһарға айналды.

Қаланың бас сәулеткері 
шын мәнінде Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев 
болып саналады. Елбасының 
идеясы мен ұсыныстарының 
арқасында Астана Батыс 
пен Шығыс мәдениеті мен 
дәстүрін тоғыстырған көз тар-
тар бірегей келбетке ие болды. 
Қаланың көптеген ғимараттары, 
ескерткіштері кезінде Президент 
сурет, сызба және нобай түрінде 
түсірген ойлардан алынды. 
Әлемнің белгілі сәулеткерлері 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ойла-
рын өмірде жүзеге асыра білді. 
Олардың арасында Кисе Ку-
рокава, сэр Норманн Фостер, 
Кензо Танге және тағы басқалар 
бар. Ғимараттардың басым 
көпшілігі Астананың ең көрнекі 
орындары мен қаланың өзіндік 
рәміздеріне айналды.

Мемлекет басшысының 
сызбасы бойынша «Бәйтерек» 
– Астананың және бүкіл елдің 
ең танымал бренді бой көтерді. 
Ол елорданың жаңа бөлігінің 
дәл орта тұсында орналасқан. 
Оның басынан бүкіл қаланың 
әсем көрінісі көзге шалына-
ды. Сонымен қатар, Қазақстан 
Президентінің суреті мен сыз-
басы негізінде «Хан Шатыр» 
бірегей сауда және ойын
сауық кешені салынды. Ар-
наулы полимерлік жабыннан 
жасалған кешен Forbes Style 
журналы нұсқасы бойынша, 
әлемдегі ең үздік он экоғимарат 
қатарына енді. Дүкендер мен 
павильондарға қоса, мұнда 
кинотеатр, көптеген аттрак-
циондар, сұлулық салондары, 
тіпті аквапарк та бар. Мемле-
кет басшысы ойластырған тағы 
бір маңызды нысан – «Отан 
қорғаушылар» монументі.

Әлемдік және дәстүрлі 

діндер көшбасшыларының 
съезін өткізу үшін Нұрсұлтан 
Назарбаев пирамида түрінде 
арнайы сарай салуды ұсынды. 
Бұл идеяны Норман Фостер та-
бысты жүзеге асырды. Бүгінде 
Бейбітшілік және келісім са-
райы – Астананың сәулеттік 
ансамблінің бөлінбес бөлшегі. 
Президент мәдениет орталығы, 
Ақорда резиденциясы және 
Астананың өзге де сәулетті 
ғимараттары да алдымен 
Нұрсұлтан Назарбаев сызған 
жоба түрінде пайда болған еді.

Қазіргі есептеулердің өзі 
2030 жылға қарай Қазақстанның 
жүк тасымалынан түсетін та-
бысы жалпы бюджет кірісінің 
2530 процентін құрайтын бо-
лады. Осы цифрға зер салыңыз, 
демек, миллиардтаған дол-
лар Қазақстанға енді шикізат 
өнімдерінен емес, жүк тасыма-
лын жүзеге асырушы көлік ло-
гистикасынан түсетін болады. 
Әлбетте, бұны елемеуге, оған 
көз жұмып қарауға болмайды!

Уақыт жылдам өзгеріске 
ұшы рауда. Алып державалар 
арасында текетірес күр делі леу 
сипат ала бастады. Жаһан дану 
үдерісі, жаппай интеграция 
құбылыстары өзіндік қиын
дықтар қалыптастырып отыр
ғанын да жасыруға болмайды. 

Жуырда ғана Елбасы 
«Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласын жария-
лап, Қазақстан мемлекеті 
алдындағы міндеттерді халыққа 
өзіне тән прагматикалық ой
орамдарымен жеткізе білді. 
Мақаланы түркі жұрты қанағат 
сезімімен қабылдады. Бұл біздің 
пайымдауымызша, Қазақ стан
ның жаңа әлемдегі жаңа орнын 
айқындаудың тың қадамы бо-
лып табылады.

ДӘСТҮР ЖӘНЕ ЖАҢАШЫЛДЫҚ

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВАСБ

Кім-кімнің де өмірлік ұстанымы, өмірлік көзқарасы 
болады. Тіпті, кішігірім болса да әркімнің өзіне тән 
салт-дәстүрі де болатындығын айта кеткен жөн.Негізі 
біз оларды сақтауға тырысамыз. Бір қызығы, адам 
өзінің үйреншікті болып қалған салт-дәстүрлерін 
жаңарту, жаң ғырту, өзгерту туралы, әдетте, Жаңа жыл 
қарсаңында ойланады екен.

ЕГЕМЕНДІК – ЕЛ МҰРАТЫ

ЕЛБАСЫНА АЛҒЫС!

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЕМІСІ
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде 

Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын 
болып өтті. Барша қала тұрғындарын мерекемен 
құттықтаған қала әкімі Н.Нәлібаев Сыр елінің бас 
шаһарында жүзеге асқан жобалар мен жыл ішінде 
қол жеткізген жетістіктерге тоқталды.

АЗАТТЫҒЫМ,
ТАҢ НҰРЫМ

– Бүгін бүкіл Қазақстан 
жұрты тәу етіп, құрмет тұтар 
ең асыл мереке – Тәуелсіздік 
күні қарсаңында бас қосып 
отырмыз. Бұл – барша қазақ
стандықтар үшін де, әлемнің 
түкпіртүкпірінде тұратын 
қандастарымыз үшін де 
айрықша күн, ерекше мереке. 

Бұл – азаттықты аңсаған 
бабаларымыздың асқақ рухы 
алдында, азаттық үшін жан 
алысып, жан беріскен амана-
ты алдында тағы бір тағзым 

ететін тарихи күн, – деді аудан 
басшысы.

 Салтанатты жиында 
Қ.Сәрсенбаев өңірдің өсіп
өркендеуіне өзіндік үлес 
қосқан түрлі сала өкілдерінің 
қызметкерлеріне облыс 
әкімінің, облыстық «Нұр 
Отан» партиясы филиалының, 
аудан әкімінің алғыс хат-
тарын, аудан әкімінің құт
тықтауын, Жалағаш ауда
нының «Құрметті азаматы» 
атағын табыстады.

1-бет 



Шынар БЕКБАНСБ

Назерке САНИЯЗОВАСБ
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Қызылорда облысы жуырда 
өткен «Индустрияландырудың 
екінші бесжылдығы: 
Қазақстанда жасалған» атты 
жалпыұлттық телекөпірде 
«Ең үздік бизнес орта құрғаны 
үшін» аталымында «Алтын 
сапа» сыйлығын иеленді. 
Бейсенбіде жергілікті биз-
нес қауымдастығының 
өкілдерімен кездескен облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев бұл 
жетістікте әрбір сырбойылық 
кәсіпкердің үлесі барын атап 
өтті.

2018-2020 жылдардың облыста 
жаппай кәсіпкерлікті қолдаудың 
үшжылдығы ретінде жариялануы са-
ланы өркендетудің тиімді тетігіне 
айналды. Жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бір мезетте қатарынан үш 

мәселені шешуге көмектесетінін 
аймақ басшысы әркез айтып жүр. 
Олар – салық базасының ұлғаюы, 

жаңа жұмыс орындарының құрылуы 
және қоғамдық-саяси ахуалдың 
тұрақтылығы. 

Жыл басында осы бағытта жал-
пы бюджеті 32 млрд теңге болатын 
кешенді «Жол картасы» әзірленді. 

Оның 3 млрд-тан көбі стартап 
жобаларға бағытталды. Өткен 10 айда 
жұмыс істеп тұрған субъектілер саны 
4 616 бірлікпен толығып, өсім 12,7%-
ті құрады. Кәсіпкерлікті қолдауға 
арналған шағын несиелер саны 2 
есе ұлғайды. «Бизнестің жол карта-
сы – 2020» бағдарламасы аясында 
несиенің проценттік мөлшерлемесін 
субсидиялау құралы бойынша жалпы 
құны 9,5 млрд теңгені құрайтын 141 
жоба мақұлданды. Осы уақытқа дейін 
кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары 
аясында 14 мыңнан астам қызыл-
ордалық еңбекпен қамтылды. 

– Әкімшілік кедергілерді қысқарту 
бағытындағы жұмыстар да жалғасуда. 
Өткен жылы республика бойынша 
алғаш рет Қызылорда қаласында 
толық форматтағы кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы құрылды. 
Бүгінгі күні орталық тарапынан «бір 
терезе» қағидатымен кәсіпкерлерге 
40-тан астам мәселе бойынша қызмет 
түрлері тегін көрсетіліп келеді. 

Инженерлік желілерге техникалық 
шарттар электронды форматта 
ұсынылуда. Енді жер телімдерін алу 
рәсімін электронды нысанға көшіріп 
жатырмыз, – деді облыс әкімі. 

Аймақ басшысы қабылданған 
және алдағы уақытта қабылданатын 
шаралардың барлығы өңір 
бизнесінің дамуына қолайлы жағдай 
туғызатынына сенім білдірді. Өз 
кезегінде бірқатар кәсіпкер, атап 
айтқанда, «Жан Арай» ЖШС дирек-
торы Бақдаулет Мақашов, «Асбол» 
ЖШС директоры Ғани Пірімжанов 
және жас кәсіпкер, республикалық 
«Zhas project» байқауының қа-
тысушысы Ердаулет Есмағанбет 
мем лекет қолдауы үшін ризашылық 
білдіріп, ой-пікірлерін жеткізді. 
Жиын қорытындысында шағын және 
орта кәсіпкерлік саласының алға жыл-
жуына үлес қосқан азаматтар облыс 
әкімінің алғыс хатымен марапаттал-
ды.

«АЛТЫН САПА» –
АЙМАҚ КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ ЖЕҢІСІ

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВАСБ

– Кезінде нарықты игеруді 
ашық базарда бастадық. Ал ХХІ 
ғасыр талабына сәйкес жылы да 
жарық, кең, көпшілікке ыңғайлы 
сауда орталықтары іске 
қосылды. Сондықтан көшеде 
тұрып сауда жасаудың заманы 
өтті, осындай нысандардың іске 
қосылғаны біз үшін өте қажет 
және уақыт талабы,– деді облыс 
әкімі.

 «Small» сауда орталығының 
жалпы аумағы 6 мың шар-
шы метрді құрайды, 12 мың 
тауар түрлерімен қамтылған 
және, бір атап айтарлығы, 
135 адамды жұмыс орнымен 
қамтамасыз етіп отыр. Бұл 
өңірдегі кәсіпкерлікке жасалған 
жағдайдың жемісі екенін де 
атап өтуіміз керек.

– Елдің көкейтесті мәселесін 
шешудің екі ғана жолы бар. 
Бірі- мемлекет, екіншісі – 
кәсіпкерлер арқылы. Біз 2018-
2020 жылдарды «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы» 
деп жарияладық. Биылғы 
жылдың өзінде республикалық, 
облыстық бюджеттен, екінші 
деңгейлі банктен, халықаралық 
және отандық қорлардан 
32 млрд теңге қаржыны 
кәсіпкерлікті қолдауға жұмсап 
отырмыз, – деген аймақ бас-
шысы бұл мақсатта атқарылған 
жұмыстың нәтижелі екенін атап 
айтты.

Халыққа сапалы қызмет 
көрсетуді мақсат еткен сау-
да орталығы алғашқы жұмыс 
күнін бастап та кетті. Жылы да 
кең, көпшілікке ыңғайлы сауда 
орталығына келушілер де дән 
риза.

– Бүгін төртінші сау-
да орталығын іске қостық. 
Мұнда халыққа сапалы өнім 
ұсынуға барлық жағдай 
жасалған. Көкөніс сақтайтын, 
шұжық өнімдеріне арналған 
тоңазытқышты бөлімдер бар. 
Бағасы арзан, екі апта сай-
ын жеңілдік акцияларын 
ұйымдастырамыз, – дейді 
«Small» сауда желісінің облыс 
бойынша филиалы директоры 
Гүлмира Төлекова.

 Қала тұрғыны Сәуле Алма-
ханова үшін бұл сауда желісінің 
орны бөлек. Себебі, өзі 10 жыл-
дан бері «Small» сауда желісінің 
бірінші орталығында кондитер 
болып жұмыс істейді.

– Талай адамға тұрақты 
жұмыс көзі болған сау-
да желісінің бүгін тағы бір 
нысанға көбейгені үлкен 
қуаныш. Себебі, халық сауда 
мәдениетіне үйренді. Бағасы да 
қымбат емес, – дейді ол.

Тәуелсіздік мерекесі 
қарсаңында ашылған сауда 
орталығы – қарапайым халық 
үшін баға тұрақтылығын 
қамтамасыз етудің бір қадамы.

САУДА ЖЕЛІСІНІҢ
ТӨРТІНШІ ОРТАЛЫҒЫ

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қалада «Small» сауда 
желісінің төртінші орталығы ашылды. 

Шараға облыс әкімі Қ.Көшербаев қатысып, тәуелсіз 
елдің дамуына кәсіпкер азаматтардың қосқан үлесі зор 
екенін атап айтты.  Облысымыздың кәсіпкерлікті дамы-
ту бойынша үздік аймақ атанып, Елбасы марапатына 
ие болғанын тілге тиек еткен өңір басшысы уақыт тала-
бына сай жаңа сауда орталығының ашылуымен барша 
сырбойылықтарды құттықтады.

Мереке қарсаңында 
Тасбөгет кентінде тағы 
бір әлеуметтік нысан 
ашылды. «Нұр орда» 
балабақшасының ашы-
лу салтанатына об-
лыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев қатысты. 
Қажетті құралдармен 
жабдықталған 140 
орындық балабақшаның 
құрылыс жұмыстарын 
«Интегрострой» ЖШС 
жүргізген.

Аймақ басшысы кент тұр-
ғындарын Тәуелсіздік күні ме-
рекесімен және бала бақ шаның 
ашылуымен құттықтады. 

– Қызылорда қаласында 
бүгінгі күні 237 мектепке дейінгі 
білім беру ұйымы бар. Оның 

ішінде мемлекеттік балабақша 
саны – 205. 2015 жылы 3-6 жас 
аралығындағы бүлдіршіндерді 

мектепке дейінгі тәрбиемен 
қамтамасыз етуді мерзімінен 
бұрын 100 процентке орын-

дадық. Мемлекеттік-жеке-
мен шік әріптестікті дамыту-
дың арқасында осындай 
же  тістікке жеттік. Бүгінгі күні 
балабақшалардың 71,2 про-
центі МЖӘ негізінде жұмыс іс-
теп тұр, – деді аймақ басшысы.

Сондай-ақ, тұрғындарды 
Тасбөгет кенті ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Рамазан 
Молдашев та құттықтады. 

«Нұр орда» балабақша-
сы ның меңгерушісі Эль-
мира Тәкен бөбекжайда 
кент  тің барлық балалары қам  -
тылатынын айтты. Бала бақ ша-
ның бір ерекшелігі – 1-2 жас-
тағы сәбилерге арналған екі 
топ ашылып, оған 20 бала қа-
былданады. Одан бөлек ор тан-
шы және жоғары жастағы ба ла-
ларға арналған 5 топ ашылмақ. 

МЕРЕКЕДЕ ЖАҢА НЫСАН

Сыр өңіріндегі кәсіпкерлер 
мен меценаттарды қолдау, 
қайырымдылықтың дамуына 
жаңа екпін беруді көздеген ша-
рада облыс әкімінің орынбаса-
ры Руслан Рүстемов алдымен 
барша қатысушыларды ұлық 
мереке – Тәуелсіздік күнімен 
құттықтап, қайырымды жан-
дарға алғысын білдірді.

– Еліміз тәуелсіздік алып, 

дамудың даңғыл жолына 
түскенде Елбасы алдымызға 
үлкен міндеттерді қойды. Ең 
бірінші, тәуелсіз мемлекеттің 
іргесін қалау, екінші, әлеу-
меттік бағдарланған қоғам 
құру, үшінші, нарықтық эко-
номиканы қалыптастыру және 
қоғамдық ой-сананы қайта 
жаңғырту. Бүгінгі облыстық 
ҚХА ұйымдастырған игі шара 

да осы мақсат-міндеттерді 
көздейді. Қайырымдылық 
– қоғамның құндылығы. 
Ата-бабаларымыз қашанда 
қайырымдылық пен ізгілікті, 
жомарттықты алға қойған. 
Мұқтаж жандарға қол ұшын 
соза білген. Бүгінде ара-
мызда жүректері мейірімге 
толы, өзгелерді қуантуға 
асық тұратын азаматтары-
мыз жетерлік. Олардың 
жасаған жомарттығы өзгелерге 
үлгі. Биыл өңірде қаншама 
әлеуметтік жобалар жүзеге 
асты. Соның ішінде 800-ге 
жуық шараға қатысып, 25 
мыңға жуық адамға қаржылай 
қолын созған осы жомарт 
жандар. Халқымызда: “Жо-
март – бердім демес, жомарт 
– кекті білмес, батыр – көпті 
білмес” деген сөз бар. Осы-

лай халыққа жылу сыйлап, 
ел игілігі жолында еңбек етіп 
жүрген барлық қайырымды 
жандарға айтар алғысымыз 
шексіз. Еңбектеріңіз қайырлы, 
кәсіптеріңіз берекелі болсын, – 
деді Р.Рүстемов.

Форум аясында жоқ-жітікке 
болысып, мұқтаж жандарға 
жанашырлық танытқан кәсіп-
керлер мен меценаттар мара-
патталды. Олардың қа тарында 
мектептердің спорттық жаб-
дықтармен қамтылуына үлес 
қосқан “Бесарық” ЖШС бас-
шысы Дәулет Сәрсенбаев, 
Қазалы ауданы тұрғындарының 
баспаналы болуына ұйытқы 
болған “Асыл имам” қоғамдық 
қорының төрағасы Сәбит Арал-
баев, жалғызбасты қарттар мен 
тұрмыстық жағдайы төмен 
отбасыларына, халықтың 

әлеуметтік осал топтарына 
қаржылай қолдау көрсеткен  
байқоңырлық кәсіпкер Думан 
Нұралы, білім беру саласына 
демеушілік көрсетіп жүрген 
“Мәди қажы” ЖШС директо-
ры Сейіткамал Сұлтанов,  20 
жылдан бері қайырымдылықты 
жанына серік еткен “СПМ-
Қызылорда” ЖШС директоры 
Темірхан Әлімқұлов және т.б 
кәсіпкерлер бар. Сондай-ақ, 
шара барысында “Ер-Арай” 
қоғамдық қорының директо-
ры Асхат Байдәулетов кәсібін 
енді ғана бастаған Несібелі 
Жеңісбекқызына сый-сияпат 
жасады.

Осылайша өзгелерге болы-
сып, қолынан келгенін аямай-
тын жомарт жандарға арналған 
кеш соңы мерекелік концертке 
ұласты.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – ҚАДІРЛІ ІС

СБ Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ

Аймақта “Қайырымдылық керуені” жалпыұлттық 
акциясы аясында қайырымдылық жасаушылар мен 
меценаттардың ІІ облыстық форумы өтті. Оған облыс 
әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов, қайырымдылық 
жасаушылар мен меценаттар, облыстық ҚХА 
құрылымдары, этномәдени бірлестік жетекшілері, жас 
кәсіпкерлер және ҮЕҰ мүшелері қатысты.

«Ақмешіт – адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесінің мақсаты 
жемқорлықтың деңгейін тө-
мен детіп, мемлекеттік билік 
құрылымына деген азамат-
тар дың сенімін арттыру. Ел-
басы Жолдауында «Сыбайлас 
жемқорлықтан ада өңірлер» жо-
басы аясында Астананың осы 
бағыттағы стратегияны жүзеге 
асыру жөніндегі тәжірибесін өзге 
де аймақтарға тарату керектігін 
тапсырған болатын. Осыған 
орай, жобалық кеңсе агенттік 
бастамасы негізінде облыс 
әкімдігінің қолдауымен ашыл-
ды. Бүгінде республиканың 7 
аймағында «адалдық алаңдары» 
жұмыс жүргізуде. Таныстыры-
лым барысында жобалық кеңсе 
жетекшісі Серік Шотаев алдағы 
уақытта жемқорлықтың алдын 
алу мақсатында білім, денсаулық 
сақтау, сәулет, қала құрылысы 
және жер қатынастары, халықты 
әлеуметтік қорғау, мемлекеттік 
кірістер, сот және құқық қорғау 
органдары қызметтеріне талдау 
жұмыстары жүргізілетінін атап 
өтті.

Аймақта сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы бағытталған ша-
ралар туралы облыс активімен 

кездесу барысында кеңінен ай-
тылды. Жиында облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов 
қоғамдық ой-сананы қайта 
қалыптастыру мемлекеттік билік 
институтына деген ел сенімін 
нығайтатынын атап өтті. 

– Ел тәуелсіздік алып, 
дамудың даңғыл жолына түскен 
сәтте Елбасы алдымызға төрт 
міндет қойды. Бірінші, тәуелсіз 
мемлекеттің іргетасын қалау, 
екінші, әлеуметтік бағдарланған 
қоғам құру, үшінші, нарықтық 
экономиканы қалыптастыру, 
төртінші, қоғамдық ой-сананы 
қайта жаңғырту. Елдегі барлық 
жұмыстар осы төрт міндеттің 

аясында атқарылады. Міне, осы 
шарттың бірі – қоғамдық ой-
санаға қозғау салу. Аймақта 
осы мақсатта жобалық кеңсе 
жұмысын бастаса, алдағы 
уақытта барлық қызметкерлер 
елордада арнайы оқу 
дайындықтарынан өткізіледі, - 
деді Руслан Рүстемұлы. 

Кездесуде Айгүл Шайымова 
мемлекеттік органдардың халық 
үшін жабық болуы мемлекеттік 
қызметтің имиджіне кері әсер 

ететінін айтып, «Астана адалдық 
алаңы» жобалық кеңсесі аясында 
іске асқан жобаларға тоқталды. 
Айтуынша, білім саласы бой-
ынша мектептерде ақша жи-
нау тоқтатылып, қоғамдық 
тамақтану ұйымдарындағы 
мәселелер шешілген. Көші-
қон қызметкерлері «резеңке» 
пәтерлердің тәжірибесін тоқтату, 
яғни бір бөлмелі пәтерде оннан 
аса адамның тіркеуде тұруын 
болдырмау мақсатында жұмыс 
жүргізген. Сондай-ақ, салық 
төлеуде ашықтық болу үшін, 
автокөлік иелеріне қарыздар 

мен өсімдер туралы хабарлама 
жіберу жүйесі қалыптасқан. 

Ал облыстық мәслихат хат-
шысы Наурызбай Байқадамов 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл заңнамасын 
түсіндіру бағытында биылғы 
жылдың он бір айында облыста 
4500-ден астам шара өткізілгенін 
жеткізді. Бұл өткен жылдың  осы 
кезеңінде ұйымдастырылған ша-
ралардан үш есеге артық.

Мұнан кейін Айгүл Шайы-

мова Е.Әуелбеков атындағы №4 
облыстық дарынды балаларға 
арналған мектеп-интерна-
тында өткен «Адал ұрпақ» 
ерікті мектеп клубы облыстық 
штабының ашылу рәсіміне 
қатысты. Бұл – республикада 
алғаш рет ашылған ерікті мектеп 
клубтарының облыстық штабы. 
2016 жылдан бері «Адал ұрпақ» 
клубы аймақтағы 293 мектеп-
те құрылып, бүгінде мүшелікке 
қабылданған  оқушылар саны 16 
мыңнан асқан.

– Осы кезге дейін ұйым дас-
тырылған жұмыстардың 500-ге 

жуық материалдық қоры осы 
штабта жинақталған. Штабтың 
құрылуы ерікті клубтардың 
қызметін үйлестіруге септігін 
тигізеді, – деді облыстық штаб 
жетекшісі Әлия Қырғызбайқызы. 

Сапар барысында агенттік 
төрағасының орынбасары 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапханада орналасқан ІТ 
парк және Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің жанын-
дағы Мемлекеттік басқару 
ака демиясының облыстық 
филиа лының жаңа ғимаратында 
болып, жұмыс барысымен та-
нысты. Сондай-ақ, Қызылорда 
медициналық жоғары кол-
леджінде орналасқан студент-
терге қызмет көрсету орталығын 
аралап, студенттермен кездесіп, 
сауалдарына жауап берді. Сапар 
«Кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталығы» КММ-де жалғасты. 
Бүгінде орталықта банкке дейінгі 
және кейінгі құжаттарды жинап, 
ұйымдастыру, карта көмегімен 
жер учаскесін нақтылау, эскиздік 
жоба жасау сынды 50 қызмет 
түрі көрсетіледі. Шағын сауда 
орындары секілді кәсіпкерлік 
нысандарының тегін эскиздік 
жобасын жасау, мемлекеттік 
бағдарламаға қатысу жөнінде 
ақпарат беру, жоба дайындауға 
атсалысу жас кәсіпкерлерге 
үлкен көмек әрі сыбайлас жем-
қор лықтың алдын алатыны 
белгілі. 

Мұнан кейін агенттік төр-
ағасының орынбасары сол 
жағалаудағы «Рухани жаңғыру» 
орталығында болып, «Орда» 
бағдарламасының презента-
циясымен танысып, сапарды 
қорытындылады.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖАҢА ЖОБА

Айдана ЖҰМАДИНОВАСБ

Облыс орталығында «Ақмешіт – адалдық алаңы» 
жобалық кеңсесі мен «Адал ұрпақ» ерікті мектеп 
клубтарының облыстық штабы ашылды.  Жиынға 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
орынбасары Айгүл Шайымова қатысты. Сондай-
ақ, ол қаладағы бірқатар нысандарды аралап, сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы 
жұмыстармен танысты.
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502-«палата»
Жанарына сыр тұнған,
Жүрегіне жыр тұнған.
Ақ халатты киіп ап,
Ақ параққа ұмтылған.

(Журналистік фольклордан).

Сонау сексен бірінші жылы КазГУ-
дің журфагына түскен бізге әйгілі бесінші 
жатақхананың 502-ші бөлмесі бұйырды. Бұл 
– бесінші қабаттағы ең шеткі бөлме. Тарих 
факультетіне тиесілі алтыншы жатақханамен 
иық тіресіп тұрамыз. Шағын екі бөлмелі бес 
адамдық секция тұрғындарының төртеуі –  
біздің курстың жігіттері. Ал бесінші орынға сол 
кездегі үшінші курстың студенті, бүгінгі қазақ 
журналистикасының майталманы Нұртөре 
Жүсіп жайғасты. Ақын Ертай Ашықбаевтың дәл 
осы жатақханада бір секцияда тұрған өзінің бес 
курстасы туралы «Біз дегенің – бұлттан асар бес 
қыран, Көк аспанға мың сәлем! Уа, жойылсын 
көне дүрмек, ескі ұран, Ояна бер, тың тіршілік, 
тұмса әлем», – деген өлең жолдары бар-ды. Сол 
Ерекең айтқандай, біздің бөлмедегі осы қалам 
ұстаған қырандардың қанаты болмаса да, хала-
ты болуы әбден мүмкін еді. 

Олай дейтінім, өз басым әкейдің айтуымен 
медицина институтына барып, бақ сынап, оқуға 
іліге алмай, екі жылдан соң журфакқа әзер табан 
іліктірген бетім. Әңгімелесе келсек, бұл бөлмеде 
менен де басқа біраз «дәрігерлер» бар сияқты. 
Мәселен, Нұртөре Жүсіп бала күнінен хирург 
болуды армандапты. Мектепте оқып жүргенде 
отаққа барып, буынына салқын тигізіп алып, ау-
руханада біраз уақыт сарылып жатқан. Сол кез-
де ол ақ халаттылардың ерен еңбегіне ерекше 
тәнті болған. Ереван медицина институтының 
түлегі, хирург ағасы Жәкенге еліктеп, дәрігерлік 
оқуға түсуге ниеттенген. Сегізінші кластан 
соң Қызылорда медицина училищесіне тар-
тып кеткелі тұрғанда көкесі жібермей қойған. 
Қызық, біреумізді әкеміз дәрігердің оқуына зор-
лап жібереді, біреумізге тыйым салады... 

Өстіп отырғанымызда бөлмемізден тағы 
бір «дәрігердің» төбесі қылтиды. Ол – тілі мен 
жағына сүйенген талдықорғандық өрен Талғат 
Батырхан. Бұның есіл-дерті педиатр болу екен. 
Сол мамандыққа ұмтылуының өзі қызық. Алды-
мен оған осы «педиатр» деген сөз қатты ұнаған. 
Бүкіл энциклопедияны қарап, педиатрдың 
балалар дәрігері екенін білген соң одан әрі 
құмартқан. Тіпті оны ата-анасы Ақтөбенің ме-
дицина институтына оқуға апаратын болыпты. 
Шамасы, сол жақта бір жең ұшынан жалғасқан 
тамыр-таныстары болған да... Әйтпесе, ірге-
сінде әйгілі дәрігерлік институт тұрғанда жер 
жәннаты Жетісудың ұланы жер түбіндегі 
Ақтөбеде не жоғалтыпты? Тек мектеп бітірген 
соң ғана бұл ойынан айнып, журфакқа келіпті. 
Бір күні ол «Мен жалпы мынадай болғам», – деп 
төлқұжатындағы суретін көрсетті. Суретте бір 
көзі айға, бір көзі сайға қараған қитар бала том-
сырайып тұр. Әйтеуір, дер кезінде ота жасатып, 
көзін қалпына келтіріпті. Содан соң дәрігерлікке 
ұмтылмай қайтеді?!

Осымен 502-нің дәрігерлік корпусы 
жасақталып біткен шығар деп ойлағанбыз. 
Сөйтсек, «дәрігердің» көкесі арамызда жүр екен. 
Отыз бес жасқа таяғанда КазГУ-ге енді түсіп 
жатқан Аманғали Дайрабаев жастау кезінде 
Целиноград мемлекеттік медицина институ-
тында оқыпты. Бірақ дәрігер болуды оның да 
маңдайына жазбапты. Түрлі себептермен оқуын 
аяқтай алмаған көрінеді. Жатақханаға оны 
дәрігер курстастары талай рет іздеп келгеніне 
куә болғанбыз.

Сонымен, ақ халат бұйырмаған төрт 
«дәрігер» 502-бөлменің тұрғынымыз. Бесінші-
міз Құтмағамбет Қонысбай – дәрігерлікке аса 
талпынбағанымен, соларға пациент болуға тап-
тырмайтын жанкешті жігіт. Әскерде жүргенде 
өрт сөндірушілер жасағында қызмет еткен. 
Содан ба екен, сәл биікке көтерілсе, секіріп 
кеткенді жаны қалайды да тұрады. Оның ал-
дында біраз уақыт бізбен бөлмелес болған Мей-
рамбек Шілдебаев та солардың сойынан. Менің 
бұл жүректі де білекті, қайтпас та қайсар, жаны 
сірі, еті тірі курстас ағаларым басынан сөз асыр-
майды. Қанды қырғынға ойланбай кіріп кете 
береді. Содан соң дәрігерге пациент болмаған 
несі қалады? Осы бөлмеге кіріп-шыққандар 
шетімізден дәрігер болуға ниеттенген бізді 
көріп, «Бұл өзі 502-бөлме де, әлде 502-палата 
ма?», – деп күбірлеп-күңкілдеп кететін. Оның 
үстіне ептеген емшілігі бар Миуа Байназар 
апам анда-санда қатарымызға қосылғанда нағыз 
сәнімізге енді келетінбіз.   

Ақ халат бұйырмаса да, ақпараттан ажы-
рамаған өңшең сөзуар «дәрігерлердің» ме ке ні 
болған соң ба, бұл секцияда ара-тұра ден саулық 
мәселесі қозғалып тұрады. Әсіресе, Нұртөре 
Жүсіптің бірге оқитын дос тары Алтынбек 
Сәрсенбаев пен Дархан Мыңбай бөлмеге кел-
ген кезде әңгімеміз толастамайды. Бірде бәріміз 
«дәрігерлігіміз» ұстап, шипагерлік баянымыз-
ды армансыз айтып, бөсіп отырғанымызда 
Алтынбек айнаға қа рап: «Тілім ағарыңқырап 
кетіпті. Пушкин кі тапханасына барып, энци-
клопедия ақтарып,  қандай аурудың белгісі 
екенін білу керек екен», – дегені бар. Сол 
жолы медицина институтының босағасынан 
аттағанымыз бар, аттай жаздағанымыз бар, төрт 
«дәрігер» мел шиіп үндемедік. Себебі, әне-міне 
деп Мәскеуге аттанғалы жүрген Алтекеңнің 
тілі неден ағарғанын тап басып айтып беруге 
ешқайсымыздың білім-білігіміз жете қоймады. 
Бізден қайыр болмасын түсінген болашақ қос 
министр миығынан күліп, шығып бара жатты.

Осы тұстағы журфактың «дәрігерлері» 
мұнымен шектелмейтін секілді. Студенттер 
кәсіподағының басшысы, үшінші курс студенті 
Батырбек Садыханов оқуға медучилищеден 
келіпті. «Бұл біздің Антон Чехов қой», – деп 
әзілдейтін курстастары. Мектепті алтын медаль-
мен бітірген, сол жылдардың өзінде оқырманға 
кең танымал Бейбіт Сапаралыға да Семейдің ме-
дицина институтының дәм-тұзы бұйыра жаздап-
ты. Елдің үлкендері сонда барғанын құп көрсе 
де, қаламгерлікке шындап бет бұрған қайсар ұл 
өз бетінен қайтпай, журфакқа келген. Керісінше, 
оған әдебиет десе ішкен асын жерге қоятын, 
есепсіз көп кітап жинаған дәрігер нағашысы 
Серікханның ықпалы көбірек болған тәрізді.

Кейіннен басқа бір өңірдегі медучилищені 
сәтті аяқтаған Риза Әлмұқанова журфакқа 
түсті. Атыраудағы жұқпалы аурулар аурухана-
сында үш жыл жұмыс істеп, науқас балаларға 
үнемі қан беріп, «КСРО доноры» атанған қыз 
қаламгерлер ортасына тез сіңіп кетті. Дәрігердің 
оқуын да, журналистің оқуын да үздік бітірген 
Риза, әрине, кейін адам емдейтін доктор 
бола қойған жоқ. Оның есесіне әдебиеттану 
ғылымымен шындап шұғылданып, филология 
ғылымдарының докторы атанды. Бір кездегі 
бесінші жатақхананың тұрғыны, осы күнгі та-
нымал публицист, кәсіби дәрігердің ұлы Ғабит 
Мүсіреп те жолын жалғағанды тәуір көретін 

шипагердің отбасынан әзер дегенде тәуелсіздік 
алып, журналистиканың желкенін көтерген.

Журфактың тағы бір ерекше «дәрігері» ту-
ралы айтуға тиіспіз. Ол – бүгінгі жүйрік жур-
налист, күйлі кәсіпкер Құлтас Достан. Белгілі 
қаламгер Еркін Қыдыр баяғыда студент кезінде 
«Абитуриент-81» науқанында Алматы меди-
цина институтына түсу үшін емтихан тапсы-
рып жатқан Құлтас туралы «Ыстық көңілдер 
неге суынады?» деген мақала жазған-ды. Сол 
кезде абитуриент бала дәрігерлікке зорлықпен 
келгенін, өзінің есіл-дерті журфак екенін айтып, 
зарлап қоя беріпті. Ақыры, диктанттан елуден 
астам елеулі қате жіберіп, оқудан оңбай құлап, 
соған қатты қуанған Құлтас кейін өз үйірін тап-
ты. 

Бесінші жатақхананың бұдан басқа да 
«дәрігерлері» жеткілікті еді...

Менің 
бұйырмаған 
«курстастарым»
Қаныңды да өңдейді.
Қарныңды да жөндейді.
Қандауырмен тілгілеп,
Қара сөзбен емдейді!

(Журналистік фольклордан).

Біз мектеп бітірген жылы Қызылордаға 
Алматы медицина институтының көшпелі 
қабылдау комиссиясы келді. Өңкей бозба-
ла мен бойжеткен жаппай құжат тапсырдық. 
Күн ыстық. Ақмешіттің асфальті балауыз-
дай былқылдап тұр. Медучилищенің айнадай 
жарқыраған ғимаратында ептеп-септеп емти-
хан тапсырып жатырмын. Химиядан ілекерлеп 
өткеніммен физика алдырмай қойды. Омақаса 
құладық. Алғашқы абитуриенттік науқаным 
болған соң, бірге құжат тапсырғандардың 
бірқатары кәдімгідей есімде қалды. Болат-
бек Баймаханов, Гүлсім Жәкебаева, Айдар 
Қарғабаев, Смағұл Зекеев деген талапкер-
лермен бірге емтихан тапсырдым. Бұлардың 
біразының кейінгі тағдырларынан да аздап ха-
бардармын. Болатбек Баймаханов сол жылы 
оқуға түсті. Кейін ол елімізге белгілі білікті 
дәрігер атанды. Медицина ғылымдарының док-
торы, профессор. Қазақстан Ұлттық Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі болды. 
Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстық 
денсаулық сақтау басқармаларын басқарды, 
Алматы қаласындағы №7 қалалық клиникалық 
аурухананың бас дәрігері болып қызмет 
істеді. Қазір А.Сызғанов атындағы Ұлттық 
хирургиялық ғылыми орталықтың басқарма 
төрағасы. Екеуміз екі қаланы мекендегендіктен, 
қоян-қолтық араласпасақ та, Болатбек 
Бимендіұлымен ара-тұра телефонмен тілдесіп, 
аман-саулық сұрасып тұрамыз. 

Айдар Қарғабаевты абитуриенттік кезеңнен 
үш жыл өткен соң Алматыда көрдім. КазГУ-
ге жаңа түскен бетім еді. Ал ол болса, әбден 
ысылған, сақа студент. Оқу бітірген соң өзі 
туып-өскен Шиелі ауданының Бәйгеқұм стан-
циясына қайтып оралып, белгілі тіс дәрігері 
болды. Кейінірек жаңа заманға бейімделіп, 
жеке клиникасын ашты. Бір кездері негізгі 
кәсібінен аулақтап, ауыл әкімі де болып көрді. 
Ана бір жылдары Қызылордада қызмет істеген 
тұста жолымыз түйісті. Ал қаланың іргесіндегі 
Амангелді ауылының қызы Гүлсім Жәкебаева 
бірер жыл кейін болса да мединститутқа табан 
іліктірген сияқты. Баспасөз материалдарынан 
байқауымша, ол облыстық наркологиялық дис-
пансерде қызмет істейді-ау деймін. Ал Смағұл 
Зекеевтен ешқандай дерек жоқ. Сөйтіп, менің 
бірге оқу бұйырмаған «курстастарымның» дені 
осылай ел игілігіне қызмет етіп жүр. 

Сол жылдарда жұртты жаппай дәрігерлікке 
ұмтылдыратын себеп көп еді. Бұл қолы жеткеннің 
ғана игеретін аса мәртебелі мамандығы болды. 
Қазақ зиялылары балаларының медицина ин-
ститутында оқығанын құп көретін. Дәрігердің 
мәртебесі қашан да биік тұратын. Ол кезде 
«ақ халатты абзал жан» деген жаттанды тіркес 
қанша айтсаң да жауыр болмайтын. Шынын-
да да, нағыз абзал адамдар солар еді. Әсіресе, 
әмбебап ауыл дәрігерінің беделі үстем-ді. Ол 
баланы да сүндеттейді, сынықты да салады, 
әйелді де босандырады. Аспандап кеткен қан 
қысымыңды да әп-сәтте түсіріп береді. Терапевт 
те, хирург те, окулист те, лор да, психолог та, 
нарколог та, гинеколог та бір өзі. Қысқасы, бір 
өзі – бір аурухана. Тіпті кішігірім операцияны 
қиналмай жасай береді. Сөйте тұра, осы уақытқа 
дейін ауыл дәрігерінің кесірінен бір адам зардап 
шегіпті дегенді естімеппіз. Соның бәрін көзбен 
көріп отырған соң дәрігер болуға ұмтылмағанда 
қайтеміз?! 

Бұл мамандыққа қызығуымыздың тағы 
бір себебі бар-ды. Атақты режиссер Шәкен 
Аймановтың жұрт жаппай көретін «Біздің 
сүйікті дәрігер» фильміндегі доктор Лавровтың 
бейнесі де еліктеуге тұрарлық еді. Себебі, оны 
танымал адамдардың бәрі жаппай құрметтейді. 
Оның туған күніне ойдан-қырдан жұрт өздері-
ақ ағылып келеді. Сол кісі секілді біз де мықты 
дәрігер болсақ, туған күнімізге әйгілі әртістер 
Асанәлі Әшімов, Құман Тастанбеков, Меру-
ерт Өтекешова, Роза Рымбаева бәрі бірі қалмай 

келетін секілді көрінетін. Әрине, фильмде Лав-
ров ешкімді емдеп қарық қылмайды. Оның 
үстіне ол – науқас біткен сарыжамбас болып жа-
татын аурухананың емес, сәулетті санаторийдің 
бас дәрігері. Бұл жерде көрікті курорттың бас 
емшісінің биік беделі, жайлы мінезі дәріптеледі. 
Ең бастысы, осы киноны көрген соң «дәрігер 
шынында да қадірлеуге лайық мамандық екен 
ғой» деген ой келген-ді. 

Сөйтіп, дәрігер бола алмадық. Үйдегі 
үл кендер армандағандай, мединститутты 
бітіріп, елге оралып, Қаратерең учаскелік 
ауруханасының бас дәрігері атанып, ауыл бас-
шыларымен (ауылнай, шаруашылық жетек-
шісі,  бас инженер, бас есепші, мектеп дирек-
торы, кооперация басшысы, т.б.) бірге қонаққа 
барып, үнемі «контор-составтың» қатарында 
жүрудің реті келмеді. Аурухананың иелігіндегі 

бір жеңіл, бір жүк көлігін емін-еркін пайда-
ланатын ауылдың кішігірім шонжары болу 
«бақыты» бұйырмады. Диагноз қойып, бюлле-
тень жазудың орнына мақала жазамыз деп елден 
шығандап кеттік. «Бұл дүниеде адам емдеуден 
артық өнер бар ма?», – деген әкейдің сөзі құлақ 
түбінде жаңғырып тұрса да, шығармашылық 
ортаның иіріміне сүңгідік.

Бізден дәрігер шықпаған соң әкеміз өзіммен 
тете өскен інімді айналдыруға көшті. Бұл бала 
да медицина қызметкері болуға аса құлықты 
емес еді. Ұшақтан басқа көлік қатынамайтын 
біздің Қаратереңде ұшқыш болу ең бір «мод-
ный» арман еді. Інім де қыңырлық көрсетіп, сұқ 
саусағымен әуені нұсқамай ма... Сонда әкей ай-
тыпты: «Ұшқыш болғанша, шопыр болсаңшы. 
Шопыр болсаң, үйіңе пайдаң тиеді. Ең болмаса, 
көлігіңмен отын мен шөп әкелесің. Ал само-
летпен не тасиын деп едің?». Ақыры, көнді ол. 
Кодекспен бірдей көкенің сөзін жерге тастай 
алмады. Көнгені бар болсын, «оқымаймын» деп 
ауылға екі-үш рет ылаң салып қайтып келді. Шал 
айғайға басып, Ақтөбеге қайта шығарып сала-
ды. Содан ақыры оралмады. Сол оқығаннан мол 
оқыды. Әкенің әмірі анау-мынау армандарыңның 
кедір-бұдырын тегістеп жіберетін сияқты ғой. 
Мына қызықты қараңыз. Бір кезде «Қатардағы 
дәрігер бол», – десең де, кірпідей жиырыла-
тын бала әйгілі хирург-травматологқа айнал-
ды. Қазір – еліміздегі ең ірі әскери аурухана 
басшыларының бірі. Әскери шені – полковник. 
Сөйтіп, ол да әкей армандағандай, Қаратерең 
ауылдық ауруханасының бас дәрігері бола ал-
мады. Есесіне, бір емес, бірнеше дәрігер шықты 
біздің шаңырақтан. Тіпті төңірегімізді түгел 
ақ халаттылар басып қалды десе де болғандай. 
Дәрігер ұл, дәрігер қыз, дәрігер келін, дәрігер 
күйеу бала, дәрігер қайын ата, дәрігер ене... 
Осылардың ішінен суырылып шығып, қалам-
герлікке ертерек бет бұрғанымыз да дұрыс 
болған шығар.  

Қандауыр 
ұстаған 
қаламгер
Шайырлардың, ғажабы,
Шашынан көп азабы.
Шипасы мол қолымен,
Шығармасын жазады!

(Журналистік фольклордан).

Студент атанып, айналамызға зер салған 
кезде-ақ, кәнігі қаламгерлердің арасында да 
дәрігерлікке таласы бар жандардың жүргенін 
аңғардық. Тіпті бірқатары медицина саласында 
талай жыл қызмет істеген. Кейбірі денсаулық 
сақтау мәселелері жөнінде бірнеше ғылыми 
еңбек жазған. Кезінде дәрігер болып, адам ем-
деп, кейін қаламгерлікке біржола бет бұрғандар 
да, керісінше, ақ халатын тастамай, денсаулық 
күзетінде жүріп-ақ  жазуын тоқтатпағандар 
да баршылық көрінеді. Әсіресе, студент кезде 
бәріміз жаппай жатқа айтатын: 

Күндерді ұмыт бөлмеге сыймай күлген.
Күндерді ұмыт ерекше сыйлай білген.
...Өкпелеймін осылай сүйгендіктен, 
Шынымды айтсам, ешкімге 

қимаймын мен!», –
деген өлең жолдарын көркем кестелеген Күләш 
Ахметованың бұрынғы медицина қызметкері 
болып шығуы бізге кәдімгідей әсер етті. «Осын-
дай нәзік жанды ақын қыз жұрттың тәнін ауыр-
тып, қалай ғана укол салады екен», – дейтінбіз. 
Күләш апайымыз да әкесінің тілегімен Та-
раз медучилищесіне түскен. Оны бітірген 
соң Үшарал маңындағы төртінші бөлімшенің 
дәрігерлік пунктін басқарған. Бір жыл бойы бүкіл 
ауылды емдеген. Бірақ бәрібір ақын қыздың 
ықыласы Алатау жақтағы әдеби ортаға ауған 
да тұрған. Ақыры, медпунктті өзге әріптесінің 
қолына тапсырып, Алматыға аттанған. Күләш 
апайдың бұдан кейінгі тағдыры баршамызға 
белгілі. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Күләш Ахметова – бүгінде өз отбасының жеке 
шипагері. «Осы мамандыққа жетелеп әкелген 
әкеме ризамын», – дейді ол. 

Бір кезде «Медицина тілімен айтар болсақ, 
науқасты қоздыратын ішкі-сыртқы салдарлар 
әбден көбейген сәтте, адамның айығуы тым 
қиынға соғады. Ал сол індеттен құлан-таза 
құтыламыз десек, онда асептика, антисепти-

ка амалдарын аянбай қолдануға 
тиіс екенбіз», – деп дәрігерлік 
ой-тұжырымдарын жазған 
қазақтың тағы бір талантты 
ақыны Дүйсенбек Қанатбаев 
Түрікменстандағы Красноводск медучилищесін 
бітіріп, фельдшерлік қызмет істеген. Жаны таза, 
мінезі жайлы, өлеңі кестелі Дүйсекеңнің әмбебап 
дәрігер болып, талай кеселмен арпалысқаны 
көз алдыңа елестей қоймайды. Сыршыл ақын 
ретіндегі бейнесі санамызға әбден сіңгендіктен 
шығар...

Ал енді «Ағып кетсем Каспийге 
апарады,Толқын, сенің ырқыңа қалай көнсем?!», 
– деп әдемі өлең өрген талантты ақын қыз 
Мағиза Құнапияқызының Қытайда медицина 
институтын бітіріп, бес жыл дәрігер болғанын 
біреу білсе, біреу білмес.

Қазақ қаламгерлерінің берекелі шаңырағына 
жоғары оқу орнын бітірген кәсіби прозаик-
дәрігерлер де топтасты. Ұзақ жыл медициналық 
ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет істеген 
Советхан Ғаббасов екі саланы да қатар меңгерді. 
Денсаулық сақтау мәселелері жөнінде «Қан 
жүрісі – жүрек тынысы», «Дәрігер келгенге 
дейінгі көмек» секілді бірнеше ғылыми еңбек 
жазды. «Серпер», «Нәзік сезім», «Кәусар» сияқты 
роман-повестері арқылы көркем әдебиетке де 
молынан олжа салды. Медицина ғылымдарының 
кандидаты, педагогика ғылымдарының докто-
ры, профессор. Күні бүгінге дейін қоғамдық 
мәні бар мәселелерге үн қосып қояды. Тағы 
бір дәрігер-қаламгер Қазақстанның халық жа-
зушысы дәрежесіне дейін көтерілді. Ол – Ал-
маты медицина институтының түлегі Иван 
Щеголихин. Иван Павлович қаламгерлікке бет 
бұрғанға дейін санитарлық-эпидемиологиялық 
станцияның дәрігері болып қызмет істеген. 
«Дефицит», «Должностные лица», «Не жалею, 
не зову, не плачу» романдарымен оқырман 
қауымға кең танылды. 

Медицина ғылымдарының докторы Естөре 
Оразақов «О дүниеден оралған жан»», «Дәрігер 
жолы», «Қайта соққан жүрек», «Дәрігер па-
рызы» деген деректі дүниелер жазып, білікті 
дәрігер ғана емес, танымал қаламгер ретінде 
де құрметке бөленді. Бұл салада биік дәрежеге 
жетіп, Қазақ КСР Денсаулық сақтау халық комис-
сары, Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі және КСРО Медицина 
ғылым академиясының корреспондент-мүшесі 
болған Ишанбай Қарақұлов «Қырық сұрақ, «Қыз 
сыры», «Сырласу» атты тағылымдық кітаптар 
жазды. Ишанбай ағаның ауызша әзіл әңгімелері 
де жұртшылық арасына кең таралған.

1945 жылы Иркутск медицина институтын 
бітірген Зейін Шашкин бес жыл Бурабайдағы 
«Бармашы» санаторийінде отоларинголог-
дәрігер болған. Жазушының «Доктор Дар-
ханов» атты романы баршаға белгілі. Бұл 
әдебиетіміздің тарихындағы дәрігерлерге 
арналған тұңғыш роман еді. Шығарма басталған 
кезде бас кейіпкер Нияз Дархановтың Шортан-
ды көлінің жағасында ойға шомып отыратын 
сәті оқырманның есінен шыға қоймаған болар...

Алаш ардақтысы Халел Досмұхамедұлы жи-
ырмасыншы ғасырдың алғашқы жылда рын да-
ақ Санкт-Петербургтің император лық әскери-
медициналық академиясын бітірген. Оның 
«Тамыр дәрі хақында», «Жұқпа лы аурулар 
хақында», «Сары кезік – сүзек», «Оқушының 
саулығын сақтау», «Шума қандай ауру?» секілді 
еңбектері бар. Көрнекті қоғам және мемле-
кет қайраткері, шығыстанушы ғалым Сан-
жар Асфендияров та – Халелден соң аталған 
әскери-медициналық академияны тамамдаған 
түлектердің бірі. Ол бірінші дүниежүзілік 
соғыста дәрігер болған. Қазіргі Алматы ме-
дицина университетінің бір кезде Қаз АССР 
Денсаулық сақтау халық комиссары, осы оқу 
орнының директоры болған С.Асфендияровтың 
атымен аталуы бекер емес.  

Кейінгі жиырма-отыз жылдың бедерінде 
Сұлтанбек Ешмұхамбетов, Әбдісабыр Өмеш-
ұлы, Сағындық Ордабеков сынды дәрігер-қа-
ламгерлер бой көрсетті. «Сарыағаш» сана-
торийінің таусылмас қызықтары, сонда де мал ған 
танымал тұлғалардың хикаялары жө нінде үнемі 
ой толғайтын Айтбай Тәсілов деген шипагерді 
де білеміз. 

Сыр бойы қаламгерлерінің ішінде Аман-
гелді Суханберлиев деген дәрігер бар. Ол со-
нау студент кезінен түрлі басылымдарға тын-
бай мақала жазып келеді. Әріптестері: «Әбекең 
«Қазақстанның құрметті журналисі» атағын 
«Қазақстанның құрметті дәрігері» атағынан (он-
дай атақ жоқ екенін біле тұра) бұрын алды ғой», 
– деп қалжыңдайды. Соған қарағанда, оның 
да қандауырынан гөрі қаламына бақ көбірек 
қонған сияқты...

Шығармашылық 
пен шипагерлік 
Қара балам лор болар,
Қабілеті зор болар.
Құлақ-мұрның ауырса,
Қамқорлығы мол болар!

(Журналистік фольклордан).

Әлем әдебиетінде де қолына 
қалам ұстаған дәрігерлер 
жеткілікті. Әйгілі «Гаргантюа 
мен Пантагрюэльдің» авто-
ры Франсуа Рабле медицина 

ғылымының докторы болған деседі. Ол өзінің 
жеке шығармашылығына ғана емес, қалың елдің 
денсаулығына да қатты алаңдапты. Атақты 
көріпкел әрі ақын Мишель Нострадамус IX 
Карлдың лейб-медигі (сарай дәрігері) болып 
қызмет істепті. Сөйтіп, талай ұлықтың дені-
қарнының сау болуына шипагер шайырдың 
септігі тиген.   

Немістің ұлы ақыны, драматург Фридрих 
Шил лердің мамандығы – әскери дәрігер. Ол бү-
тіндей бір полкті емдеген. Шерлок Холмс се кілді 
қайталанбас ғажайып кейіпкерді өмір ге әкелген 
ағылшын жазушысы Артур Конан-Дойль Эдин-
бург университетінің медицина факультетін 
бітірген. Кейін медицинадан докторлық 
қорғаған. Құрт ауруын емдеу саласында 
айтарлықтай жаңалық ашқан. Соғыс кезінде 
майдан хирургі болған. Тағы бір ағылшын жазу-
шысы, драматург Сомерсет Моэм де дәрігерлер 
санатынан. Ирланд жазушысы Джеймс Джойс 
та медицинамен шындап айналысқан.

Ақ қағаздан несібе терген басқа да біраз 
қаламгер-дәрігерлерді атай кетейік. «Орыс 
тілінің түсіндірме сөздігінің» авторы Владимир 
Даль, әлемдік әдебиеттің классиктері Антон 
Чехов, Михаил Булгаков, Дмитрий Мамин-Си-
биряк, танымал орыс жазушылары Виктор Ве-
ресаев, Василий Аксёнов, «Адам-амфибияның» 
(«Қос мекенді адам») авторы, атақты фантаст 
Сергей Беляев, юморист-жазушы Аркадий Ар-
канов, ақын әрі композитор Александр Розен-
баум... Бұл тізімді әрі қарай жалғастыра беруге 
болады.

Енді өзгені қоя тұрып, өз елімізге оралайық. 
Жасы ұлғайғанға дейін шипагерлерге көп 
жүгіне қоймаған Жамбыл атамыз «Денсаулық 
майданында балаларым, Әрдайым орындаңдар 
ел тілегін», – деп, дәрігерлер съезіне құттықтау 
жолдаған. Сондықтан Жәкемнің осы өлеңінің 
мақал-мәтел іспеттес үзінділерін еліміздің 
бірқатар емдеу мекемелері маңдайшасына жа-
зып қояды. 

Бірде «Алматы ақшамы» газетінен «Жан 
қорғаны – дәрігерлер» деген ән мәтінін көзім 
шалып қалды. Әннің авторы – қазақтың талант-
ты қызы, танымал ақын, әнші-композитор Еле-
на Әбдіхалықова. Ал сөзін жазған кім дейсіз 
ғой? Дәрігер-хирург Болатбек Баймаханов. 
Алматының бас трансплантологы. Менің бір 
кездегі бұйырмаған «курстасым». Ұйқасы шы-
мыр, ойы анық, тәп-тәуір өлең. Бұл ән бүгінде 
мегаполис дәрігерлерінің гимніне айналған 
көрінеді. Ендеше, дәрігерлер арасында тағы бір 
қаламгер жүр. Біздің сүйікті дәрігердің нағыз 
өзі. Жүрегін жыр толқытқан шығармашыл ши-
пагер жұртқа ұнамаушы ма еді?!  

Мұқағали ақын мына бір өлеңін осы Болат-
бек секілді сөз қадірін түсінетін дәрігерлерге ар-
нап жазған шығар:

Қорықпаймын пышақтан да, 
Қорықпаймын инеден.
Ине түгіл бұл жүректі найза-дағы түйреген...
Құпиямды көресің ғой, 

мен сондықтан именем,
Кешір мені,
Кешір мені!
Кетем ертең үйге мен.
Өмірдің құбылыстарын терең талдайтын 

арқалы ақынның, нақ сол сәттегі парасатты 
пациенттің поэзиясы дәрігердің өзін майдай 
ерітеді. Ем-домның бәрінен жеріп, тағдырға 
мойынсұнған адамның жүрегінен шыққан 
жанайқайы бар бұл өлеңде. Соған қарамастан, 
«Ғылымға да, өзіңе де рахмет, бас ұрам! 
Уақытым барады өтіп, мен бір жаққа асығам...», 
– деп еңсесін тіктеп, көңілін көтеріп, өзін 
күйгелектіктен аулақ ұстайды. Ал Александр 
Блок небәрі жиырма үш жасында кәрілік кеп 
қалғандай күйзеліп, арғы-бергі дүниенің тылсы-
мынан сыр аулап, саналыға сүйініп, кеспірсізге 
күйініп жазған өлеңінде:

Кому поверить? С кем мириться?
Врачи, поэты и попы...
Ах если б мог я научиться
Бессмертной пошлости толпы! – 

депті. Ол да тіршілікте тағдыры тоғысатын үш 
адамның бірі ретінде дәрігерді тілге тиек етеді. 
Осылайша дәрігерлер ақындардың өмірінде ғана 
емес, өлеңінде де ерекше көрініс байқатады. 
Әйтсе де, сол дәрігерлік кәсіпті өзі игерген 
қаламгерлердің байлам-байыптамаларының 
жөні бөлек. Шығар ма шылықтың сиқырын 
талдауға келгенде «Роман жазудың үш тәсілі бар. 
Өкінішке қарай, оны ешкім де білмейді», – деп 
айтарын астарлап, өзгешелеу ой қорытқан Со-
мерсет Моэм шипагерліктің бар құпиясын жетік 
меңгерген. Лондондағы медицина мектебінде 
оқыған кезінде ауруханада үнемі хирургтердің 
жанында жүріп, көп нәрсе үйренген жазушы сол 
тәжірибесі кейін «Ламбеттен шыққан Лиза» де-
ген романында кәдеге асқаны туралы жазды. 

Шерхан Мұртазаның «Дәрігердің үшінші 
қаруы» деген әңгімесі бар. Бұл шығармаға сонау 
Әбу Әли Ибн Сина дәуірінен тамыр тартатын 
«Дәрігердің үш қаруы бар: қандауыр, шөп және 
сөз» деген қанатты қағида түрткі болған. Арқаның 
ақ бораны ұйтқып тұрған қаһарлы қыстың бір 
күнінде ауық-ауық кассаға келіп: «Көктоғайға 
самолет қашан ұшады?», – деп сұрайтын Әшім 
деген дәрігер Сырға деген келіншекті шынайы 
көңілімен, ыстық ықыласымен емдейді. Қатерлі 
науқасқа шалдыққан жанды жылы сөзімен 
жігерлендіреді. Шерағаңның бірінші жақтан ба-
яндайтын кейіпкері әдепкіде «Осының өзі ақын 
емес пе екен?», – деп бұл дәрігердің де сыртқы 
сипатынан шығармашылықтың болмысын 
іздейді. 

Академик Камал Ормантаев бірде мені бір 
жолдасына «Айқын» газетінің бас дәрігері», 
– деп таныстырғаны бар. Миының қатпар-
қатпарына дейін медицина ұғымдары ұялап 
қалған ардақты ағамыздың аузына «бас ре-
дактор» дегеннен гөрі «бас дәрігер» деген сөз 
бұрынырақ түседі. Бас дәрігер де, жас дәрігер де 
адамның тәнін ғана емес, жанын да емдеуге тиіс. 
Бүгінгі қолына қалам ұстағандардың біразы 
шипагерлікке табан тірегенде дәрімен де, сөзбен 
де емдейтін нағыз «біздің сүйікті дәрігер» болар 
ма еді, кім біледі... 

Жазушы Қуандық Түменбай «Көзілдірік 
бауы салбыраған Антон Павлович (Чехов) әуелі 
дәрігер, сосын жазушы болып тарихта қалды. 
Пышақ пен қаламды қолына қатар ұстаған 
кірпияз адамды көргендей болам. Ол екеуіне 
де адал...», – деп жазды. Әрине, қаламгердің 
бәрі бірдей Чехов бола алмас. Шипагерлік пен 
шығармашылықты, шынайылық пен шеберлікті 
ұштастыру қайдан оңай болсын?!

Бірақ ақ халатты ақ параққа айырбаста ғандар 
қай мамандықты қаласа да адал атқаратын 
секілді көрінеді бізге...

АҚ ХАЛАТ 
пен 
АҚ ПАРАҚ
(Эссе) Бауыржан   ОМАРҰЛЫ



Биыл отандық жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне – 20 жыл. 
Осыған орай «БЖЗҚ» АҚ 
Қызылорда облыстық филиалының 
ұйытқы болуымен «Жинақтаушы 
зейнетақы жүйесінің 20 жылдығы. 
ҚР зейнетақы жүйесінің негіздері» 
тақырыбында дөңгелек үстел басын-
да пікір алмасу болып өтті.

Шараға қатысқан облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағ
дар ламалар басқармасының басшысы 
Т.Дүйсебаев бүгінде елдің қаржылық 
сауат тылығы артқанын, тұрғындардың 
жи нақтау жүйесіне бірінші кезекте назар 
ау даратынын атап өтіп, халыққа мінсіз 

қызмет көрсетуді ұстаным еткен филиал 
қызметкерлерінің еңбегіне сәттілік тіледі.

«БЖЗҚ» АҚ облыстық фи лиалының ди
ректоры А.Дәденұлы жи нақ таушы зей нет
ақы жүйесінің 20 жылдық тарихына шолу 
жасады. Жиырма жыл ішінде талай рефор
маны бастан кешірген саланың бүгінде 
даму жолына түскенін атап өтті.

– Бүгінде жүйе орнықты және өзінің 
дағдарысқа төзімділігін дәлелдеді. Даму 
әлеуеті де жоғары. Бір атап айтарлығы, 
отандық зейнетақы жүйесі ұдайы даму 
үстінде. Оның басты қағидалары: шоттар
ды дербестендіру, жинақтарды мен шік теу 

және мұраға қалдыру. Сондайақ, жи нақ
тар  дың сақталуына мемлекеттік кепілдік 
қағидалары толығымен сақталған, – деп 
жи нақ тау жүйесі жұмысының жүйелілігін 
атап өтті. 

Сондайақ, «БЖЗҚ» АҚ об лыс тық 
филиалы директорының орынбасары 
А.Сәрсембаев жинақтау жүйесінің жұ
мысы және болашағы жайында баяндама 
жасап, дөңгелек үстелге қатысушыларға 
мазмұнды ақпарат берді. Өз кезегінде 
шараға қатысушылар мамандарға көкейдегі 
сауалын қойып, пікір алмасты.

– Сізді жақсы  білетін жұрт сыртыңыздан:  
«Заря – бала кезінде Әбу атасының  ба-
тасын алған қыз еді ғой»,- деп жатады...  
Әдебиетіміздің алыптарының бірі, абыз Әбу 
Сәрсенбаев көптеген талантты жастардың 
жолын ашып, қиындық көріп, тарыққан жан-
дардан көмегін аямаған өте мейірбан адам 
болды деп естиміз...

 – Иә, қаламы қарымды қаламгерлердің көбі  
Әбу атаны ұстаз тұтады... Әдебиет атты 
киелі әлемнің табалдырығын Әбу атаның 
ақ батасымен аттаған қаламгерлер 
өте көп:  Абдолла Жұмағалиев, Бау
бек Бұлқышев, Мендекеш Сатыбал
диев, Тахауи Ахтанов, Марат От
аралиев, Қадыр Мырза Әлі, Фариза 
Оңғарсынова, Софы Сматаев, Сайын 
Мұратбеков,  Темірхан Медетбе
ков, Қанипа Бұғыбаева... Тіпті та
лай жас журналисті тәр биелеп, 
қанаттандырған Қа зақс танның 
халық жазушысы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреа ты Шер
хан Мұртаза ағамыз да 
алғашқы әдеби дүниелерінің 
республикалық беделді ба
сылымдарда жарық көруіне 
Әбу ақсақалдың шарапаты 
тигенін жазған екен... Ал 
Жұмекен Нәжімеденов пен 
Зейнолла Серікқалиев 
ағаларымыз ол кісінің өз  
балаларындай боп кет
кен жандар емес пе?! 

 Қателеспесем,  ауы

зы дуалы абыз атаның ақ батасын алған  ең соңғы 
шәкірті мен сияқтымын... 

– Ауылдың қаршадай қызы Алматыда 
тұратын атағы жер жарған Әбу Сәрсен баев-
тың көзіне қалай түсті екен? 

– Әңгімені сәл әріден бастайын. Әлі есімде 
9сыныпта оқып жүргем.  Жазған мақала,  шағын 
әңгімелерім аудандық, облыстық газеттерге, тіпті 
«Қазақстан пионері», «Лениншіл жас» газетіне 
де шығып, елдің көзіне іліге бастаған кезім еді.  
Бір күні мектеп мұғалімдері: «Ауылға ақын 
Әбу Сәрсенбаев ұшып келіпті, кешке мәдениет 
үйінде халықпен кездесуі болады екен», – десіп, 
дүрлігіп, ушу болды да қалды. Шалғайдағы 
біздің ауылға жазушы, ақындар өмірі  ат ізін сал
майтын.  Кездесу болатын жерге елден бұрын 
жетіп барып, ең алдыңғы орындардың біріне 
жайғасып алғам. Алайда, үлкен кісілерге орын 
беріп, ығысаығыса, ең соңында, арт жақта 
түрегеп тұрдым. Залдың ішінде ине шаншар жер 
жоқ.

Ала жаздай  аптап, ыстық боп,  күн күйіп 
тұрған. Дәл сол күні ағылтегіл жаңбыр жаусын. 
Халықтың бұрынғы ілтипаты тіптен күшейіп: 
«Ойпырмай, жазушы, ақын дегендерің басқан 
іздері киелі жандар екен ғой. Әне, алты ай жаз 
нәр тамбай, кенезесі кеуіп жатқан біздің жер
ге жаңбыр ала келгенін көрдің бе?!» – десті. 
Бір кезде асыға күткен ақын атамыз да сахнаға 
көтерілді. 

Баяндамашы ағай болса, Әбу атаның мысы 
басты ма, кібіртіктеп, өз сөзіне өзі сүрініп, жа
зып алған дүниесін көсіліп оқи алмады. Әбу 
ата жанарын  бір нүктеге қадап,  сүлесоқ, тым 
көңілсіз отыр екен. Біртүрлі ішінен: «Елде менің 
жазған кітаптарымды еш адам оқымаған ба?» – 
деп жаны жүдеп отырғандай сезіндім. Сол кезде 
өзіме де беймәлім бір тылсым күш мені жетектеп 
алып сахнадан бір шығарды.

Елдің алдына шығып алып, Әбу атаның жас
тайынан әкесіз, жетім өскенін, «баласының 
жөргегін Қиғаш толқынына жуған балықшы ана
сына» қолқанат болып, жасы онға толартолмас
тан теңізге қазаншы бала боп шыққанын, одан 
кейін Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер 
екенін айтып жатырмын. От пен оқтың орта
сында жүріп, майдандағы жауынгерлер ерлігі 
туралы мақалалар мен өлеңдер жазғанын, бір 
қолында қаруы, бір қолында қаламымен  Жеңісті 
жақындатқан Ұлы Отан соғысының ардагері 
екеніне тоқталдым. 

Бір кезде Әбу атама көзім түсіп кетті:  бар 
денесімен бұрылып, маған зер сала қарап 
отыр екен. Жүзінде – мейірім шуағы. Сөзімді 
аяқтағанда, орнынан ұшып тұрып,  көзіне жас 
алып, маңдайымнан сүйді. Толқып кеттім.  
Жиналған халықтың алдында маған  ақ батасын  
берді. «Теңіз әуендері» деген кітабына бар жақсы 
тілегі мен мекенжайын жазып, «Алматыға 
келсең, біздің үйге кел, қысылма, қарағым!» – 
деді.

 – Студент кезіңізде Әбу ақсақалмен хабар-
ласып, қатысып тұрдыңыз ба?

 – Студент кезімде КазГУградтың атақты 
№5 жатақханасына орналасқаныммен, көбінесе 
Әбу атамыздың үйінде жүрдім. Әсіресе сессия 
кезінде, сабаққа дайындалу үшін тыныштау ғой 
деп сонда баратынмын.  Алайда, атамның үйі де 
бейне бір қонақ үй секілді еді. Қазақстанның ана 
шеті мен мына шетінен ол кісіні іздеп келмейтін, 
көмек сұрамайтын адам жоқтың қасы болатын. 
«Жақсыда жаттық жоқ», «Ай – ортақ, Күн – 
ортақ, жақсы – ортақ» деген сөздерді бабалары
мыз бекер айтпаған ғой.  

– Ол кісілерден көргеніңіз де, көкейге 
түйгеніңіз де көп шығар? 

– Әрине!.. Абыз атаның жан жары Ләзиза 
Серғазина  әжеміз  Керекудің алғашқы кәсі
би журналист қызы, бірнеше жылдар бойы 
«Қазақстан әйелдері» журналының жауапты 
хатшысы болған, өте бір мықты, ерге – ер, серіге 
серік болатын  адам еді. Атамыз соғыс ардагері 
ретінде госпиталға, шипажайларға емделуге кет
кен кезде Ләзиза әжеміз маған: «Қызым, өскесін 

атаң сияқты жазушы боларсың, бәлкім!» деп,  
оның кабинетінде отырып сабақ оқуға рұқсат 
ететін, диванында ұйықтайтынмын. 

–  Сіз бала кезіңізде жазушы болсам деп 
армандадыңыз ба?

 – Негізі көркем әңгіме жазуға бала кезден 
икемім болды.   Бәлкім өзім сүйсіне оқыған әдеби 
кітаптардың ықпалы ма екен... Тырнақалды 
тұңғыш новеллам мектепте 9сыныпта оқып 

жүрген кезімде  «Лениншіл жас»  (қазіргі 
«Жас алаш») газетіне шықты. Кейін сту

дент кезімде «Қазақстан әйелдері» жур
налында «Жаңбыр иісі» деген көлемді  
әңгімем жарық көрді. Бірақ жазушы бо
ламын деген ой үш ұйықтасам түсіме 
кірген емес. Бала кезден әйтеуір жур
налист болуды армандағаным рас. 
КСРО кезінде қазіргідей әр облыс 

сайын бәлен университет, уни
верситет сайын журфак жоқ. 

Күллі Қазақстан бойынша тек 
Алматыда, қазіргі әлФараби 
атындағы, Қазақ мемлекеттік 
универ си те тінде ғана жур
налистика факультеті бо
латын. Бір орынға 1012 
адам таласады, қырғын 
конкурс.   Ал оған тырнақ 
іліктіру – ғарышкерлер 
отрядына алынумен па
рапар еді. Журфакқа 
көп қиындықпен түсіп, 
Мұхтар ҚұлМұхам

ме д, Нұрғали Оразов, 
Қуа ныш Махамбе

тов, Жа ғыппар Қарабала, Бақытжан Абызов, 
Айтбай Сәулебек, Орынбасар Әлжік, Қаршыға 
Есімсейітова, Әлия Мыңбаевалармен бірге оқып 
жүргенімде, Тауман Амандосов деген профессор: 
«Қыздардан жақсы журналист шықпайды. Осы 
бастан филфакқа ауысып алыңдар, кейін мектеп
те қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берсеңдер де 
далада қалмайсыңдар», – дегенді жиі айтатын. 
Соған қатты ренжитінмін. Намыстанатынмын. 
Қыздардың да жақсы журналист бола алатынын 
осы кісіге дәлелдесемау деп іштей өзімдіөзім 
қамшылап жүруші ем. 

– Бәлкім ұстазыңыз қыздардың намысын 
қайрасам, қылпылдаған қылыштай боп, еш 
қиындықтан тайсалмас деген оймен әдейі 
айтқан шығар?.. 

– Кім білген. Бәлкім солай да шығар. Әйтеуір, 
Несібелі Рахметова, Айткүл Шалғынбаева, 
Қаршыға Есімсейітова – бәріміз сол намыстың 
жетегімен, өмір бойы журналистикада жүрміз 
ғой...  Шәмшия Жұбатова, Гүлнәр Шәмшиева 
сынды мықты ақын қыздар шықты журфактан. 
Несібелі Рахметова – қазір тамаша жазушы, 
Қазақстандағы санаулы прозаик қыздардың 
бірі. Таяуда оның «Тұнжыр» деген жаңа кітабын 
сүйсіне оқып шықтым.

Жеке өз басым журналистиканың  әр сала
сында: телеарналарда, газетжурнал редакция
ларында, саяси партияның баспасөз қызметінде  
өз күшімді сынап көрдім. 2000 жылы «Жыл 
журналисі» атандым. Тағдыр тәлкегіне тап 
болған талай жанға қол ұшымды созып, ру
хани қолдау жасауға тырысып жүремін. Олар 
айтқан әңгімелер қанша уақыт бойы  көңілімде 
жаңғырып, көкейімнен кетпей жүретін. Ақыры 
кейіпкерлерімнің атыжөндерін өзгертіп, айтқан 
әңгімелерін ақ қағазға түрте бердім. 

– Заря Әмірқызы, сізді оқырмандар «Екіге 
бөлінбейтін келіншек», «Түнгі оттар», «Сіз 
іздеген әлем» атты прозалық кітаптардың 
авторы ретінде біледі. Алайда, Сыр елінің 
келіні екеніңізді  таяуда ғана естідік.  Шыққан 
жеріңіз, өскен ортаңыз туралы аз-кем 
әңгімелеп берсеңіз...

– Кезінде Исатай, Махамбеттей  батыр ба
баларымыз «Жайық үшін жандасып, Қиғаш 
үшін қырылып жүріп» аман алып қалған  киелі 
жердің перзенті екенімді, әркез айтып жүремін.  
Кешегі  Әбу атамыз, Хамит атамыз, Меңдекеш 
Сатыбалдиев, Жұмекен Нәжімеденов, қос Зей
нолла ағамыз (Қабдолов, Серікқалиев), Фари
за Оңғарсынова,  Рахымжан Отарбаев...тағы да 
басқа талантты жандардың кіндік қаны тамған 
қасиетті топырақта, талантты жандарға өте бай 
өңірде өмірге келу – кез келген ақынжазушыға 
бұйырмаған  бақыт!

Университет бітірген жылы тұрмыс құрдым. 
Құдай қосқан қосағым Қалас Жамалов  Сыр 
өңірінің, Қазалы ауданының жігіті.  Өскен
өнген үлкен шаңыраққа келін боп түстім. Атам 
марқұм ескілікті аңызәңгімелерді, шежірені 
жақсы білетін, аз сөйлеп, көп тыңдайтын бай
салды адам еді. Ол кісіден естіген елдің, жердің 
тарихына қатысты ұлағатты әңгімелерді қазір 
енді өз балаларыма айтып жүремін.  Жұбайым 
екеуміз жолдамамен барып, жиырма жылдай 
Сарыарқа жерінде, Жезқазған қаласында қызмет 
еттік. Үш жүздің басын қосқан Ұлытау өңірінде 
перзенттеріміз өмірге келді.  Балапандарын 
ерткен жыл құсы құсап, жыл  сайын еңбек де
малысымызды алысымен, жер шалғайлығына 
қарамастан, аңсап, сағынып жүрген Сыр бойы
на  жеткенше асығушы ек.  Қазір де елден кіндік 
үзген жоқпыз. Атаенеміз болмағанмен, ағайын
туыспен қатысып, хабарласып тұрамыз. Әр 
барған сайын жаңарып, жасарып, жылданжылға 
жақсарып келе жатқан Қызылорданы көріп 
қуанамыз, сүйсінеміз. 

– Уақыт бөліп, сұхбаттасқаныңыз үшін 
рахмет!

Сұхбаттасқан 
Раиса ҮМБЕТБАЕВА, 

журналист,
Алматы қаласы.

KONFERENTSIIA
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Мемлекеттік тілді рефор
малауға қа тысты Ұлттық ко
миссия құрылып,  ғалым дар 
мен тіл саласының маманда
ры тарапынан тиісті шара лар 
атқарылды. Әйтсе де, қо ғамда 
қызу талқыға түскен әліп би 
мәселесі әлі де біршама толық
тыруларды қажет ететін сы
ңай лы. Осы салада тер төгіп 
жүрген ғалымдардың айту
ынша, ХХ ғасырдың басында 
А.Байтұрсынов енгізген қазақ 
әліпбиінің заңдылықтарын сақ
тай отырып, жаңа әліпбиде тілі
міз дің дыбыс құрамын, үйлесім 
әуезін, буын тұрқын, тасы
мал жігін және сөйлеу ырғағы 
сияқты басты ерекшеліктерін 
бұзып, жазуға жол берілмеуі 
тиіс.

Облыстық ішкі саясат бас
қармасы мен «Қызылорда–
Ақиқат айнасы» жастар 
қо      ғам дық бірлестігінің ұйым
дас     тыруымен «Қазақ әліпбиін 
латын графикасына көшіру – 
маңызды белес» тақырыбында 
ҚМУдың Студенттер сарайын
да өткен республикалық конфе
ренцияда осы мәселелер жан
жақты талқыланды.

Айталық, А.Байтұрсынов 
атын дағы Тіл білімі инс ти ту
тының бас ғылыми қызметкері, 
филология ғылымдарының 
док   торы, профессор Әлімхан 
Жүнісбек,  Мемлекеттік тілді 
дамыту институтының атқа
ру шы директоры, филология 
ғылымдарының кандидаты 

Бижомарт Қапалбек сын ды 
ғалымдар тұжырымды ойпікір
лерін ортаға салды. Ал кон
ференцияны Қорқыт ата 
атындағы ҚМУдың қазақ тілі 
мен әдебиеті кафедрасының 
қауым дастырылған профессо
ры, филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент Аман Аба
силов жүргізді. 

«Қазақ жазуы: төл дыбыс 
– төл әліпби» тақырыбында 
баян дама жасаған Әлімхан 
Жүнісбек ғылыми теориялық 
негіз де мелерге сәйкес жаңа 
әліп биде сақталуы тиіс заңды
лықтарды атап көрсетті. 

– Осыған дейінгі қазақ 
тілінің заңдылығында екі дау
ысты дыбыс қатар тұр майды, 
буын дауысты дыбыс тан ба
сталмайды, сондайақ, сөз 
соңында дауысты буын мен 
тұйық буын тұрмайды. Демек, 
жаңа әліпбиде осы аталған 
заңдылықтар сақталуы тиіс. 
Олай болмаған күнде төл ды
быстарымыз өзгеріске ұшырап, 
жазуымыз бұзылады.

Бұл тұрғыда біз ешқандай 
жаңалық ашып отырғанымыз 
жоқ, кезінде А.Байтұрсынов 
ашып кеткен жаңалықты жаң
ғыр  туымыз қажет, – деді ғалым. 

Ал филология ғылым да
рының кандидаты Бижомарт 
Қапалбек «Латын қарпіне көшу 
барысындағы әзірлеу, енгізу 
жұмыстары» тақырыбын тар
қата келіп, осынау жауапты 
жұмысты атқаруда тек саяси 

тұрғыдан емес, нақты ғылыми 
негіздемелерге сүйене отырып, 
шешім қабылдау қажеттігін 
атап өтті.

– Қазақ тілінің латын қарпіне 
негіз делген жаңа әліпбиін жа
сау – тек бүгінгі күннің мәселесі 
емес, ұлтымыздың келешегі 
үшін маңызды. Сондықтан бұл 
тақырыпты терең талдап, тілі
міздің төл табиғатына сәйкес 
тұжырым жасауымыз қажет. 
Айта кетейік, кезінде А.Бай
тұр сынов жасаған әліпбиді ба
лалар бар болғаны төрт апта 
ішінде жаттап алатын болған. 
Ал бүгінде «Әліппенің» ор
нын басқан «Сауат ашу» пәнін 
бірінші сынып оқушылары қыр 
күйек айынан наурыз айына 
дейін оқиды. Осының өзі кирилл 
әліпбиін кіріктіру кезінде өз төл 
дыбыстарымыздың өз ге ріске 
ұшырағанының бір көрінісі.

Қазіргі таңда біздің алды
мызда негізгі үш мәселе тұр. 
Олар: үнді дауыссыз й мен у 
дыбыстарының емлесі, бірге не 
бөлек жазылатын сөздер емлесі 
және шеттен енген сөздердің 
жазылу емлесі. Егер осы 
мәселелерді орнықты шешетін 
болсақ, жаңа әліпбиіміз үйре
нуге де, игеруге де қолайлы бо
лары сөзсіз, – дейді Бижомарт 
Сейсенбекұлы.

Жиында сөз алған Қорқыт 
ата атындағы ҚМУдың қазақ 
тілі мен журналистика кафе
дра сының аға оқытушысы, 
фило логия ғылымдарының 
кан   дидаты Болат Боранбай да 
бірінші кезекте осы дыбыс
тарды таңбалау мәселесінің ба
сын ашып алу қажеттігін айт
ты. Сондайақ, халықаралық 
сөздердің жазылуында бізге 
орыс тілінен гөрі ағылшын 
тіліндегі нұсқасы қолайлы 
бола  тынын атап өтті. Яғни, 
жоғарыда аталған мәселелер 
бойынша жаңа әліпбиді қайта 
қарап, олқылық орын алмай
тындай ортақ шешімге келу ке
рек екенін айтады. 

Сондайақ, конференцияға 
қатысқан мәдениет және тіл
дерді дамыту бөлімінің бас
шылары, жоғары және арнаулы 
оқу орындарының оқы ту шы
лары, филологға лымдар, қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімдері де тақырып аясын
да өздерін тол ғандырған сау
алдарын қойып, ұсы ныс тарын 
айтты.

Жиынды қорытындылаған 
А.Абасилов бұл мәселені шешу
де ғылыми негіздемелер бойын
ша сарапталған сала маман да
рының пікірімен санасқан жөн 
екендігін жеткізді.

Мемлекет басшысы 2018 жылдың 19 ақпанында  латын 
графикасына негізделген жаңа әліпби нұсқасына қол 
қойды. Дәлірек айтсақ, «Қазақ тілі әліпбиін криллицадан 
латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 
Жарлығына өзгеріс енгізіліп, қазақ әліпбиі қосымшаға 
сәйкес жаңа редакцияда жазылуын мақұлдады. 

Ғазиза ӘБІЛДА.СБ

ТІЛ АРҚЫЛЫ ТАРИХЫМЫЗ  
ТҮЗІЛЕДІ

СЫР ЕЛІНІҢ 
КЕЛІНІ
(Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Заря Жұмановамен сыр-сұхбат)

Сол жағалаудағы 
жаңа балабақша

Бірінші болып Сырдың сол 
жағалауына беттедік. Мұндағы 
тірлік қызу. Көпқабатты тұр
ғын үйлер, сәнсалтанаты ке
ліскен әсем ғимараттар бой 
кө терген. Құрылыспен айна
лысып жатқан мекеменің бірі 
– «АбуСер» ЖШС. Ибрагим 
Әбубәкіров басшылық ететін 
серіктестік мемлекеттікже
ке  меншік әріптестік аясында 
320 орындық балабақшаның 
ірге тасын қалапты. Кәсіпкер 
«Бизнестің жол картасы2020» 
бағдарламасы аясында «Цесна
банк» АҚдан 14 процентпен не
сие рәсімдеп, оның 7 процентін 
субсидиялауға мүмкіндік алған. 
Сонымен қатар аймақтық 
филиал кәсіпкер алған не
сие құнының 50 процентіне 
кепілдік берген көрінеді. Бала
бақшаның сырт келбеті ғана 
емес, іші де заманауи үлгіге 
сай сәнді болары сөзсіз. Қуан
тар лығы, енді дарияның арғы 
бетінен салынған үйлерге 
қоныс аударатын тұрғындар 
«Бала мызды қай балабақшаға 
орналастырамыз?» деп әбігерге 
түспейді.

Тісіңіз ауырса...
Келесі нысан – тіс емдеу 

клиникасы. Байқағанымыздай, 

«DENTA қала халқына кең 
көлемді медициналық қызмет 
түрін ұсынатын орталыққа 
ай налған. Клиника басшы
сы Гүлназ Қадіровамен тіл
дес кенімізде де, ол мұнда 
шұғыл көмек көрсетілетінін, 
терапияның, емдеудің, бре
кеттеудің және тісті имп лан та
ция лаудың заманауи әдістері 
қолданылатынын жеткізді. 

– С.Асфендияров атындағы 
Қазақ мемлекеттік медицина 
университетін тәмамдағаннан 
кейін мемлекеттік ауруханада 
тіс дәрігері қызметін атқардым. 
Біраз уақыттан соң тәжірибе 
жинап,  жеке ісімді ашуды ой
лай бастадым. Әуелде стома

тологияны жалға алып, шағын 
клиникаға 3 маманды жұмысқа 
қабылдадым. Іс өрге басты. 
Осылайша, бизнесті кеңейттім. 
«Банк Центр Кредит» АҚ 
Қызылорда филиалына жүгініп, 
қажетті кеңес алдым. Мемлекет 
ұсынған тиімді мүмкіндіктерді 
де қалт жі бер медім. Соның 
нәти же сінде «Биз нестің жол 
картасы2020» бизнесті дамы
ту мен қолдау бағдарламасы 
аясында несие мөлшерлемесін 
40 процентке төмендетуге қол 
жеткіздім, – дейді кәсіпкер. 

Мұндағы қызмет құны да 
қолжетімді. Ғимаратта күрделі 
жөндеу жүргізілген, жайлы ин

терьер  мен  келу ші лерге жағдай 
жасалған. Ең бас тысы, көпшілік 
дән риза. Әрі тіс дертіне осы 
жерден дауа табарына сенімді. 

Полипропилен 
өнімдеріне сұраныс 
артқан

Әрі қарай сапарымыз «По
лимерПродукт» серіктестігінде 
жалғасты. Оның негізгі қызметі 
– халық тұтынатын тауар
ларды әзірлеу, соның ішінде 
поли пропиленнен жасалған 
қап  тарды дайындау. Реті кел
генде айта кетейік, бүгінде 
аталған зауыттың өнімдеріне 
сұраныс едәуір артқан. Деген
мен, компания басшылығы өн
ді рістік шығындарды төмен
детіп, шикізат шығаруға ниет 
білдіріпті. Шикізат сырттан 
алын бай, өзімізден шықса, 
шығын 46 процентке дейін 
төмендейді екен. Осыған бай
ланысты кәсіпкер биыл «Цес
набанк» АҚ арқылы 14 про
центпен 50 млн теңге көле мінде 
несие алған. «Даму» кәсіп
керлікті дамыту қоры» АҚ 
Қызылорда облысы бойынша 
аймақтық филиалы банк ал
дында 25 млн теңгеге кепілдік 
беріпті. Осының негізінде «Биз
нестің жол картасы2020» бағ
дар ламасы аясында несиенің 
5 проценті субсидияланған. 
Қазір серіктестік импорттық 
тауарларды ығыстырып, отан
дық өнімнің қолданылу ая
сын кеңейтуді жоспарлап 
отыр. Экономиканы өрістетіп, 
әлеуетті арттыруға атсалысып 
жүрген кәсіп иелерінің осын
дай еңбегін елемеске болмас. 
Себебі, олардың атқарған ісі 
ауқымды, алға қойған жоспары 
әлі де көп.

ЖҮЗЕГЕ АСҚАН ЖОБА КӨП
Қазір бизнесті дамыту жолға қойылып, несиелік ресурстарға қолжетімділік айтарлықтай 

жеңілдетілді. Сәйкесінше, кәсіпкерлік субъектілерінің саны артты. Өңірде бұл көрсеткіш 
11 процентті құрап отыр. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік негізінде де облыста 30 
млрд теңгеден астам қаржыға 73 жоба жүзеге асқан. Сонымен қатар өңірде «Бизнестің жол 
картасы-2020» секілді мемлекеттік бағдарламаларға жүгініп, қолға алған ісін қарқынды 
жалғастырған кәсіпкерлер көп. Бұған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Қызылорда 
облысы бойынша аймақтық филиалы  ұйымдастырған баспасөз турында көз жеткіздік. 

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

СБ

СБ

ЗЕЙНЕТІҢЕ ЖИНАЙ БЕР
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Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
2018 жылғы 12 желтоқсан №270              Қызылорда қаласы       

«2018-2020 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» Қызылорда 

облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 
желтоқсандағы №157 шешіміне өзгерістер 

енгізу туралы 
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының 

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

1. «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №157 шешіміне 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 6074 нөмірімен 
тіркелген, 2017 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

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

3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  201 565 950,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 250 003,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 449 398,6 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 30 306,7 мың теңге;
трансферттер түсімі – 178 566 242,0 мың теңге;
2) шығындар – 197 167 371,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 736 887,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 12 068 681,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 331 794,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 5 205 554,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 5 205 554,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 543 861,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
3 543 861,5 мың теңге.»;
10-тармақ алынып тасталсын;
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа 

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

ресми жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 25-сессиясының 

төрағасы

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 

хатшысы
И. Құттықожаев Н. Байқадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 12.12.2018
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-6560 болып енгізілді

Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы «12»  желтоқсандағы  
25-сессиясының № 270 шешіміне қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы «12» желтоқсандағы  
17-сессиясының № 157 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған 
облыстық бюджет

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге
 Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 

   Атауы 
   1. Кірістер 201 565 950,6
1   Салықтық түсімдер 19 520 003,3
 01  Табыс салығы 4 974 312,0
  2 Жеке табыс салығы 4 974 312,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 237 744,0
  1 Әлеуметтік салық 4 237 744,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 

ішкі салықтар 10 307 947,3

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 10 307 947,3

2   Салықтық емес түсiмдер 3 449 398,6
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 135 563,4
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері 8 483,6

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 43 489,8

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 83 590,0

 02  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

100,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

100,0

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

797,0

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

797,0

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

673 944,9

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

673 944,9

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 638 993,3
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 2 638 993,3
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 30 306,7
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 

мүлікті сату 30 306,7

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 30 306,7

4   Трансферттердің түсімдері 178 566 242,0
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 

трансферттер 3 188 793,0

  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 3 188 793,0
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 175 377 449,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 175 377 449,0
Функционалдық топ  

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі  
 Бағдарлама  

Атауы  
   2. Шығындар 197 167 371,1
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 10 905 920,8

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

жөніндегі қызметтер 59 109,0

 120  Облыс әкімінің аппараты 2 400 695,3
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  1 789 243,9

  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 470 744,4

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

26 115,0

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

 257  Облыстың қаржы басқармасы 7 432 783,8
  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 

меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

108 540,0

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

659,0

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

нысаналы трансферттер 7 307 584,8

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 275 475,9

  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

150 805,9

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

124 670,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 124 338,3
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 124 338,3
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 183 968,1
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 183 968,1

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 177 701,2

  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 177 701,2
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 158 393,2
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

117 166,2

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

41 227,0

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

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

54 373,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету басқармасы 39 083,0

  001 Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

39 083,0

02   Қорғаныс 1 782 508,3
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 782 508,3
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

69 167,7

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар 43 496,0

  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және 
жұмылдыру 120 567,0

  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 146 873,0

  009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 73 957,1

  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою 1 256 105,5

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 72 342,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 6 490 204,4

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
ішкі істер органы 6 061 621,6

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті 
сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 5 145 434,1

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды 
көтермелеу 2 772,0

  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 817 351,5
  013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері 45 566,7

  014 Әкімшілік тәртіппен тұткындалған адамдарды ұстауды 
ұйымдастыру 45 459,1

  015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 5 038,2
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

басқармасы 428 582,8
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 428 582,8

04   Бiлiм беру 25 787 555,8
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 619 878,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта 

даярлау 124 057,0

  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарында мамандар даярлау 471 082,0

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

24 739,0

 261  Облыстың білім басқармасы 17 512 600,1
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 181 546,9

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру 1 012 873,2

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

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

38 459,1

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру 814 211,6

  007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 325 758,8

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

  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 65,0
  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 

жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру 17 091,0

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 3 166 904,3

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 2 834 200,2

  027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 516 056,0

  029 Әдістемелік жұмыс 91 867,7
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде 
кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта 
даярлау

1 260 351,0

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

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 147 683,5

  071 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне  жаңартылған білім беру  мазмұны 
бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің 
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге  
және жергілікті бюджеттердің қаражаты  
есебінен шығыстардың осы бағыт бойынша төленген 
сомаларын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 2 612 398,0

  072 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне ұлттық біліктілік тестінен өткен және 
бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын мұғалімдерге 
педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы 
төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 405 036,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 2 614 594,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 941 544,6
  006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 

қосымша білім беру 2 583 836,1

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 357 708,5

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 713 533,1

  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу 
және реконструкциялау 1 557 042,7

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 
объектілерін салу және реконструкциялау 2 956 490,4

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 200 000,0

05   Денсаулық сақтау 10 964 741,9
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 6 268 824,4
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 195 676,2

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 165 269,0

  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 190 036,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу 

және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске 
асыру 158 871,0

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін 
тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 51 216,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 23 672,0

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

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

күрделі шығыстары 2 692 129,8

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

666 037,8

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

350 698,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 4 695 917,5

  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 4 695 917,5

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 926 130,8
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 6 632 588,4
  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз 

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

110 160,3

  002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету 261 034,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 376 609,8
  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 

мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық 
аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету 759 077,5

  014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 
оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету 428 657,0

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

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 224 068,4

  019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, 
еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-
шараларды іске асыру 1 349,0

  037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 
шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға бағытталған, іс-
шараларын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 1 173 862,5

  045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 360 090,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыру 8 472,0

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

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

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

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

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 49 217,9

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 998 222,0

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

қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 147 800,7
  037 Әлеуметтік сауықтандыру 52 539,1
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 26 777,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің 

құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыру 26 777,0

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

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

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 61 806,6
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша 
қызметтер

61 806,6

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 18 337 995,5
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 8 310 585,8
  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 775,7

  010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 1 155 345,4

  030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 2 328 057,5

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

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 910 903,9
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 13 461,6

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 298 871,6

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері 948 443,1

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 10 027 409,7

  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй 
қорының тұрғын үйін   салуға және (немесе) 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 4 291 984,0

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 700 000,0
  034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) 
жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 5 035 425,7

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 12 565 990,8
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 997 406,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер 185 430,5

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер  751 286,0

  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да 
тілдерін дамыту 56 300,5

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 4 389,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 3 212 013,2

  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

78 048,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 191 913,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 

қолжетімділікті қамтамасыз ету 426 880,2

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 673 584,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз 

ету 176 845,0

  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 246 732,3
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 392 457,7

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 25 553,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі 
басқармасы 300 436,4

  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру 
жөніндегі қызметтер 28 303,0

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 179 936,4
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 472,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 91 725,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 542 654,4
  001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 

саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

341 709,4

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 155 213,0
  003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және 
республикалық және халықаралық спорт жарыстарына 
қатысуы 

3 750 511,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 202 996,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы  трансферттер 92 225,0

 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 499 543,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік 

қызметтер көрсету, жобалық басқару жөніндегі 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 586,0

  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік 
мекемесінің қызметін қамтамасыз ету 483 337,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6 620,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 982 118,6

  024 Cпорт объектілерін дамыту 1 934 081,9
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 1 048 036,7
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 31 819,2
  010 Туристік қызметті реттеу 31 819,2

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 6 675 698,9

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 3 852 510,3

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 540 037,8
  050 Жылыту маусымын іркіліксіз өткізу үшін энергия 

өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын 
субсидиялау

242 472,5

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

70 000,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 823 188,6

  019 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 2 823 188,6

10   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 12 368 643,6

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

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

42 352,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 1 973 444,2

  001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

88 047,0

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн 
белгiлеу 39 303,9

  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 38 581,5

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 802 728,7
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 11 714,1
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 541 204,9
  013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 33 587,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 16 495,5
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 

мен ұйымдардың күрделі шығыстары 54 479,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 337 302,6

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері 10 000,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 10 067 428,0
  001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 140 116,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 387 899,0
  014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су 

жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын 
субсидиялау

454 133,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2 013,0
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу 

жөніндегі қызметтер 49 400,0

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

1 554 127,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар 92 840,0

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

490 969,0

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

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

378,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау 1 866 329,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін 
өтеу 1 658 132,0

  053 Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығы өнімдерінің өнімділі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау

2 248 857,0

  056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және 
технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, 
сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау 810 085,0

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

18 762,0

  060 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру

103 157,0

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

109 013,0

  071 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікке оқыту 36 080,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 12 404,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 228 524,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 40 708,0

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

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

185 616,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 56 895,4

  001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

56 895,4

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 419 416,9

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 336 649,6

  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

125 221,2

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын 
және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 68 223,3

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері 143 205,1

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы 82 767,3

  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

71 124,3

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11 643,0
12   Көлiк және коммуникация 13 030 614,7

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 13 030 614,7

  001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

79 119,3

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 2 717 801,2
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету 167 541,8

  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) 
қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
субсидиялау

157 785,0

  007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) 
бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 532 268,7

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-
мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 2 051 728,8

  027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым  
жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы 
нысаналы трансферттер 2 658 370,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске 
асыру 100 000,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер 4 565 999,9

13   Басқалар 2 359 345,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 155 079,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 155 079,0

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 113 725,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау 113 725,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 337 750,9

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

337 750,9

 261  Облыстың білім басқармасы 8 472,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 8 472,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 173 663,1

  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
индустриялық инфрақұрылымды дамыту 173 663,1

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 98 519,0

  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  
қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

98 519,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 76 609,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау 76 609,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 395 527,0
  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
жеке кәсіпкерлікті қолдау

200 000,0

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

820 238,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 50 747,5
  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара 
кепілдендіру

299 000,0

  027 Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бағадарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру

25 541,5

14   Борышқа  қызмет көрсету 18 176,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 18 176,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет 

көрсету 10 826,0
  016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық 

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

7 350,0

15   Трансферттер 68 534 427,7
 257  Облыстың қаржы басқармасы 68 534 427,7
  007 Субвенциялар 64 194 855,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару 52 482,6

  017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару 432,3

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

4 284 879,0

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

1 778,8

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 2 736 887,0
   Бюджеттік кредиттер 12 068 681,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 042 238,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы 4 926 390,0

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

1 467 044,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 3 459 346,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 2 115 848,0

  009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға 
кредит беру 2 115 848,0

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

4 747 953,0

255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 4 747 953,0
025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 

асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін 
бюджеттік кредиттер

1 405 812,0

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

3 342 141,0

13   Басқалар 278 490,0
289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 278 490,0

  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 278 490,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 331 794,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 9 331 794,0

 1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 9 325 520,0

 2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 6 274,0
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 5 205 554,0
   Қаржы активтерін сатып алу 5 205 554,0

13   Басқалар 5 205 554,0
257  Облыстың қаржы басқармасы 3 955 480,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 3 955 480,0

279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 250 074,0

 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 250 074,0

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

қалыптастыру немесе ұлғайту 1 000 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -3 543 861,5
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) 3 543 861,5

7   Қарыздар түсімі 11 937 526,0
 1  Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 2 115 848,0
 2 10 Облыстардың, республикалық маңызы бар 

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

2 115 848,0

2  Қарыз алу келісім-шарттары 9 821 678,0
02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың жергілікті атқарушы органы алатын 
қарыздар

9 821 678,0

16   Қарыздарды өтеу 9 067 416,0
257  Облыстың қаржы басқармасы 9 067 416,0

008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 6 222 997,0
015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 

бюджет алдындағы борышын өтеу 2 838 145,0

018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерді қайтару 6 274,0

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын 
қалдықтары 673 751,5

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 673 751,5
 1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 673 751,5



Шара барысында облыстық «Сыр дидары» 
газетінің редакторы, АТТ мүшесі Сәкен Алдашбаев 
«Зайырлылық және дінаралық қағидаттардың ара
қатынасы» турасында баян етіп, осы мәселеде бірқатар 

ұсынысын жеткізді. Олардың қатарында ақпараттық
насихаттық топтың жұмысына кәсіпкерлерді тарту, 
БАҚ өкілдерін қатыстыра отырып тренинг өткізу, 
дінімізді насихаттап, зайырлылығымызды көрсететін 

шағын бейнероликтер түсіру мәселелері бар. Мұнан 
кейін  «Батыр ана» қоғамдық бірлестігінің төрайымы 
Гүлсара Әбдіхалықова «Зайырлы мемлекет заман 
талабы» тақырыбында хабарлама жасады. Сондай
ақ, «Ыбырайым молда» мешітінің бас имамы Талғат 
Нұрман діни мерекелердің қоғамның ынтымақтастығын 
нығайтудағы рөлін сөз етсе, дін мәселелерін зерт
теу орталығының бөлім басшысы Жеңісбек Дәрібаев 
зайырлылық құндылықтарын нығайту тақырыбын 
қозғады.

Еркін форматта өткен жиын соңы сұрақжауап, 
пікір алмасуға ұласты.

Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға 
арналған тұжырымдамасында қоғамдық пікір арқылы деструктивті діни ағымдардың алдын алу-
да жаңа тәсілдерге қол жеткізу міндеттелген. Осыған сәйкес облыстық ішкі саясат басқармасының 
Дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен жеке кәсіпкерлер мен үкіметтік емес ұйым 
жетекшілері арасында «Зайырлы мемлекет – қоғам дамуының кепілі» тақырыбында дөңгелек үстел 
өтті. Оған кәсіпкерлер, ғалымдар мен ҮЕҰ мүшелері қатысты.

Енді бірер аптада тарихқа айнала
тын жылда «петроқазақтандық» зей
нет керлердің қатары сиреп қалды. 
Салтанатқа жиналғандар биыл дү
ниеден өткен Мұзафар Алтынбасов, 
Бөпежан Сламғалиева, Эльмира Ива
нова, Хұсайын Сәрсембаев, Әлсейіт 
Жұмашев, Жақсылық Тәуекелов сынды 
әріптестерін еске алды. Компанияның 
өсіпөркендеуіне олардың әрқайсысы 
қосқан үлес қомақты. 

Сондайақ, биыл «ПетроҚазақстан» 
компа ниясының 11 қызметкері 

құрметті еңбек демалысына шықты. 
Олар – Сыр өңіріндегі мұнай 
өндірісінің бастауында тұрған, күрделі 
кезеңде еңбек жолдарын бастаған 
буын өкілдері. Елеусін Дүйсенов, 
Жаңаберген Жұқашев, Өмірзақ Мар
хабаев,  Анатолий Москвин, Теңізбай 
Мняжев,  Әлия Мырзамұратова,  Алек
сей Сергеев,  Сматулла Өтешқалиев,  
Нина Филяева, Берік Шонанов, 
Әліпбай Шәменов құрметті демалысқа 
шығып, бейнетінің зейнетін көріп 
отыр. Өздеріне жүктелген мін дет
терін әрдайым адал атқарып,  же місті 
жұмыс істеген жандардың қайқай
сысы да құрметке лайық. Үлкен экран

нан кино лентасындай жылжыған 
слайдта бәрібәрі бейнеленіпті. Кеніш 
басы, жұмыс барысы, демалыс кезі, 
«ПетроҚазақстанда» өткен шаралар... 
Ардагерлер бұлардың барлығы өт кен
нің естелігі болуымен қатар адам жа
нына жылылық сыйлайтынын айтып 
жатты.   

Зейнеткерлікке шығу – өте маңызды 
және көңіл толқытарлық сәт. Бұл сәт 
адал еңбегімен өмір сүрген адамның 
көтеріңкі көңілімен де, ұжымымен 
қоштасқандағы жабырқаулы күйімен 

де ерекшеленеді. Өмір жолындағы бір 
белестің қорытындысы, жаңа сатыға 
бас тар жол. 

Салтанатта «ПетроҚазақстан Құм
көл Ресорсиз» АҚ Басқарма төрағасы  У 
Линьган барша ардагерлерге саланың 
өсіпөркендеуіне қосқан үлестері үшін 
алғыс айтып, Қазақстан Республика
сы Энергетика министрлігінің «Еңбек 
ардагері» медалімен Қыдырғали Әб
диевті, Рахымбек Байғараевты, Мәдел
хан Раманқұловты марапаттады.

 Басқарма төрағасының алғыс хаты 
компанияның кәсіподақ көшбасшы, 
еңбек ұжымының әлеуметтікэко
но ми калық құ қықтары мен заңды 

мүдделерін қорғаған Елеусін Дүй
сеновке, электрмонтері болған 
Жаңаберген Жұқашевқа,  АЗС опе
раторы болып қызмет еткен Теңізбай 
Мняжевке, корпоративті хатшы болған 
Анатолий Москвинге, компанияның 
іргесі қаланғаннан бастап еңбек ет
кен Әлия Мырзамұратоваға, өрт 
қауіпсіздігі бөлім шесінің басшысы 
болған Берік Шонановқа, МДАЦ опе
раторы қыз метін атқарған Әліпбай 
Шәменовке берілді.  

Акционерлік қоғамның кәсіподақ 

коми тетінің төрағасы Бақыт Мұқашева, 
кәсіподақтың бұрынғы төрағасы Елеу
сін Дүйсенов әріптестеріне жылы ле
біздерін білдіріп, жемісті еңбек тің 
лайықты бағасын алуларымен құт
тықтады. 

Компания өз ардагерлеріне қолдау 
көрсетуді дәстүрге айналдырған. Жы
лына бірнеше рет осындай басқо су
ларға шақырып, материалдық көмек 
көрсетіп отырады. Біз әңгімеге тартқан 
Рахымбек Байғараев ширек ғасыр бойы 
машинист болып еңбек еткен екен. 

– Әр мамандықтың өз қиындығы 
мен қызығы бар. Компания қыз мет
керлердің қауіпсіздігіне, ден сау

лық  тарын қорғауға әрдайым көңіл 
бөлді. Жұмыс істеуге қолайлы жағдай 
туғызды. Қазір де ұмытпайды. Осы 
мекемеге сіңірген еңбегімізді бағалап, 
көтермелеп отырады. Мынадай кезде
сулерде бұрынғы әріптестерді көріп, 
бір марқайып қаламыз, – дейді ол.

«ПетроҚазақстанда» 1999 жылдан 
бастап еңбек еткен Мәделхан Раман
құлов компанияның қаржы саласынан 
зейнетке шыққан. «Еңбек ар да гері» 
марапатына ие болған қуа ны шымен 
құттықтағанымызда, «маңдай теріміз 

сіңген мекемеміз осындай құрметке 
лайық деп шешіпті, алғысым шексіз» 
деп ризашылық білдірді.   

Компанияның спорт кешені, ондағы 
тренажер залының есігі  қызметкерлер 
мен ардагерлер үшін әрдайым ашық. 
Екінші қабатта арнайы бөлмелер 
жаб дықталған. Онда бір уақыт бас 
қосуға, шахмат, дойбы ойнауға жағдай 
жасалған.  

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында 
компания ардагерлеріне, жұмыс бары
сында жарақат алған, асыраушысынан 
айырылған отбасыларға 180 азық
түлік пакетін таратты.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ компаниясында ұзақ жылдар бойы 
еңбек еткен қызметкерлерді құрметті демалысқа шығарып салу салтанатын 
өткізіп, ардагерлердің басқосуын ұйымдастырды. Қазір «ПетроҚазақстаннан» 
зейнетке шыққан, Сыр өңіріндегі мұнай өндіру саласына еңбегі сіңген 149 адам 
бар. Компания басшылығы «үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» ізімен мұнайшы-
ардагерлерді қолдауды назардан тыс қалдырған емес. Салтанатты шараның 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күні қарсаңында өткізілуі, оған кел-
ген әрбір зейнеткерге құрмет көрсетілуі осының айғағы. 
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Газетіміздің келесі нөмірі 20 желтоқсан, бейсенбі күні шығады.

1. «72025. Әрбір от
басына баспана алудың 
жаңа мүмкіндіктерін беру» 
бағдарламасы;

2. Нарықтық ипотекалық 
өнім АҚ «ИҰ «Баспана» (Бас
пана Хит);

3. «Орда» жеке тұлғалардың 
банкагент арқылы пәтер сатып 
алуға «Қазақстан Ипотекалық 
Компаниясы» ИҰ» АҚ қарыз 
беру бағдарламасы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Ақ Баян» және «Құралай» тұрғын үй кешенінен «Асар Холдинг 

ЛТД» ЖШС ЦеснаБанк арқылы төменде көрсетілген 3 бағдарлама 
бойынша пәтер сатып алуға болатынын хабарлайды.

Барлық сұрақтар бойынша байланыс тел.: 8 701 566 07 44.
(42)

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚТАР ЖӘНЕ 
ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫ!

Б а р ш а ң ы з д ы 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС 
атынан мем лекетіміз үшін 
айтулы мереке – Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Тәуелсіздік күнімен құт
тық таймыз!   

Қазіргі таңда тәуел сіз
дік – барлығымыз үшін 
ерекше қасиетті күн, хал
қымыздың негізгі игілігі, 

байлығы, жарқын болашаққа деген сенімінің түпқазығы.
Тәуелсіз Қазақстанымыздың аспаны әрдайым ашық болсын, 

халықтың жүрегінде бейбітшілік, отбасыларда амандық пен татулық 
орнасын! Тәуелсіз мемлекетіміздің абыройы мен атақдаңқы өрлей 
берсін! Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы 
еңбектеріңіз табысты, бастамаларыңыз сәтті болсын!

Ізгі тілекпен,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС 

бас директоры
М.К.Мұстафаев

«Қазгермұнай» БК» ЖШС 
бас директорының 

бірінші орынбасары 
Тянь Кэцзянь

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ, КӘСІПОРЫН, 
МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МККның суды таратушы желілер арқылы 
беру,  сарқынды суды бұру және тазарту қызметтері бойынша 2019 жылдың қаңтар 
айының 01 жұлдызынан бастап жаңа шекті деңгей тарифтерінің енгізілетінін ха
барлаймыз.

№ 
п/п Қызмет/тұтынушы атаулары Өлшем 

бірлігі
ҚҚС-сыз

тарифі ҚҚС-мен 
тарифі (12%)

1 2 3 4 5

I

Суды таратушы желілер арқылы беру 
қызметі
Халыққа теңге/м3 42,24 47,31
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға теңге/м3 51,40 57,67
Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 66,33 74,29
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 128,02 143,38

II

Сарқынды суды бұру және тазарту қызметі
Халыққа теңге/м3 47,91 53,66
Жылу энергетика саласындағы кәсіпорындарға теңге/м3 82,62 92,53
Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 128,48 143,90
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 138,72 155,37

ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» МКК.
(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №5936-

1933-МК, БСН 040740003730 2011 жылдың 30 наурызында берілген)

Қызылорда қалалық Әділет басқармасының басшысы мен 
орынбасарының жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау 

КЕСТЕСІ
р/с А.Т.Ә атқаратын қызметі қабылдау күндері байланыс 

телефоны
1 Бисембаев Манат 

Кәрімбайұлы
басқарма басшысы әр аптаның сәрсенбі күні сағат 

09:00ден 13:00ге дейін,
14:30дан 18:30ға дейін

231165

2 Бодыбаев Нуржан 
Айтбаевич

басқарма басшысының 
орынбасары

әр аптаның жұма күні сағат 
09:00ден 

13:00ге дейін, 
14:30дан 18:30ға дейін

231774

Ескерту: Басқа елді мекендерден келген азаматтарды қабылдау күнделікті жүргізіледі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №156 сан
ды Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 
Кодексі»  және  2015 жылғы 18 қарашадағы №410 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
туралы» ҚРның Заңына сәйкес, Қызылорда қалалық Әділет басқармасында 231165 сенім 
телефоны жұмыс істейтіндігін хабарлаймыз.

SOŃǴY BET

Құрметті Сыр елінің 
қонақтары мен тұрғындары!

ЖЕМІСТІ ЕҢБЕККЕ 
ЛАЙЫҚТЫ ҚҰРМЕТ

Компания басшылығы атынан барша 
қазақстандықтарды басты ұлттық мереке – 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі 
күнімен  құттықтаймын!

Тәуелсіздік күні әрбір қазақстандық 
үшін еркіндіктің, ұлттық бірліктің, бейбіт
шілік пен келісімнің нышаны болып табы
лады.

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан мем
лекетті қалыптастыруда, әлемдік аренада 
беделін нығайтуда, экономикалық дамуда, 
әлеуметтік және конфессияаралық келісімді қамтамасыз етуде 
айтарлықтай табыстарға қол жеткізді.

Құрметті қызылордалықтар! Бүкіл қазақ жұртына маңызды са
налатын осы елеулі мерекеде Сіздерге және жақын туыстарыңызға 

зор денсаулық, амандық және тұрақтылық тілеймін! Егеменді 
Қазақ елі табысқа кенеліп, гүлдене берсін!

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
басқарма төрағасы

У Линьган

Денсаулық сақтау  саласына 
қосқан үлесі мен ұзақ жылғы 
жемісті еңбегі үшін жерлесіміз 
Амангелді Суханберлиев Ұлттық 
Медициналық Ассоциациясының 
“Алтын дәрігер” медалімен мара
патталды. 

Тәуелсіздік мерекесі қарса
ңында осындай жоғары марапат 
иеленіп отырған Амангелді Нұғы
манұлы білікті хирург, бүгінде 
Қызыл орда жоғары медициналық 
колледжінде дәріс оқып, сала ма 

ман дарын дайындап келеді. Жур
налистика саласында да жемісті 
еңбек етіп келе жатқан дәрігер 
бүгінде «Нұр – Жан» журналын 
шығарып, аймақ бас пасөзінің 
дамуына үлес қосуда. Ол осы
ған дейін «Ерен еңбегі үшін» 
төсбелгісі мен «Қазақстанның құр 
метті журналисі» атағының иегері 
атанған.   

 Жерлесіміздің еңбегіне жеміс 
тілей отырып, марапатымен құт
тық таймыз.

ЖЕРЛЕСІМІЗ 
«АЛТЫН 

ДӘРІГЕР» 
АТАНДЫ


