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Айдана ЖҰМАДИНОВА.СБ

– Биылғы жылы облыс ты 
5-уақыт белдеуінен 4-уақыт 
белдеуіне көшіру, қол да ныс-
тағы уақыт есептеудің тәр-
тібін өзгерту туралы ұсыныс 
Елбасы тарапынан қол-
дау тапты. Облыс әкімінің 
ұсынысында уақытты бір 
сағатқа кері өзгерту өңірдің 
табиғи-географиялық және 
әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына оңтайлы бола тын-
дығы айтылған. Сондықтан 
ұсы  ныс Мемлекет басшысы 
және Үкімет тарапынан қол-
дау тауып, биылғы жылдың 
7 желтоқсанында Қызылорда 
об лысындағы уақытты есеп-
теуге байланысты қаулыға 
өз ге ріс енгізілді. Осыған сәй-
кес, облыстағы уақыт тәртібі 
өз геріп, 20 желтоқсаннан 21 
жел тоқсанға қараған түні 
сағат тілі бір сағатқа кері жыл-
жиды. Бұл – географиялық, 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуымызға оң тайлы шешім, 
– деді Руслан Рүстемұлы. 

Облыс тұрғындарының 
табиғи уақытқа сәйкес өмір 
сүруі адамдардың, әсіресе ба-
лалардың денсаулығына оң 
әсер етпек. Бүгінде уақыт 
бел  деуінің өзгеруіне бай-
ланысты облыс халқын ақ-
параттандыру жұмысы кеңі-
нен жүргізілуде. Арнайы 
қаулы қабылданғаннан кейін 
облыс әкімі Қырымбек Көшер-

баевтың екі тілде мә лім   демесі 
жарияланып, об лыс тық және 
қалалық телеарнада әлеу-
меттік бейнероликтер ұсы-
нылуда. Сондай-ақ, брифинг-
те бүгін 23:40-та «Qyzylorda» 
теле арнасынан арнайы теле-
бағдарлама көрсетілімі ұйым-
дастырылатыны айтылды. 
Бұл облыс аумағындағы жо-
лау  шылардың кешікпеуіне, 
тұр  ғындардың жұмысына, 
оқу шылардың мектепке уақы-
тылы баруына ықпал етеді. 

Ал, Ерқанат Кеулімжаев 
облыстағы уақыт белдеуін өз-
герту шешімі 29 құзыретті ор-
ган ның келісімімен жү зеге ас-
қанын, олардың ұсы ныстары 
ескеріле отырып, қаулы қабыл-
дан ғанын жеткізді. Брифингте 
облыстық денсаулық сақтау 
бас қармасы басшысының 
орын басары Олжас Ысқақов 
соңғы жылдары аймақта қа-
терлі ісікке шалдыққан адам 
саны артқанын жеткізді. Бұған 
осы кезге дейінгі адамдардың 
биологиялық ритмге сай емес 
уақыт тәртібін қолдануы әсер 
етуі мүмкін. 

Облыс аумағында «қысқы», 
«жазғы» уақытқа көшу осы-
дан он үш жыл бұрын 2005 
жылы тоқтатылған болатын. 
Бұдан былай облыс аумағында 
табиғи уақытқа сәйкес сағат 
тілі өзгертілгенімен, ол қыста 
да жазда да бірдей болмақ.
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Бүгін түнгі сағат 12:00-де сағат тілі бір сағатқа 
кері шегеріледі. Уақыт белдеуіне қатысты бұл 
өзгерістің басты себебі, облыс аумағының 59° және 
68° бойлық аралығында орналасуы. Бұл аймақтың 
4-ші уақыт белдеуіне жататынын көрсетеді. Уақыт 
белдеуіндегі өзгеріске байланысты өңірлік комму-
никациялар қызметінде облыс әкімінің орынбаса-
ры Руслан Рүстемов, ҚР Инвестициялар және даму 
министрлігі Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің облыс бойынша департаментінің 
басшысы Ерқанат Кеулімжаевтың қатысуымен 
баспасөз конференциясы өтті.

– Бүгінгі күнге облыста жал-
пы құны 37 млрд теңге болатын 
84 мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік жоба іске асырылу-
да. Оның ішінде 32 жоба бой-
ынша келісім-шарттарға қол 
қойылып, жұмысын бастап 
кеттік. Оларға бөлінетін қаржы 
көлемі 10,5 млрд теңге, – деді 
облыс әкімі. Аймақ басшысы 
атап өткендей, мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік жоба-
ларын жүзеге асыруда негізгі 
басымдықтың бірі – денсаулық 
сақтау саласына бағытталуда. 
Сала бойынша 29 жоба қолға 
алынған. Әріптестік аясында 
осы саланың инфрақұрылымын 

қайта жаңғырту мәселелері 
шешілуде, дәлірек айтқанда, 
типтік үлгідегі ғимараттар мен 
нысандар құрылысы жүргізіліп 
жатыр. Сондай-ақ, медициналық 
мекемелер жаңа, заманауи 
медициналық құралдармен жаб-
дықталатын болады. Осындай 
әріптестік  спорт, білім, цифр-
ландыру салаларын дамытуға 
және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруа шылығын қайта жаң-
ғыртуға да бағытталған.

Осы орайда облыс әкімі 
әріптестік жобаларды іске асы-
руда белсенді аудандардың бірі 
– Шиелі екенін атап өтті. Ал-
ғашқы әріптестік жобалар ау-

данда жүзеге асырылған. Қазіргі 
таңда 4 спорттық кешен ашылып, 
жұмыс жасауда. 2019 жылдың 
басында қосымша 2 спорттық 
кешен іске қосылады. Жыл ба-
сынан бері әлеуметтік қыз  меттер 
көрсететін үй жұмыс жасаса, 
2 дәрігерлік ам бу ла  то рияның 
құрылысы жүр гізілуде.

Аймақ басшысы, сондай-ақ, 
2016 жылдан бастап облыста 
Аумақтық мемлекеттік-же ке-

меншік әріптестік орталығы 
және Жобаларға сараптама жүр-
гізу орталығы жұмыс жасап 
келетінін жеткізді. Бұл орта-
лықтар өңірде мемлекеттік-
жекеменшік әріптестіктің да-
муына зор үлесін тигізуде. 
Соны мен қатар, Қазақстандық 
мем  лекеттік-жекеменшік әріп-
тес  тік орталығымен өзара ынты-
мақтастығымызды айта кету 
қажет. Себебі бұл орталық рес-
публика бойынша МЖӘ жоба-
ларын жүзеге асырудағы негізгі 
жұмысшы және үйлестіруші ор-
ган болып табылады.

Облыс әкімі өз сөзінде өзекті 
мәселелерді шешуде бюджетке 

салмақ сала бермей, жеке инвес-
тицияларды тартуға мемлекеттік 
құ рылымдар да  жауапты бо-
луы керек, соған атсалысуы 
тиіс деген Елбасы тапсырмасын 
еске түсірді. Аймақта көптеген 
мәселелер жақсы шешіліп жа-
тыр. Қызылорда облысы жан 
ба  сына шаққанда денсаулық сақ-
тау, білім беру, мәдениет, спорт, 
әлеу меттік қорғау салаларында 
ең көп қаржы бөліп келе жатқан 
өңір.

– Жылдар бойы қордаланып 
қалған әлеуметтік мәселелерді 
бір күнде  шешу қиын. Соңғы 
бес жылдың ішінде 200-ден аса 
әлеуметтік нысан салдық. Апат-
ты мектептерді жаңарттық. Енді 
2019 жылы денсаулық сақтау 
саласына қарасты бірқатар апат-
ты нысан жаңартылатын бола-
ды. Апатты үйлерде тұрған 675 
адамға жаңа пәтерлердің кілті 
табысталды. Күрделі мәселелер 
шешімін тауып келеді. МЖӘ 
өз тиімділігін көрсетті. Осы 
жұмысты жалғастыра түсіп, 
аймақтағы әлеуметтік мә-
селелерді шешуге мүдделіміз.  
Жыл басында аймақ бойын-

ша жұмыссыздар мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар 97 мың 
адам болды. Соның 64 мыңы 
жеке кәсіпкер ретінде тіркелді. 
Адамдар жаңа мамандық алды, 
жұмысқа орналастырылды, 
қайтарымсыз гранттар мен 
жеңілдетілген несиелер берілді. 
Өздерінің ісін бастап, зейнетақы 
қорына мүшелік жарнасын төледі. 
Кәсіптерін ашып, аяқтарына 
тұрып, салықтарын төледі. 
Алдағы жылы қалғандарының 
да мәселесін шешеміз деп ой-
лаймыз. Бюджетіміздің 64 пай-
ызы әлеуметтік мәселелерге 
бағытталған. Ең шешуші фактор 
– адами ресурс. Мұнай мен газға 
салынған инвестиция олардың 
көлемін азайтса, адамға салынған 
инвестиция оның құнын өсіреді. 
Сондықтан денсаулық сақтау мен 
білім беру сапасын арттыруға аса 
көңіл бөліне беретін болады, – 
деді облыс әкімі өз сөзінде.

Аймақ басшысы, сондай-
ақ, келер жылды жақсы жетіс-
тіктермен қарсы алғалы отырға-
нымызға тоқталып өтті. Өңірде 
жыл өткен сайын мұнай мен 
уран өндіру көлемі кеміп келе 
жатқанымен, экономикалық көр-
сет кіштер төмендеген жоқ. Бұл 
– аймақ экономикасын әртарап-
тандыру бағытында жүргізіліп 
жатқан жұмыстардың және 
кәсіп керлікті дамытудың тіке-
лей нәтижесі. Мұны жақында 
Елбасының өзі атап өтті.

Мұнан соң облыс басшы-
сы өңірімізде мемлекеттік-
жекеменшік әріптестіктің да-
муына елеулі үлесін қосқан 
Шиелі ауданының әкімі Әшім 
Оразбекұлы мен облыс-
тық денсаулық сақтау бас-
қармасының басшысы Ақмарал 
Әлназарова бастаған бірқатар 
азаматты Алғыс хатпен марапат-
тады. Шиелі ауданының әкімі 
Әшім Оразбекұлы жақында ғана 
іске қосылған тампонажды це-
мент зауыты шығарған алғашқы 
өнім үлгісін аймақ басшысына 
тарту етті. 

СЕНІМ МЕН СЕРПІН

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.СБ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен аймақта мемлекеттік-жекеменшік жо-
баларды іске асыру мәселелері бойынша жиын өтті. 
Аймақ басшысы алдымен бұл әріптестік жергілікті 
бюджеттің ауыртпалығын төмендетіп, жеке инвести-
цияларды тартып қана қоймай, халыққа көрсетілетін 
қызметтердің сапасын жақсартатынына назар аудар-
ды.

Сыр өңірінде ғана жүзеге асатын «Орда» 
бағдар лама сы ның негізгі мақсаты да сол, 
әлеуметтің осал тобын мей лін ше қолжетімді 
тұрғын үй мен қамтамасыз ету. Аймақ бас-
шысының бастамасымен бас тапқы төлемсіз 
тұрғын үй алуға мүмкіндік беретін 3 жылға 
есеп телген «Орда» тұрғын үй құрылысының 
жол картасы әзірленген еді.

 – Біз өңір тұрғындарының әлеуметтік осал 
тобын мейлінше қолжетімді тұрғын үймен 
қамтамасыз етуді мақсат етіп қойдық. Сол 
үшін 2017 жылы 3 жылға есептелген «Орда» 
тұрғын үй құрылысының жол картасын 
әзірледік. Несиелік тұрғын үйдің көпбалалы 
отбасылар, мүмкіндігі шектеулі аз қамтылған 

топтарының барлығына бірдей қолжетімді 
еместігін ескеріп, «Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында салынып жатқан несиелік тұрғын 
үйлерді жергілікті бюджет есебінен сатып 
алуға жыл сайын облыстық бюджеттен 2 млрд 
теңге қаржы бөлу туралы шешім қабылдадық, 
– деген болатын өңір басшысы халықпен жыл 
басындағы есепті кездесуінде.

«Бағдарламаға кімдер қатыса алады?» де-
ген сауал кім-кімнің де көкейіндегі бірінші 
тұратыны даусыз. Бағдарлама қатысушыларын 
екі топқа бөліп қарастырған. Бірінші топқа – 
көпбалалы отбасы, толық емес отбасы, мүгедек 
немесе мүгедек бала тәрбиелеуші отбасы, 
жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз 

қалған балалар, І-ІІ топ мүгедектері, орал-
мандар, мемлекеттік және бюджеттік сала 
қызметкерлері енсе, екінші топта – 2 жыл 
некеде тұрған, балалары (баласы) бар, жасы 
35-ке толмаған ерлі-зайыптылар, (өңірлік 
бағдарламаға өтініш беру барысында), соңғы 
5 жылда жекеменшігінде тіркелген баспана-

сы жоқ, сонымен қатар балаларды (бала) ата-
анасының бірі жалғыз асырау шы, толық емес, 
жасы 35-ке толмаған, оның ішінде ажырасқан, 
жесір қалған отбасылар қамтылған.

Қатысушылар бағдарлама шартын да 
ескеруі тиіс. Яғни, тұрғын үй алушының 
ҚР азаматтығы немесе оралман мәртебесі 
болуы шарт. Екіншіден, үміткер сол үй 
орналасқан елді мекенде тұрақты тіркеуде 
болуы тиіс. Келесі кезекте «Орда» жол кар-
тасына қатысушының және бірге тұратын от-
басы мүшелерінің Қазақстан Респуб ликасы 
аумағында сатып алу құқығымен жалдамалы 
үйі немесе меншігінде баспанасы болмауы 
қажет. Ең соңғысы, міндеттемелерді орындау 
мүмкіндіктерін тиісті табыстарымен растауы.

– «Орданың» бас па на мен қамтамасыз 
ететін өзге бағ дар ламалардан өзгешелігі 
– төлем жасау талаптарында. Біріншіден, 
алғашқы жарнасыз және жаңа үйде отырып, 
сол үй бағасының жарты ақшасын депозит-
ке жинайтындығы. Жинау мерзімі – 8 жыл. 
Әрі қарай төмен пайызбен несие мерзімі 
11 жыл, – дейді «Қазақстанның тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» облыстық филиалының 

«Бизнесті дамыту» бөлімінің І санатты мама-
ны Жанар Әділбекқызы.

Банк қызметкерінің айтуынша, бүгінде 
бағдарлама бойынша өңірімізде 240-қа 
жуық пәтер пайдалануға берілуге дайын. 
2019 жылдың қаңтар айында 100 пәтерді 
табыстауға байқау басталып, ақпан айында 
бағдарламаның алғашқы қоныс тойы да болып 
қалмақ.

– Үш жылға есептелген «Орда» бағ-
дарламасына жергілікті бюджеттен жылына 2 
млрд теңге бөлінеді, бұл орташа бағамен есеп-
тегенде 250 пәтердің құнына жетуі тиіс, сонда 
3 жылда 750 отбасы бас панамен қамтамасыз 
етіледі деп есептеуге болады, – дейді Жанар 
Әділбекқызы.

Айта кетелік, баспананы қолжетімді 
етудің сырбойылық үлгісін өзгелер де жүзеге 
асырмақ.

«Өз үйім – өлең төсегім» демекші, бір бас-
пана алуға табысы жетпеген талай отбасының 
үлкен үміті – «Ордада» екені даусыз. Ендеше, 
бұл бағдарлама талайдың мұқтажын өтегелі 
тұр.

ҮЙСІЗДІҢ ҮМІТІ – «ОРДАДА»

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ

Келер жылы «Орда» бағдарламасы арқылы қоныс тойлар қатары көбейе 
түспек. Баспаналы болуды армандағанмен, табысы нарық талабына  сай 
келмейтін мұқтаж отбасылар үшін аймағымызда «Орда» бағдарламасы 
қабылданған болатын.

Алғашқы жарнасыз, төмен пайызбен баспана алу пәтер жағалаған талай 
отбасыны қуанышқа бөлейтіні рас. Ең бастысы, өз үйің болғанын айтсаңшы...

Облыс бойынша экология депар-
таментінің басшысы Марат Құрман-
баевтың айтуынша, тұрмыстық шаруа-
шылыққа пайдаланатын судан жы лына 
шамамен 16 млн текше метр лас су 
шығады. Алайда осынша көлемді тас-
тайтын арнайы кәріз су қабылдайтын 
алаңдар кейбір  елді мекендерде нақты 
шешімін таппай отыр. Департаментке 
қоршаған ортаның ластанғаны, қолайсыз 
санитарлық-эпидемиологиялық ахуал 
жөнінде арыз-шағымдар түскен. 

Бұл мәселе 2013  жылдан бері бірнеше 
рет облыс әкімдігінің мәжілістерінде 
қаралып, құзырлы мекемелерге нақты 
тапсырмалар берілген. Бірақ мәселенің 

басы ашық күйінде қалып келеді. Қолда 
бар қаладағы биологиялық тазарту 
станциялары пайдаланылмай,  арнайы 
алаңдарға суды тазартпай тастағандықтан 
санитарлық-экологиялық ахуал ушығып, 
эпидемиологиялық ошаққа айналды. Кей 
аудандарда лас су арнайы алаңдар болса 
да, бейтарап қоршаған ортаға тасталып 
отыр.

Экология департаменті аудандық 
тұр ғын үй-коммуналдық шаруашылық 
бөлімдерімен бірлесе отырып, елді ме-
кендердегі  орталықтандырылған кәріз 
жүйелерінің және лас суларды тас-
тау  орындарының жай-күйін зерт-
теген. Барлығына ортақ кемшілік – 

қолданыстағы сүзгілеу алаңдарының 
жағдайы санитарлық және экологиялық 
талаптарға сәйкес келмейді, сарқынды 
сулар тазартусыз  тасталуда. Лас суды 
қабылдайтын резервуарлардың сүзгіш-
тері шіріп, істен шыққан.

Қызылорда қаласындағы биология-
лық тазарту станциясы сүзгі алаңының  
жағымсыз иісі қаланың батыс бөлігіне 
ғана емес «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
автожолында дейін жетіп жатыр. 
Белкөлдегі, Тасбөгеттегі  және Талды-
арал елді мекеніндегі сүзгі алаңдарының 
жағымсыз иісі қаланы, сол жағалаудағы 
жаңа қаланы алып кетуі мүмкін. 

Хабарламашы жағдайды оңалту үшін 
Титов қыстағындағы бүгінде жобасы жа-
салып жатқан биологиялық тазарту стан-
циясын модернизациялауды,  тазартылған 
суды арнайы су жинағыш салып, қысты 
күндері сонда жинақтауды, тағы басқа 
шешу жолдарын ұсынды.

Облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқар-
масының басшысы Медет Усаинның айту-
ынша, кәріз жүйесі Қызылорда қаласынан 
басқа Әйтеке би, Тереңөзек кенттерінде, 

Қызылорда қаласы аума ғындағы 
Тасбөгет, Белкөл, Талдыаралда бар. 
Басқа аудан орталықтарында негізінен 
ауруханалар, кәсіпкерлік және теміржол 
нысандары қосылған. Бүгінде облыстың 
елді мекендерінің ауыз су және кәріз 
жүйелерін дамытудың 2025 жылға дейінгі 
кешенді жоспарының жобасын жасап, 
Инвестициялар және даму министрлігі 
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық комитетінің келісімін алған. 
Жақында бекітуге ұсынылмақ.  

– Бес жылдан бері кәріз жүйесінің 
жоба-сметалық құжаттары дайындал-
мауы, жобалаушы мекеменің жұмысты 
аяқсыз қалдыруы, оған әкімдік тарапынан 
сұрау болмауы, жобалаушының үстінен 
арыз берілмеуі сияқты кемшіліктерді 
қызметтік тексеру керек. Атүсті қаралған 
мәселенің түп тамырында жауапсыздық 
тұр, – деді  аймақ басшысы. 

Облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу бас қар-
масының басшысы Айдар Абдуали-
ев полигондарды экологиялық және 
санитарлық талаптарға сәйкестендіруде 
атқарылған жұмыстармен таныстырды.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

Облыс әкімдігінің ситуациялық орталығында облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен аймақтың экологиялық 
мәселелеріне арналған  мәжіліс өтті. Онда Қызылорда қаласы 
мен елді мекендерін кәріз жүйелерімен қамту, тұрмыстық қатты 
қалдықтарды орналастыратын полигондарды экологиялық және 
санитарлық талаптарға сәйкестендіру, қалдықтарды тасымалдауға 
байланысты бекітілген тарифтер туралы мәселелер талқыланды.

ЖАУАПСЫЗДЫҚТЫҢ ЖОЛЫ ТҰЙЫҚ
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Жолдаудың «Халық табы
сының өсуі» деп аталатын 
бірінші тарауындағы үшінші 
тапсырмасында бизнесті заңсыз 
әкімшілік қысымнан қорғауды 
арттыра  түсу міндеттелген. 
Осы бағытта Үкіметке берілген 
бірнеше нақты тапсырмалар 
бар. Солардың қатарында 2019 
жылдың 1 қаңтарынан бас
тап салықтың негізгі сомасы 
төленген жағдайда, өсім мен 
айыппұлды алып тастай оты
рып, шағын және орта бизнес 
үшін салық рақымшылығын 
жүргізу жүктелді. Қазіргі кез
де комитетте бұл тапсырманың 
орындалу алғышарты – тиісті 
заңнамалық өзгерістер дайын
далды. Жоба биылғы жылдың 
1 қазанынан есептеліп тұрған 
негізгі қарызын келер жылдың 
31 желтоқсанына дейін өтеген 
тұлғалардың өсімпұлдары мен 
айыппұлдарына рақымшылық 
жасайды.  Сонымен бірге бұл ҚР 
«Банкроттық және оңалту ша
ралары» заңдылығына сәйкес, 
оңалту амалдары жүргізіліп 

жатқан немесе салығын төлеу 
мерзімі кейінге қалдырылған 
тұлғаларға да қолданылады. 

Облыста 2018 жылдың 1 
қазанына жалпы берешегі 2,2 
млрд теңгені құрайтын 1811 
шағын және орта бизнес өкілі 
бар. Оның 1,5 млрд теңгесі – 
негізгі қарыз, 600 млн – теңгесі 
– өсімпұл және 100 млн теңгесі 
– айыппұл.

Брифингте департамент 
бас шы сы Жолдаудың тағы бір 
жүк  тейтін міндеті қолмақол 
ақшасыз экономикаға бет бұру, 
бизнестің қолмақол ақшасыз 
есеп айырысуын қолдау 
арқылы оларды ынталандыру, 
салық және кеден саласындағы 
ақпараттық жүйе лердің ин
теграциясын аяқтау еке нін 
жеткізді. Осы ретте мемлекет 
бюджетінің ашықтығын қада
ғалау үшін қолмақол ақшамен 
жұ  мыс жүргізуде  деректерді 
беру функ  ция сы бар бақылау
касса ма ши  на ларын қолданысқа 
енгізу бас  тал ған. Бұл 2015 жыл
дан бастап ке зеңкезеңімен 

жүр гізіліп келеді.  Нә  ти  же сінде 
табыс көле мін жа сыру, сол 
арқылы са  лықтан жал тару әре 
кеттеріне тос қауыл қо  йылып, 
бюд  жет ке тү сім айтар лықтай 
арт қан.  

«Цифрлы Қазақ стан» бағдар
ламасын орындау бағытындағы 
жоспарлы шаралар көрсетілетін 
қызмет түрлерінің электронды 
форматқа көшіру  қарқыны арту
да. Құжаттарды куә ландыруды 
электронды цифрлық қолтаңба 
көмегімен жүргізетін электрон
ды шотфактура кез келген 
жүйеде құжат алмасу интегра
циясын жүзеге асырады. Биыл 
ақпараттық жүйенің «Виртуал
ды қойма» модулі қолданысқа 
енген. Жүйе тауарларды есепке 
алуды, қалдықтарды автоматты 

түрде санау, импортта
лып келген тауарларды 
кіріске алудағы  бизнес
процесті автомат
тандыру мақсатында 
жасалды. Сонымен 
бірге тауарлардың 
қозғалысын электрон
ды нұсқада бақылап 
отыратын жобалардың 
бірі –тері өнімдерін 
таңбалау жобасы. 
Биылғы 10 айдың 
ішінде республикада 
241 мыңның үстінде 
тері бұйымдары таң
баланған. Ал, сыртқы 
э к о н о м и к а л ы қ 
қызметке қатысу шы
лардың қаржылай 

шығыны мен уақытын үнемдеуге 
бағытталған жобаның бірі – 
электронды декларациялаудың  
«Астана1» ақпараттық жүйесі.  
Бұл жайында жиын барысында 
деректер келтіріліп, атқарылып 
жатқан жұмыстар айтылды. 

Жалпы, облыс бойынша де
партамент биылғы жылдың 11 
айында шоғырландырылған 
бюджетке 272,9 млрд теңге 
түсім түсуін қамтамасыз етіп, 
өткен жылмен салыстырғанда 
88,3 млрд теңгеге артқан. 
Республикалық бюджетке 
түсірілген салық көлемі 76,3 
млрд теңгені құраған. Кедендік 
төлемдер мен салықтар бой
ынша жоспар артығымен 
орындалған.

ЗАМАНАУИ ҚОНАҚ ҮЙ 

Қалада «Park Hotel Qyzylorda» 
қонақ үйі іске қосылды. «Prima Park» 
бизнесорталығында орналасқан, 
кірсе, шыққысыз 4 жұлдызды 
қонақ үйдің безендірілуімен «Орда 
Строй холдинг» ЖШС айналысып
ты. Басқарушы менеджері Жәлел 
Жүкеновтің сөзіне қарағанда, 
ғимараттағы көз жауын алар 
жиһаздардың басым көпшілігі 
отандық шеберлердің қолынан 
шыққан. Мұнда президенттік, де
люкс, люкс, стандарт санаттарына  
бөлінетін 32 нөмір бар. 40қа жуық 
қызметкер жұмысқа тартылған, 
басшылық алдағы уақытта тағы 50 
адамды тұрақты жұмыспен қамтуды 
жоспарлап отыр. Сервистік қызмет 
көрсету  жоғары деңгейде. Бағасы 
қалтаға қонымды. Айтпағымыз, бұл 
да «Даму» демеген жобалардың 
қатарында. Ол «Қазақстан Халық 
банкі» АҚ арқылы қаржыландырылып 
отыр. Жоғарыда аталған «Бизнестің 
жол картасы2020» бизнесті дамыту 
мен қолдау мемлекеттік бағдарламасы 
аясында филиал 7 процент 
көлемінде пайыздық мөлшерлемені 

субсидиялаған. Нәтижесінде тағы 
бір бизнес субъекті қанатын кеңге 
жайып отыр, бұл, біріншіден, қала 
тұрғындарының іскерлік белсенділігін 
арттыруға сеп.

ҚУАТТЫЛЫҒЫ АРТҚАН 
СЕРІКТЕСТІК

Мұндай жүйелі жұмысты  поли
мер құбырларын өндіруші «Қуат» 
ЖШС да жалғастырып келеді. 1992 
жылы іргетасын қалаған компания 
1996 жылдан бастап өндіріс қызметін 
бастаған болатын. Бүгінде компания 
облыс тұрғындарына су құбыры  мен 
кәріз магистральдарын төсеу кезінде 
жеке құрылыста пайдаланатын шағын 
диаметрлі құбырларды дайындайды. 
Кәсіпорында 65 адам жұмыс істейді. 

– Өндірістік базада екі цех, 
шикізат пен дайын өнімге арналған 
қойма, токарьлық және слесарьлық 
ше берхана орналасқан. Өнім он 
бір желіде өндіріледі. Оны дайын
дау үшін ресейлік өндірістің төмен
қысымды полиэтилені қол даны
луда. Зауыт жабдықтарын ре сей лік 
«Кузполимермаш» ААҚ, гер мандық 
«Next Neuenburger Extrusionstechnik 
GmbH» шығарған. Жуырда біз 

қысымды суық сумен жабдықтау, 
канализация және табиғи газды та
сымалдау, ұңғымаларды салу кезінде 
пайдаланылатын полимерлерден 
құбыр өндіруге қажетті шикізатты 
сатып алу үшін «Қазақстан Халық 
банкі» АҚдан қаржы алдық. 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ облыстық филиалы 7 процент 
көлемінде пайыздық мөлшерлемені 
суб сидиялауға көмектесті. Бұл рет
те біз кәсіпкерліктің  өріс алуына 
мүмкіндік беріп отырған мем ле
кеттік бағдарламалардың игілігін 
көргенімізге қуаныштымыз, қолдау 
білдіріп отырған филиал бас шы

лығына да алғыс зор, – дейді серік
тестіктің бас инженері Михаил 
Флейшман.

ЖҰМЫСТЫҢ ЖАМАНЫ ЖОҚ, 
ЖӨНІН БІЛСЕ…

Мемлекет тарапынан қолдау 
тапқан тағы бір өндіріс орны – 
«Квант» ЖШС. Компания 2014 жылы 
құрылып, металл өңдеумен, метал
дан әртүрлі бұйымдар дайындаумен, 
техникалық газдарды жеткізумен 
айналысады. Бұл кәсіпорын да биыл 
«Бизнестің жол картасы2020» 
бағдарламасы аясында «Фортебанк» 

АҚ филиалы арқылы жабдықтар 
сатып алуға қаржы алып, кәсібін 
кеңейткен. Компания директоры 
Жаңабай Бекішев тапсырыс көлемінің 
жылдан жылға артып келе жатқанын 
айтты. Алайда, алаңдайтын мәселе 
жоқ емес. Соның бірі – техника тілін 
меңгерген жас мамандардың аздығы. 
Мұны шешуде түрлі шаралар қолға 
алынғанымен, инженермеханик, 
электрмен дәнекерлеуші, сантех
ник, слесарь, токарь тапшылығы 
әлі бар. Оған себеп – қазір мектеп 
бітірген жастардың көбі кәсіптік 
оқу орындарына барғысы келмеуі. 
Бұл ретте серіктестік басшылығы 

жөнін білсең, жұмыстың жаманы 
жоқ екенін, болашақта ел тізгінін 
ұстар азаматтардың білімді де білікті, 
бәсекеге қабілетті мамандар қатарын 
толықтырғаны жақсы, дегенмен, олар 
тек беделдi қызмет атқаруды аңсап, 
мансап қуып кетпесе екен деген 
тілегін жеткізді.

КІР ЖУУ КЕШЕНІ АШЫЛДЫ

Озық үлгідегі ресейлік және 
италиялық қондырғылармен жаб
дықталған «Ақ шағала» кәсіпорнының 
әлеуметтік мекемелер үшін маңызы 
зор. Жас кәсіпкер Саян Әлиев 
басшылық ететін кешен жеке тұл ғалар 
мен ұйымдарға кір жуу мен үтіктеу 
бойынша қызмет көрсетеді. Қыр
күйек айында кәсіпкер «Қазақ стан 
«Халық банкі» АҚ арқылы қаржылай 
көмек алды. «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ облыстық фи
лиалының 5,6 процент көлемінде 
пайыздық мөлшерлемені субсидия
лау түріндегі қолдауына да ие бол
ды. Соның негізінде кір жуу бөлмесі 
жетекші еуропалық өндірушілердің 
автоматты кептіргіш барабандарымен 
қамтылған. 

Осыған қарапақ, өңір кәсіпкерлері 
мемлекеттік бағдарламаның игілігін 
көріп отырғанын байқауға бола
ды. Оның үстіне қазір бастауыш 
кәсіпкерлердің жаңашыл жобасын 
жүзеге асыруына, бұрыннан ісін жүр
гізіп келе жатқан кәсіпорындардың 
да тынысын кеңейтуіне көп көңіл 
бөлінген. «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламасы аясында бірқатар тың 
бастамалар қолға алынып, жүйелі 
жұмыстар жалғасын табуда. Бұл бізге 
әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге, әрбір азаматты еліміздің толық
қанды экономикалық өміріне тартуға 
мүмкіндік бермек.

Суретті түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ.

Фольклор ағылшын тілінен аударғанда халық 
даналығы дегенді білдіреді. Кеңестік кезеңде 
халық әдебиетін фольклор туындылары ретінде 
қарастыру қалыптасты. Бұл дәстүр Ресейде ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында, бізде ХХ ғасырда 
дамыды. Алайда әдебиетті ғана фольклор деп 
тану оның мазмұнын толық аша алмайды. 
Өйткені фольклор – синкретті өнер. Фольклор 
эстетикалық, идеологиялық, қажеттілігіне қарай 
тұрмыстық қызметті атқарады.

Осы орайда ғалымдардың пікірлеріне сүйене 
отырып, фольклордың  ежелгі дүниетаным, 
көне мәдениет, тұрмыстың бір бөлшегі мен сөз 
өнері екендігіне ерекше көңіл бөлу қажет деп 
білеміз. Тағы бір айта кететін жайт, біздің ата
бабаларымыздың дүниетанымы мен мәдениеті 
бүгінге осы фольклорлық мұра арқылы жетіп 
отыр. Фольклорда көрініс табатын анимизм, 
тотемизм, магия, табу, шамандық түсініктер, 
әруаққа табыну секілді діни нанымдар әлі күнге 
дейін біздің тұрмысымызда кездеседі. Адам 
мен табиғат арасындағы тылсым сырға толы 
байланыс аңыз әңгімелер, ертегілер, қисса, да
стандарда жанжақты баяндалады. Жаратылыс 
құпиясын ашатын мұндай көркем шығармалар 
баланың көңіл көкжиегін кеңейтіп, жақсылық 
пен жамандықты ажырата білуге үйретеді. 

Фольклорлық шығарма – ұлттық рухты оята
тын бірденбір мұра. Сондықтан да фольклорлық 
мұраны зерттеуге жаңа көзқарас қажет.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы дала ның же
ті қыры» атты мақаласында «Дала фольклорының 
антологиясын», «Ұлы даланың көне сарында
рын» цифрлық форматқа түсіруді тапсырды. 
Бұл – әдебиеттанушы, өнертанушы, тарихшы 
ғалымдар үшін таптырмас мүмкіндік. Әрине, 
«Бабалар сөзінің» 100 томдығы, «Қазақтың 
1000 күйі» жинағы бұған дейін де көпшілікке 
ұсынылған болатын. Өкінішке орай, аталған 
еңбектерді қалың оқырман мен тыңдарман 
кеңінен пайдаланып жатыр деп айта алмай
мыз. Ертегілер жинағын оқитын оқырманның 
да қарасы аз. Мемлекет басшысының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретінде 
ұсынылып отырған нақты жобаларды тиімді 
жүзеге асырудың жолын тауып, жас ұрпақты 
ұлттық рухта тәрбиелеу бүгінгі күннің ең 
маңызды мәселесі деп білемін. Қазір әлем елдері 
кітапты оқытудың түрлі тәсілдерін ойлап табуда. 
Сондықтан біз де рухани мұраны насихаттаудың 
жаңа әдістеріне көшкеніміз абзал.

Елбасы мақаласына байланысты пікір 
білдіруші ғалымдардың көпшілігі фольклорлық 
туындыларды кеңінен насихаттауда 
жаңашылдыққа ұмтылу қажеттігін айтуда. Бұл 
игі істі «Qazaqstan» ұлттық арнасы бастап, әр 
аймақтан 200ге жуық өнерпазды шақырып, 400
ден астам жырдастандарды, термені жазып алу
ды бастап кетті. Мемлекет басшысы тапсырған 
қазақ фольклоры мен әуендеріне жаңа тыныс 
беру телеарнадан басталғаны қуантады. 

Мақалада «Біздің мәдениетіміздің негізгі 

сюжеттерінде, кейіпкерлері мен сарындарын
да шекара болмайды, сол себепті оны жүйелі 
зерттеп, бүкіл Орталық Еуразия кеңістігі мен 
барша әлемде дәріптеуге тиіспіз. Ауызша және 
музыкалық дәстүрді жаңғырту қазіргі заманғы 
аудиторияға жақын әрі түсінікті форматта бо
луы керек», – деген нақты міндеттер қойылды. 
Әрине, алдағы уақытта әрбір өңір ғалымдары 
жергілікті фольклор туындыларын жинақтап, 
оларды сараптаудан өткізетін болады. 

Сыр өңірі – ежелден астаналар ордасы, 
өркениет бастау алған киелі мекен. Қоғамдық 
сананы жаңғыртуға бағытталған бағдарлама 
аясында өңірлік әдебиеттанушы ғалымдар да 
өз үлесін қосуға дайын. Мәселен, қазақ тілі 
мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алу
шылар жыл сайын фольклорлық тәжірибеден 
өтеді. Тәжірибе барысында әр елді мекеннен 
аңыз әңгімелер, ертегілер, жырдастандарды 
жинақтап, таспаға түсіреді. Ендігі міндет – сол 
жинақталған рухани қазынаны жіктеу.

Фольклорлық туындыларды Орталық Еура
зия кеңістігіне дәріптеуде шетелдерде жүрген 
қандастарымыздың қосар үлесі мол. Алдымен 
қандастармен руханиәдеби, ғылыми байланыс
тарды нығайта түсуіміз керек. Бұл орайда дүние 
жүзіндегі 40тан астам қазақ диаспорасының 
алатын орны ерекше. 

Қазіргі таңда ынтымақтастық орнатқан 
түрлі мемлекетте қазақ әдебиеті мен мәдениетін 
әлемге танытуға бағытталған 27 орталық 
жұмыс істейді. Осындай орталықтармен тығыз 
қарымқатынаста түрлі жобалар, байқаулар 
ұйымдастырған жөн. Фольклорлық туындылар
ды насихаттау арқылы жас ұрпақты ұлттық рух
та тәрбиелейміз. Сондықтан бастауыш сынып
тан бастап, фольклорлық туындыларды жатқа 
айтуды қолға алуымыз қажет. Мәселен, Алматы 
қаласының әкімдігі ұйымдастыратын «Тұлпар 
мініп, ту алған» ұлттық жобасына 300ден 
астам мектеп оқушысы қатысады екен. Аталған 
жобаны әрі қарай Қазақстанның 50ден астам 
елшіліктері арқылы жалғастырса, маңызы одан 
сайын арта түспек.

Сыр өңірі – мәдениет пен өнердің ошағы. 
Сүлейлер негізін қалаған мектептер бүгінгі 
күнге дейін жыраулар шығармаларын елге та
нытып келеді. Сыр өңіріндегі ақындық дәстүр, 
жыраулық мектептерге байланысты кешенді 
ғылыми зерттеулер жасалуда. Алдағы уақытта 
осы зерттеулерді жандандырып, жастарды жыр 
айтуға тәрбиелеудің маңызы зор.

Әсіресе, цифрлық форматта сақтап, мульт
фильм, деректі фильмдер, сериалдар түсіру 
қажет.

Бір сөзбен айтқанда, Елбасы ұсынған нақты 
жобаларды жүзеге асыруда ұлттық мүддеге 
қызмет етуді естен шығармағанымыз абзал. 

Гүлзира ОРАЛОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың 

аға оқытушысы, ф.ғ.к.

ТАБЫС КӨЛЕМІН ЖАСЫРЫП, 
САЛЫҚТАН ЖАЛТАРА АЛМАЙСЫҢ

Сара АДАЙБАЕВА.СБ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыс бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшысы Серік Мұстафаев  
Елбасының «Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жол-
дауынан туындайтын міндеттердің орындалу  барысы 
туралы баяндады. 

ДАЛА ФОЛЬКЛОРЫН ДӘРІПТЕУ – 
МАҢЫЗДЫ МІНДЕТ

Фольклор – халқымыздың есте жоқ ерте замандардан бері келе жатқан руха-
ни қазынасы. Оның алуан түрлі жанрларында халықтың ұлттық рухы, тұрмыс-
салты, әдет-ғұрпы, ұлттық болмысы, дүниетанымы, эстетикалық талғам 
ерекшеліктері көрініс береді. 

«ДАМУ» ДЕМ БЕРГЕН ЖОБАЛАР

СБ Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Мемлекеттік қолдау аясында кәсіпкерлер кепілдіктің 
жетіспеушілігі мәселесін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ облыстық филиалы арқылы шешіп келеді. Филиал 
мамандарының айтуынша, биыл өңірде «Несиелік кепілдеме 
беру құралы» бойынша жалпы сомасы 1,170 млрд теңгені 
құрайтын 65 келісім-шарт мақұлданған. Оның ішінде 763,3 млн 
теңгеге есептелген 31 жоба қалаға тиесілі болса, 407 млн теңге 
болатын 34 жоба аудандардың еншісінде. Облыста береке бас-
тауына айналған – «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік 
бағдарламасын пайдаланып, несібесін арттырып отырған 
кәсіпкерлер де аз емес. Жыл көлемінде филиал 9,5 млрд теңге 
несие көлемін құрайтын 141 жобаны субсидиялап, 4,9 млрд теңге 
несие бойынша 116 жобаға қол қойылған. Құрғақ сандарды ғана 
сөйлетпей, нақты мысалдарға көшетін болсақ.

Барлық аудан мен қала 
әкімдіктері өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын орналастыруға 
145 жер учаскесін белгілеп, 
тиісті құжаттарын толығымен 
рәсімдеді. 

Қармақшы, Қазалы аудан
да  рының орталықтарына по 
ли  гон құрылыстары жүр  гізіл 
ді. Мемлекеттікжеке мен шік 
әріп тестік аясында Қы зылорда 
қаласында тұр мыс тық қатты 
қалдықтарды сұрыптау кешені 
мен полигон құрылысын 
іске асыру жобасы бастал
ды. Сексеуіл мен Терең өзек 
кент терінің полигон құры
лыс тарына алдағы жыл дың 
бюд жетіне өтінім ұсынылды. 
Жаңа қорған, Шиелі, Жалағаш 
аудан дары поли  гонның жоба
сметалық құжат тарын әлі күнге 
дейін созу да. Қазір барлық ау

данда полигондағы қалдықтар 
сұрыпталмастан, кәдеге жа
ратуға жарамды бөліктерін 
көмуде.

Еліміздің Экологиялық ко
дексі не сәйкес 2019 жылғы 
1 қаңтардан бастап жарыла
тын, өрт қаупі жоғары, пласт
масса, плас тика, полиэтилен 
қалдықтарын, құрамында сынап 
бар лампалар мен аспаптарды, 
шыны сынықтарын, түсті және 
қара металдар сынықтарын, ба
тареяларды, ұйымдастыру тех
никасы қалдықтарын полигонға 
көмуге тыйым салынады. 

Облыс бойынша биыл 
жинақталған 147  мың тонна 
қатты тұрмыстық қалдықтардың 
4700 тоннасы өңделген. Қай та 
өңдеу үлесі 3,19%ті құ рады. 
Коммуналдық қал дықтардың 
түзілуі мен жи нақталуы нор
маларын есептеу қағидалары 
бекітіліп, қаулы орындауға 

жолданған. Бүгінгі күні аталған 
норманы Қазалы, Қармақшы, 
Жаңақорған аудандары бекітті. 
Ал Қызылорда қаласы мен 
Арал, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі аудандары бүгінге дейін 
жайбасарлық танытып отыр.  
Қатты тұрмыстық қалдықтарды 
жинауға, шығаруға және көмуге 
тарифтерді есептеу әдістемесіне 
сәйкес Қызылорда қаласы 
және барлық аудан әкімдіктері 
тарифті қайта әзірлеп, мәс лихат 
шешімімен бекітуге ұсы нуы 
тиіс. Бұл тұрғыдағы тапсыр ма
лардың да орындалуы алақұла. 

Аймақ басшысы мәжіліске 
селекторлық байланыс арқылы 
қатысқан барлық аудан әкім
дерінен кемшіліктердің себебін 
сұрап, немқұрайлылық пен 
жауапсыздықтың кесірінен 
орын алған олқылықтарды 
қатаң сынады. 

– Бұл мәселені жіті бақы

лауда ұстау керек. Жобасме
талық құжат пен мемлекеттік 
сараптама тиісті министрлік пен 
комитеттің талаптарына сай бо
луы тиіс. Кәріз су жүйелеріндегі 
экологиялық жағдайды сауық
тыру үшін қажетті қаржы 
көлемін нақтылап ұсыныс 
беріңіздер, – деді облыс әкімі. 

Мәжіліс қорытындысында 
аймақ басшысы полигондарды 
салуда мемлекеттікжекеменшік 
әріптестіктің мүмкіндіктерін 
пайдалануды, тарифтерді 
бекіту, алдағы жылдың 1 
ақпанына дейін жол картасын 
түзу, Қызылорда қаласындағы 
биологиялық тазарту станци
ясын қайта жаңғыртуға бай
ланысты құжат әзірлеуді  тап
сырды. Кәріз су жүйелерінде 
қалыптасқан экологиялық мәсе
лелерді ретке келтіретін шара
лар кешенін дайындау да кезек 
күттірмейді.

ЖАУАПСЫЗДЫҚТЫҢ ЖОЛЫ ТҰЙЫҚ
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«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52  телефон
да ры арқылы байланысуға 

болады.  E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

Үстіміздегі жылдың 17 
қарашасында еңбек жолындағы 
шәкіртім, жолдасым, қадірлі 
інім Кенжебек Мұстафаев 
мерейлі 70 жасқа толуына бір 
күн қалғанда фәниден озды. 
Алланың ісіне амал бар ма?! 
Оған да міне қырық күн бо-
лып қалды. Ағайын-туыс, жо-
ра-жолдас жүректен шыққан 
ыстық лебізімізді, ақ тілегімізді 
арнаймыз деген үмітте едік.

Ол 1948 жылдың 18 
қарашасында Қоғалыкөл елді 
мекенінде дүниеге келген. 
Қаладағы №4 С.Сейфуллин 
атындағы орта мектепті бі-
тірген. Сол кездері жоғары 
сы нып оқушыларын мамандық таңдау мақ-
са тында Целлюлоза-картон зауытына (ЦКЗ) 
экскурсияға әкеліп тұратын. Келген оқу-
шыларға жол бастап цехтарды аралатып, 
тыныс-тіршілігімен таныстырып жүретінмін. 
Әлі есімде, Кенжебектің сыныптастары-
мен кел гені, шығарылып жатқан өнімдерді 
көріп, өзін қызықтырған сұрақтарын қойып 
белсенділік танытқаны. 1966 жылы ЦКЗ-ға 
маман дайындайтын №8 кәсіптік училищенің 
целлюлоза қайнатушы мамандығы бойын-
ша оқуға қабылданып, 1967 жылы комби-
натта 3-дәрежелі қайнатушы болып алғашқы 
еңбек жолын бастады. 1967-1976 жылдары 

жұмысшыдан цех бастығына 
дейін көтеріліп, 1998 жылдан 
құрметті зейнет демалысына 
шыққанша «Тара» қоғамдық 
бір лестігінің директоры 
қызметін абыройлы атқарды. 
Ұзақ жылғы еңбегі баға ланып, 
«Со циалистік жарыстың же-
ңім пазы» төсбелгісімен, «Құр-
мет бел гісі» орденімен, «Ең-
бек ардагері» медалімен және 
бірнеше марапаттарға ие бол-
ған.

Кенжебек еңбек сүйгіш, 
қара пайым, кең пейілді, 
ұйымдасты рушылық қабілеті 
мол, ақжарқын азамат еді. Ком-
сомол, кейін партия ұйымының 

жетекшісі болды. Комбинатта еңбек ететін 
он төрт ұлтты бөле-жармай, қарапайым 
жұмысшыдан қызметкерлерге дейін қуаныш-
қайғыларына ортақтаса білді. Аузын ашса 
жүрегі көрінетін ақкөңіл, мейірім-шапағаты 
мол, иманды азамат еді.

Өмірдің ащы-тұщысын бірдей бөліскен 
аяулы жары екеуі ұл-қыз дарды өмірге әкеліп, 
текті тәрбиесін беріп, ұлын ұяға, қызын қияға 
қон дырып, немере сүйді. Жатқан жерің жайлы, 
иманың жолдас болсын. 

Еске алушы 
ағасы Мырзалы Құдайбергенов. 

ЖАРҚЫН БЕЙНЕҢ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Уақыт көші жылжыған 
сайын мемлекеттік 
қызметті жетілдіруге ба
ғытталған реформалар, 
мемлекеттік қыз метшілерге 
қойылатын талаптар 
барынша күшейтіліп 
келеді. Нәтижесінде бұл 
мемлекеттік қызметтің 
сапасының артуына 
мүмкіндік берді. 

Мемлекеттік қызметшілердің 
жұ мыс барысындағы басты құра-
лы – жаңа Әдеп кодексі, бұл – 
жауапкершілік жүгін арттыратын, 
талаптар ауқымын белгілейтін ма-
ңызды құжат. Ол мемлекеттік қыз-
мет шілердің моральдық-этикалық 
кел бетін ғана емес, сондай-ақ олар-
дың өзін-өзі ұстау мәнерінің ба-
залық стандарттарын бекітеді. Мем-
лекеттік қызметшілер өздерінің 
күн делікті жұмысында қарапай ым-
дылық, әділдік, адалдық, сатыл мау-
шылық сияқты принциптерді ұстану 
керектігі басты орында тұрады.

Ал, Әдеп жөніндегі уәкілдер инс-
титутын нығайту халықтың мемле-
кеттік органдарға деген сенімінің 
артуына, мем лекеттік қызметте өз-
ара қатынастар мәде ниетінің қа лып-
тасуына, сондай-ақ сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы заңнаманың жә не 
қызметтік әдеп нормаларын бұзуы-
ның алдын алуға мүмкіндік береді.

Мемлекеттік қызметшілердің 
әдеп  тілігі мен сыбайлас жемқор-
лықтың бетін қайтаруы – бірін-бірі 
то лықтыратын фактор. Сондықтан 
мемлекеттік органдардың осы ба-
ғытта жүйелі түрде жұмыс істеуі 
бүгінгі күннің талабы болмақ. Мем-
лекеттік қызметшілердің Әдеп 
кодексі талаптарын сақтау, сы бай-
лас жемқорлықтың алдын алу ға 
ба ғытталған шараларының ұдайы 
ұйымдастырылып отыруын қам та-
масыз ету – негізгі шарт. Сон дықтан 
мемлекеттік қызметші лердің этика-
сы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәселелері күн тәр тібінен түспейді. 

Әділет органдары жүйесінде әдеп 
нормаларын бұзбаудың, сыбай лас-
тықтың алдын алу шаралары  мем-
лекеттік қыз метшілердің сыбайлас 
жемқорлық теріс қылықтар, әкім-
шілік құқық бұзушы лықтар мен 
қылмыстар жасауын болдырмау, 
халыққа сапалы мемлекеттік қыз-
меттер ұсыну,  халықтың мемлекетке 
және мемлекеттік қызметшілерге де-
ген сенімін күшейтуге бағытталған. 
Бұл ретте, әдеп нормаларын сақтау 
бойынша іс-шаралар жоспарлы 
түрде атқарып келеді. Іс-шара-
лардың қатарында  мемлекеттік қыз-
метшілердің Әдеп кодексі нормала-
рын және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманы сақтау бағыттары 
бойынша оқытулар ұйымдастыру, 
қызмет керлермен әңгімелесулер 
жүр гізу және түсіндірмелер беру, 
ұжым дағы моральдық-этикалық 
аху алды анықтау мақсатында қыз-
мет  керлер арасында анонимді сау-
ална малар жүргізу, жадынамалар 
дай  ындап тарату жұмыстары бар.   
Жоспарға сәйкес жиналыстар, кез-
десулер, семинарлар мен дөңгелек 
үстелдер өткізіледі. 

Жұмыста мемлекеттік қызмет-
шілердің құқық бұзушылық жасап, 
жазалы болғанынан гөрі, сол құқық 
бұзушылыққа бармау, оның алдын 
алу мәселесіне басты на зар аудары-
лады. Мемле кет тік қызметшілердің 
әдеп кодексі та лаптарын сақтау 
жөнінде қызмет шілермен кездесу 
өткізіп, мемле кеттік қызметшілердің 
қызмет этикасы, азаматтармен қа-
рым-қатынаста сыпайылық жә не 
әдептілік сақ тауы туралы түсі нік-
темелер бері ліп, Елбасы Н.Назар-

баевтың «Қа зақ стан-2050» стратеги-
ясы: қа лып тасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» Жолдауындағы мем-
лекеттік қызмет саласындағы рефор-
ма жайлы талқылаулар жүргізілді.

Жеке адамдар арасында болсын, 
мемлекеттер арасында болсын, кез 
келген қарым-қатынас әдеп шең-
берінен шықпаса ғана тиімді әрі 
нәтижелі болмақ. Әсіресе, мемлекет 
атынан сөйлейтін, яғни, мемлекеттік 
қызметкерлердің жүріс-тұрысы мен 

сөйлеу мәнері адамдардың мемле-
кетке, ұлтқа деген көзқарасын қа-
лып тастыруға ықпал ететіні сөзсіз. 

Мемлекеттік қызметші – мемле-
кеттің бір өкілі. Сондықтан өз ісіңе, 
сөйлеген сөзіңе, жүріс-тұрысыңа 
жауап бере алатындай болуың ке-
рек. Сені көріп тұрып қаншалықты 
тәртіпті, тәрбиелі екеніңді халық 
се зінуі керек. Сондықтан әділет де-
партаментінің қызметкерлеріне 
мем  ле  кеттік қызметте болсын, одан 
тыс уақыт та да мемлекеттік қыз-
мет  шілердің мораль дық-әдептілік 
бей несіне қойылатын жалпы қабыл-
данған талаптарды, сондай-ақ олар-
дың мінез-құлқының негізгі стан-
дарттарын сақтай отырып, қызмет 
атқару қажеттігі жайлы жүйелі түрде 
профилактикалық және түсіндірме 
жұмыстары жүреді. 

Біз – жаман әдеттен барынша 
аулақ жүруге тырысатын мамандық 
иелеріміз. Осы орайда, Қазақстан Рес-
публикасы Президенті жанындағы 
мемлекеттік басқару Академиясы 
және  ҚР Мемле кеттік  қызмет іс-
тері және сыбайлас жем қорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бірле-
се жасаған Pocketbook (Әдеп ко -
дексі қойын кітапшасы) – тап-
тыр  мас дүние. Бұл жадынама 
– мем  лекеттік қызметшілерге Әдеп 
мә се лесінде басшылыққа алар құ-
рал. Онда мемлекеттік қыз мет -
шілердің жұмыстан тыс уақыт тағы, 
қызметтегі, әлеуметтік желі  де, БАҚ 
арқылы қоғамдық сөз сөй   легенде өзін 
дұрыс ұстауы туралы нұсқаулықтары 
берілген. Міне, осын дай жадынама  
әрбір мемлекеттік қыз метшіге бе-
рілді. 

Ауқымды алдын алу жұмыстары 
қызметкерлердің жауапкершілік 
деңгейін арттыруға септігін тигізді. 
Жыл басынан әділет департаменті 
қызметкерлерімен әдеп кодексі нор-
маларын бұзу фактілері орын алған 
жоқ.

Елбасымыз Н.Назарбаев «Қа зақ-
стан-2050» Стратегиясында 2050 
жыл  ға қарай әлемнің ең дамыған 
30 елі нің қатарына кіру міндетін 
қой ған еді. Осы мақсатты іске асы-
руда мемлекеттік аппарат қыз ме-
тінің функционалдылығы мен ти-
імділігін барынша жоғарылатудың 
маңыздылығын ерекше айтып өтті. 
Алдағы уақытта ел үшін адал қызмет 
ететін мемлекеттік қызметшілердің  
кәсіби деңгейін жоғары лату бағы-
тында жұмыстар атқару, тәр тіптік 
және этикалық бақылауды күшейту, 
корпоративті мәдениетті жетілдіру 
жолында және заманауи техноло-
гияларды пайдалана отырып, мемле-
кеттік аппараттың тиімділігін артты-
ру бойынша қарқынды жұмыс жасау 
міндеті тұр. 

Мемлекеттік қызметті басқа са-
ла мен салыстыруға болмайды. Осы 
салада еңбек етіп жүрген қыз метші 
арқылы бүкіл мемлекетке деген көз-
қарас қалыптасатынын ұғынуы мыз 
керек.

Қ.САПАРОВ,
облыстық әділет 

департаментінің басшысы, 
ҚР Заңгерлер одағының 

РҚБ филиалының төрағасы.

ӘДЕПТІЛІК –
МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ 
ҚАҒИДАСЫ

2019 жылдың 1ші тоқсанына арналған Қызылорда облысының 
Әділет департаменті басшысының және департамент басшысы 
орынбасарларының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың 

өкілдерін қабылдау К Е С Т Е С І

Мемлекеттік 
органның 

атауы

       А.Т.Ә. Атқаратын 
қызметі

Азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысының 

Әділет 
департаменті

Сапаров 
Қалдыбек 

Ерубайұлы

Департамент 
басшысы

сәрсенбі, жұма,
сағат 15-00-ден 18-00-ге 

дейін

Қызылорда қаласы
Абай даңғылы, 52

8 /724 2/ 
23-10-51

Бәкішева
Ирина 

Жұмабайқызы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, сейсенбі, 
бейсенбі, сағат 09-00-

ден 12-00-ге дейін

Қызылорда қаласы
Абай даңғылы, 52

8 /724 2/ 
23-10-16,
8 /724 2/ 
23-10-35  

Алимбаев 
Аскар 

Арысланович  

Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, сейсенбі, 
бейсенбі,  

сағат  09-00-ден  12-00-
ге дейін

Қызылорда қаласы
Абай даңғылы, 52 

8 /724 2/ 
23-11-60

        

Махамбетов 
Акадил 

Шакизатович

Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі, сәрсенбі, 
жұма, сағат 09-00-ден 

12-00-ге дейін

Қызылорда қаласы
Яншина көшесі, 1

8 /724 2/ 
26-32-04

Қазақстан Республикасы Президентінің  2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексіне және 2015 жылғы 
18 қарашадағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес, Қызылорда облысының Әділет департаментінде «23-10-09» сенім телефоны жұмыс істейтіні 
хабарланады.

Жастарға арналған “Zhas Project” жобасы 
жемісті жүзеге асырылып келеді. Бұл жастардың 
кәсіпке деген қызығушылығын оятып, ізденісін 
арттырады. Игі бастаманың “Mega art” кіші жоба
сы қолға алынған еді. 

БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА БАҒЫТ 

Ғазиза ӘБІЛДА.СБ

Кезінде, Ұлы Отан соғысы ал-
дындағы жылдары «Кооператор» 
кол хозы Сырдария ауданындағы жақ-
сы көрсеткіштерімен аты шыға бас-
таған шаруашылық болатын. Қала 
ір гесіндегі ауыл шиеліліктердің үлгі-
сімен ауданда бірінші болып күріш 
егуді бастап, одан мол өнім өндірді. 
І.Ерімбетов, А.Дәуітбаева сияқты 
диқандар жоғары марапаттарға ие 
болып, колхоз даңқы дүркірей бас-
тады. Шаруашылық төрағасы Қуат 
Ерімбетов елдің ақылды ұйымдас ты-
рушысы, кәнігі дихан ретінде таны-
лып, беделі өсе түсті. Ауыл мәдениеті 
жақсарып, жаңа ғимараттар, тұрғын 
үйлер бой көтерді. Міне, ау ылдың өз 
күшімен салынған жаңа же тіжылдық 
мектеп те сол жылдар дың жемісі бо-
латын. 

Мектептің өткен жолын, атқарған 
тірлігін сөз еткенде мақтан тұтып, жа-
рия етуге татырлық жетістіктерін айта 
отырғанның артықтығы болмас. Биыл 
осы оқу орны бой көтерген ауылдың 
тумасы, мектептің алғашқы іргетасын 
қалауға қатысқан жерлесіміз, Кеңес 
Одағының батыры Жақыпбек Махам-
бетов атындағы орта мектептің ашы-
лып, ұрпақ тәр биелей бастағанына 80 
жыл! 

Тарих беттерін парақтасақ, мек-
теп ті әр жылдары басқарған талай 
ұстаз марқұмдардың есімдерін атауға 
бола ды. Аруақтары риза болсын, 
біразы ның есімін атап кетейін.

Оны алғаш рет Асқар Меңліханов 
(1938-1943 жж.) деген азамат бас-
қа рып, бастауыш оқу ұясының қа-
лып тасуына көп еңбек сіңірді. Ал, 
сұрапыл соғыстың нағыз алапат ке-
зінде мектепке Кәдірма Кәрібаева 
(1943-1948 жж.) апай жетекшілік етті. 
Одан кейін соғыс даласынан жеңіспен 
оралған Дүйсет Тайманов (1948-1953 
жж.) директор болып 5 жылдай абы-
ройлы қызмет етті. Мұнан кейінгі бас-
шылар да жас ұрпаққа білім, тәрбие 
беру саласынан абырой тауып, талай 
жемісті де жеңісті соқпақтардан өтті. 
Мәселен, Молдаш Достанов (1953-
1956 жж.) осы мектепті үш жылдай 
басқарып, сосын орта мектепке бас-
шы болды. Реті келгенде айта кетейін, 
ол осы ұжымның нағыз мақтан тұтар 
азаматы. Жақында оның туғанына 90 

жыл толды. Ол осы жылдардың 35 
жы лында ауыл мектептерінде бас-
шы қызметін атқарды. Сонда жүріп 
ғылыммен ай налысып, кандидаттық 
диссертация қорғады. Өмірінің соңғы 
7-8 жылын да университетте ұстаздық 
етіп, дүние ден озды. 

Мектеп ұжымының ендігі бір 
мақтан тұтар мүшесі – дүниеге ұстаз 
бо лып келіп, ұстаз болып өткен, 
Сыр бойы ұстаздарының ұстазы, со-
ғыс ардагері Қасымбек Ыбыраев. Ол 
ұжымды басқарған жылдары мек-
теп абыройы аса биік болды. Сол 
кісінің биік беделінің арқасында 7 
жылдық мектебіміз он жылдыққа 
айналды. Оқушылардың пайдалы ең-
бекпен шұғылдануы өріс алып, мек-
теп жанындағы өндірістік тәжірибе 
участогінің жүгері өсірушілері (же-
текші Тотай Тұрлығұлов) облыс та 
бірінші болып Мәскеудегі бүкіл одақ-
тық халық шаруашылығы көрмесіне 
қатысты. 

Осы арада қатардағы ұстаздардың 
ерен еңбегін атамай кету әбестік бо-
лар еді. Бұл ретте, ойға алдымен 
Ш.Сейтжанова, М.Оспанов, Ә.Шал-
қыбаева, Б.Әубәкірова, Т.Сүтенов, 
П.А.Ли, Т.Тұрлығұлов, А.Түменбаев, 
т.б. есімдері оралады. Олар осы ауыл-
да туып, осы топырақта туған жастар 
санасына терең білім, тәлімді тәрбие 
берді. 

Жоғарыда айтқанымыздай, мекте-
бімізге 80 жыл, оны екі рет басқарған 
белгілі түрколог-ғалым, ұстаз Мол-
даш Достановтың туғанына жә не осы 
мектептің іргесін қалауға қа тысқан, 
осы мектептің шәкірті әрі өмірінің 
соңына дейін осында ұстаз дық еткен 
Әйтіш Шалқыбаевтың да туғанына 90 
жыл толды.

Ауыл ортасында 4 бөлмелі мектеп 
іргесі қаланған жылы Әйтіш ағай 9-10 
жасар шамасындағы ауыл баласы 
екен. Осыған дейін қолайсыз үйлерді, 

жазда көлеңкелі жерлерді паналап, са-
уат ашыпты. Отыз сегіздің көктемінде 
аталған құрылыс қолға алынған. 
Ауыл адамдары, болашақ ата-аналар 
өздері кесек құяды. Қолының икемі 
бар Қалыбай деген ақсақал қасына 
көмекшілер алып, бөлмелердің 
іргесін қалай бас тайды. Мұны көрген 
Әйтіш ағай «осы күзде өз ауылы-
мызда жаңа мектеп болады, сонда 
оқимыз, құрылысына көмектесіңдер» 
деп жар салып, ауыл балаларын 
ұйым дастырады. Айтқандай, Әйтіш 
бастаған ересек балалар үш ай жазын 
осы құрылыс басында кесек, құм, лай 
тасумен өткізеді. Ауыл адамдарының 
еңбегі қайтып, сол жылғы күзде «Ко-
оператор» атындағы жетіжылдық 
мектептің есігі ашылып, шәкірттер 
қабылдайды. Міне, құтты білім орда-
сы ның іргесі осылай қаланған екен. 

Жалпы бұл ағай ұстаздықты алғаш 
1946 жылдан бастаған. Балалық шағы 
сұрапыл соғыс жыл дарына тұспа-тұс 
келген. Әуелгі де қырманда есепші, 
көкөніс өсіру шілерге көмекші болған. 
Сосын білі мін көтеруге құмартып, сол 
қиын кез дердің өзінде педагогикалық 
училищеге оқуға түсіп, әуелі бастау-
ыш сынып мұғалімі мамандығын 
алып, ұстаздық жолын бастады. Сыр-
дария ауданындағы «Жаңатұрмыс», 
Абай атындағы жетіжылдық мектеп-
терінде, жоғары білім алғаннан кейін 
қаладағы мектептерде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. Ара-
сында мектеп директорының орынба-
сары міндетін де абыроймен атқарды. 
Со дан 1959 оқу жылында өзі бала 
кезінде құрылысына қатысқан, өзі 
оқы ған, кейін ұстаздық еткен №43 
мектепте еңбек етіп, өмірден озды.

Айта берсе Әйтіш ағайдың өмір-
дегі, еңбектегі, адами пендешілік қа-
сиеттеріндегі үлгі алатын жақтары 
көп еді. Ол, ең алдымен, жалтағы жоқ 
турашыл, әділ жан еді. Соған қоса 

ой-өрісі кең, ақыл-парасаты орнықты 
ақсақалдығы басым, өзгені иландыра 
білетін кісілігі бар, ізеті мол кішілігі 
де бар аға болатын. Ол, ең алдымен, өз 
мамандығын терең меңгерген білікті 
ұстаз еді. Сөзіміз дәлелді болу үшін 
бұрын осы мектепте ұстаздық еткен 
КСРО, Қазақ ССР оқу ісінің үздігі, 
Қазақстан Педагогика ғылымдары 
ака демиясының академигі, ұлы та-
рихшы Е.Бекмахановтың сүйікті шә-
кірті болған, ғалым-педагог Тотай 
Тұр лығұловтың сөзіне жүгіне оты-
райық:

– Әйтекең өте еңбекқор болатын. 
Шәкірттерін де осыған тәрбиеледі. 
Жаз болса, оқушылар лагерінде, мек-
тептің тәжірибе участогінде еңбек 
ететін. Ол балаларға қауын-қарбызды, 
картопты, жүгеріні, жеміс ағаштарын 
егуді, суаруды, отауды, т.б. күтіп-
баптауды да үйрететін. Әсіресе күріш 
дақылын күтіп-баптауды жақ  сы 
білетін. Қысқасы, Әйтекең оқушы-
ларды еңбекке баулудың шебері бо-
латын. Ол өз пәні – қазақ тілін де, 
әсіресе грамматиканы шебер талдай-
тын. Шәкірттері бұл пәннен сауатты 
болып шығушы еді. 

Иә, осылай тойымыз тойға ұласып, 
жаңа жылды қомақты қуанышпен 
қарсы алғалы отырмыз. Қазақстан оқу 
ісінің үздігі, алпысыншы жылдардың 
басында мектепке басшылық еткен 
ардагер ұстаздардың бірі Сұлтан 
қажы Үсенұлы:

– Бұл мектеп – мақтауға да, аты 
айтылғанда мақтануға да тұрарлық 
оқу орны. Алдымен мақтанарымыз 
бұл алғаш іргесін қаласқан батыр 
атымен аталады. Сондай-ақ, мұнда 
талай еңбек пен өнер, білім және 
қоғам қайраткерлері оқып, ұлы өмірге 
жолдама алған. Мәселен, атақты ака-
демик Ә.Нысанбаев, ғалым, қоғам 
қайраткері, екі рет министр болған 
М.Базарбаев, қоғам қайраткері белгілі 
инженер-механик М.Қалыбаев, рес-
пуб ликамыздағы қаракөл өңдеу өн ді-
рісін ұйымдастырушы, ғалым С.Әлім -
бекұлы, жазушы Саид Баязитов, 
Рес публикамыздың ардагер журна-
лисі Ө.Жаппарханов сынды белгілі 
тұлғалар осы мектептің түлектері. 
Ал, 90 жылдығы аталып отырған 
Әйтіш Шалқыбаев ағамыздың өмір 
жолы мақтануға да, мақтауға да 
тұрарлық. Осы мектеп іргесін қалауға 
да қа тысты, осында шәкірт те  болды, 
кейін өмірінің соңына дейін осында 
ұстаздық етті, – дейді. 

Қазір тоғысқан тойлар иесі атанып 
отырған мектепте 135 ұстаз қызмет 
етеді. Оның 32-сі жоғары санатты, 
57-сі бірінші санатты мұғалім. Ұжым  
осы ұстаздардың арқасында жыл сай-
ын абырой биігінен көрініп жүр. 

Б.ИМАНБЕРДИЕВА,
№43 Кеңес Одағының батыры 
Ж.Махамбетов атындағы орта 

мектеп директоры.

ҰЖЫМ 
МАҚТАНЫШЫ

Сонау отызыншы жылдардың басында ашаршылық апа
тынан аман қалған ауылдарда жаппай сауаттандыру ісі қолға 
алынды. Мәселен, 1934 жылы Қызылорданың солтүстік 
бетіндегі екі ауылда сауаттандыру мектебі ашылды. Олар сол 
кездегі жағдайға байланысты оқушыға бастауыш білім беру
ге негізделіп еді. Бұл қимылға жергілікті халық та ынталана 
жұмылып, білім шырағын жағу жорығына белсене атсалыс
ты. Уақыт өте келе, білімге құмар жастар қатарының өсуіне 
байланысты мектепті кеңейту, оқушыларды білім ордасына 
көптеп тарту талабы туындады. Сөйтіп, 1938 жылы ауыл 
азаматтарының күшімен кесек құйылып, мектепке арналып 
8 бөлмелі үй тұрғызылды. Ақыры 1938 жылдың күзінде 
қоңсылас екі ауылдың мектебі қосылып «Кооператор» 
атындағы жетіжылдық мектеп ашылды. Міне, бүгінгі батыр 
атындағы №43 орта мектептің негізі осылай қаланып еді. 

Жарамсыз деп есептелсін
Аргинбаев Мухамеджан Бакытовичтің атына 

Қызылорда облысының ішкі істер департаментінен  
берілген КЗ №09733 қызметтік куәлігі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

Денсаулығында ақауы 
бар балаларды қоғамнан 
тыс қалдырмау үшін психо-
логтармен кеңесе отырып, 
балалардың ойлау қабілеті 
мен шығармашылығын жан-
жақты дамытуды көздеген 
“Mega art” осы жылдың 
тамыз айында жұмысын 
бастаған болатын. Жоба 
“Шағбан” балабақшасы 
және №7 ар найы түзету 
мектеп-интер натындағы ба-
лалармен тұ рақты байланыс 
орнатып, оларды қызықты 
әрі пайдалы үйірмеге тарт-
ты.      

– Үйірмеде олар ең күр-

делі есепке құрылған шах-
мат ойынын үйреніп, соны-
мен бірге, қиялдарына ерік 
беріп, құмға, суға, қағаз 
бетіне суреттер салады. 
Шығармашылық ең бек бала-
лардың өмірге құш тарлығын 
арттырып, өне рін дамытуға 
игі әсер етті. Демек, біздің 
түпкі мақса тымыз орындал-
ды, – дейді жоба жеңімпазы 
Бексұлтан Тұрсын.  

Бүгінгі заманның тала-
бына сай кәсіпкерлікпен 
ай налысуға алғашқы бас-
та ма болған бұл жобаның 
жас тардың бо лашағына игі 
әсері мол.



Жалаңтөс батыр ауылы – аудан 
орталығына жақын орналасқан елді 
мекендердің бірі. Ауыл тұрғындары 
негізінен ауыл шаруашылығымен 
айналысады. Күз түскенде кент ба-
зарларында осы ауылдан әкелінген 
қауын-қарбыз, жуа-сәбіз, қызанақ 
пен қияр, өзге де жемістерге 
сұраныстың көп болатынын көзбен 
көріп жүрміз.

Қарашеңгел ауылдық округінің 
әкімі Орысбек Жәмшей товтің айтуын-
ша, елді мекенде аяқ су, ауыз су шешімін 
тапқан. Су жүйесінің мүмкіндігін 
жақсы пайдаланып отырған үйлерге 
бас сұққанда өзіңізді ауылда емес, 
қалада жүргендей сезінесіз. Жолау-
шылар тасымалында ешқандай кідіріс 
жоқ. Аудан орталығынан сағат сайын 
қоғамдық көлік келіп тұрады. Ал заңды 
түрде тіркеліп, жеке көліктерімен так-
си қызметін жасаушылардың да табы-
сы бөтен емес.

Округте мүйізді ірі қара, уақ мал, 
жылқы ұстайтын тұрғындар баршылық. 
Амандықты «мал-жаның аман ба?» 
деп бастайтын дала перзенттерінің 
қолындағы төрт түлік саны көңіл 
тоғайтады. Қазіргі таңда шаруа қамын 
күйттеген жалаңтөстік ағайын мал 
қыстату қамымен қарбаласып жүр. Елді 

мекендегі «Жалаңтөс батыр» ЖШС, 
«Қият», «Қыдыр», «Өркен», «Рауан», 
«Дін-Нұр», «Қуан-Ата», «Жалаңтөс 
батыр», «Ұлан», «Сая», «Салмаев Ш» 
шаруа қожалықтары ауылдың көптеген 
тұрғындарын жұмыспен қамтып отыр. 
Осы жылы «Жалаңтөс батыр» ЖШС 
егілген егістен қомақты өнім жина-
ды. Бұл «қолы қимылдағанның, аузы 
қимылдарын» ескерсек, отбасына кірер 
нәпақа деген сөз.

Ауылдағы мал шаруашылығы, 

егін шаруашылығы, ұсақ сауда, жо-
лаушылар тасымалы, халыққа қызмет 
көрсету (монша, шеберхана) өзге 
де бағытты қамтитын кәсіп кер лік 
субъектілері тұтынушылар талғамынан 
табылуда. Ағымдағы жылы такси 
қызметі, ұсақ сауда, дүкен, аяқ киім 
шеберханасы, компьютер қызметі, құс 
шаруашылығы бағы тында тоғыз ауыл 
тұрғыны кәсіпкерлікке тіркелген бола-
тын. Сондай-ақ, «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті 

дамыту» бағдарламасының екінші 
бағыты бойынша «Бастау Бизнес» 
жоба сымен несие алып, мал ба-
сын көбейтіп отырғандар, «Бизнес-
Кеңесші» жобасымен өңірлік кәсіп-
кер лер палатасы арқылы несие алған 
тұрғындар кездеседі. Оған қоса бір-
неше тұрғынның несие алуға «Өңір-
лік инвестициялық орталығына» құ-
жат тары тап сырылды. Елді мекенде 
бұлардан өзге де несие алып шаруасын 
одан әрі жандандырып отырғандар бар. 

«Биылғы жылы «Рауан» шаруа 
қожалығы «Агро несие» корпорация-
сы арқылы берілген қаржыға жылқы 
сатып алды. «Жалаңтөс батыр» ЖШС 
болса, егін шаруа шы лығын дамытуға 
«Қазалы несие» ЖШС арқылы 30 млн 
теңге несие алып жұмыс жасауда» 
дейді ауылдық округ әкімдігінің бас 
маманы Шоқан Қожантаев.

Бір мезет ауылдың әлеуметтік, ру-
хани тыныс-тірші лі гіне зер салсақ. 
Жаңа үлгідегі мектеп, дәрігерлік 

амбу латория, қос қабатты әсем бала-
бақша, кереметтей ауыл дық клуб, 
ветеринариялық пункт жаңадан са-
лынса, кітапхана мен ауылдық округ 
әкімдігі ғимараты күрделі жөндеуден 
өткізілді. Ауыл ішінен аумақты да 
көрікті орта лық алаң, балалардың ойын 
алаңы ел игілігіне берілді. Жұрт шы-
лық тың жұмылуымен асар тәсілімен 
«Жалаңтөс батыр» атымен аталатын 
мешіт жамағатқа есігін айқара ашты. 
Ауылдағы Әбдінағи Ибраев көшесі 
асфальтталса, бірқатар көшелер түнгі 
жарық шамдарымен қамтылған.

Жалаңтөс батыр ауылдық кітап-
ханасы электронды ақпа  раттар қорын 
қалыптастыратын жаңа «Модельді 
кітап  хана» ретінде ауыл тұғындарына 
қызмет көрсетеді. Оқыр ман дардың бос 
уақытын тиімді пайдалану мақсатында 
түрлі мәдени іс-шаралар өткізіліп, «Ра-
уан» шығармашылық клубы жұмыс 
атқаруда. Ауылдық клубта жыл бой-
ына түрлі іс-шаралармен қатар, кино 
қойылымдары да көрсетіледі. Кәсіп-
орын дағы үйірмелерге қатысатын 
өнерпаздар респуб ли калық, облыстық, 
аудандық байқаулар, конкурстарда 
жүл делі орындарды иеленіп жүр. 

Бұл бір ғана ауылдағы тіршілік 
бей несі. Ал еліміз Тәуел сіздік алғалы 
қаншама ата қоныстың ажары кіріп, 
ахуалы оңалғанын таразылай беріңіз. 

Қысқасы, Тәуелсіздік халықтың ең 
басты қадір тұтар құндылығы болғанда 
қазақтың талай ауылы әлі түлей бере-
тініне бек сенеміз.

Қазалы ауданы, 
Жалаңтөс батыр ауылы.
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SAN SALA
ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН БІРГЕ ТҮЛЕГЕН АУЫЛ

Екі алып, екі дәу. Бірі 
Сырдарияның алыбы – жайын. 
Екіншісі – Тұранның тарғыл жол-
барысы. Екеуінде де тірші ліктің 
белгісі жоқ.

Уақиға желісі былай болған деседі.
Ана жолбарыс күшіктерін ертіп да-

рия бойына суаттауға келеді. Бір күні 
келгенде Сыр жайыны бір күшігін, 
екінші күні екінші күшігін, үшінші 
күні үшінші күшігін құйрығымен 
ұрып, қағып алып кетеді. Күшіктерін 
құтқара алмай, дәрменсіз қалған ана 
жолбарыс суға бір түсіп, бір шығып 
әбден ызаланып, ақырады. Күнде 
келіп дария бойында жаңағы жайын-
ды торуылдайды.

Бір күні жайын келіп жолбарыстың 
өзін қағып құлатпақшы болған сәтте 
жолбарыс оның құйрығынан шап 
тістеп жағаға лақтырады. Лақтыруын 
лақтырғанымен, өзінің бел омыртқасы 
үзіледі. Сөйтіп жайын судан шығып, 
жолбарыс белден шойырылып, екі дәу 
солай жағада жатып көз жұмады. Бұл, 
әрине, аңыз. Осы аңызды кішкентай 
кезімізде әкем домбыраға салып көп 
айтып отыратын еді. 

Ғылыми тілде «Тұран жолбары-
сы» кейде «Каспий жолбарысы» деп 
аталған жолбарыс тұқымы бертінге 
дейін Қазақстан мен Орталық Азия-
ны мекендеген. Қазақстан жерінде 
жолбарыстың көбірек мекендеген 
жері –  Сырдария өзені мен Арал 
теңізінің бойы, кейінгісі Балқаш 
көлі мен Іле өзені аумағы болған. 
Сондай-ақ, Шу мен Сарысу, Талас, 
Арыс өзендерінің бойы, Билікөл 
маңы, Қаратау жоталарын мекендеді 
деген ғылыми тұжырым бар. Яғни, 
бұл Тұран жолбарысының Сыр-
дан Шығысқа көшу жол сапарының 
іздері, белгісі.

Олар жол бойында көптеп 
шығынға ұшырайды. Оның айғағы, 
Шу өзені бойында 1912 жылы екі 
жолбарыс өлтірілген. Сырдарияның 
соңғы жолбарысының бірі 1925 
жылы Қармақшы ауданы, Жосалы 
кентінің маңында, ал енді бірі 1933 
жылы Қазалы маңында жан қиған. 
Дегенмен  Сырдария бойындағы ну 
қамыстың ішінен, қызылдан «Тұран 
жолбарысы» 1945-1950 жылға дейін 
де ұшырасып отырған. 

Алғаш «Тұран жолбарысы» тура-
лы А.Бутаков 1848-1849 жылдардағы 
Арал экспедициясындағы жол жаз-
баларында келтіреді. Одан кейін Лев 
Берг өзінің «О тиграх на берегах 
Сыр-Дарьи» деген  мақаласында, Пе-
ровск портының капитаны Ивашин-
цев әр түрлі басылымдарда, Ресейде 
жарық көрген «Военный сборник» 
журналының 1871 жылғы нөмірінде 
көп айтады. Олардың суреттеуінше, 
Тұран жолбарысының салмағы 170 
пен 240 келі аралығында, ұзындығы  
2,70-2,90 метр болған. Салмағы 
жөнінен Уссурий жолбарысынан 
зор әрі күшті. Ол туралы мынадай 
естеліктер бар: Тұран жолбарысының 
атан түйені жығып, қамыс арасымен 
100 метрге дейін сүйреп барғаны ту-
ралы оқиға хатқа түскен. 

Жалпы жолбарыстың тамағы 
тоқ болса ешкімге тиіспейді. Бірақ, 
мұрағат деректері бойынша, 1880 
жылы Арал түбіндегі ауыл маңында 
отын жинап жүрген бір әйелді жол-
барыс жеп қойған. Дәл солай Пе-
ровский гарнизонының офицері де 
жолбарыстың жемі болыпты. Осын-
дай оқиғалардан кейін Тұран жол-
барыстарын жаппай қыру басталған 
тәрізді. Әр өлтірілген жолбарыс үшін 
сыйақыға 25 сом (ол кез үшін бұл 40 
қойдың құны) берілген. 

Жолбарыс атаулының ішіндегі қа-
нық түсті әдемісі, дене тұрқы ең ірісі – 
осы Тұран жолбарысы. Оның тұқымы 
бенгалдық және амурлық тұқымынан 
да асып түседі. 

Жолбарыстың Сыр бойындағы ме-
кен ету орындары – ну қамысты өзен 
жағалауы мен жиделі, тораңғылды 
ағаш арасы. Ол Орталық Азияда тоғай 
деп аталады. Сол жылдары Сыр бой-
ында тоғай бұғысы, қарақұйрық, да-
лада киіктер, теңіздің жағалауы мен 
дария бойы қамыс арасы қабанға 
толы болды. Осылардың барлығы 
жолбарыстың негізгі жемтігі.

1906 жылы Түркістан аумағында 
жортып жүрген соңғы жолбарысты 
князь Голицын атқан. Тұран жолба-
рысын  1958 жылы Амудария атыра-
бында көргендер бар екен.

Амур жолбарысы Ресейдің оң-
түстік шығысында, Солтүстік Корея-
да, Маньчжурияда, Амур өзе ні  нің 
аңғарларында кездеседі. Жол барыс 
Амур өзенінің құрметіне осы лай 
аталған. Ол «Қиыр Шығыс қа бы-
ланы», «Сібір қабыланы» деген аттар-
мен де белгілі.

Көпті көрген жаңақорғандық 
Шайдарбек қарияның айтуынша, Сыр 
бойында оның ішінде Жаңақорған 
жерінде жолбарыстар көптеп ме-
кендеген. Оның бір дәлелі, Ережеп 
батырдың жыртқыш аңмен алысқаны 
туралы тың деректер болса, енді бірі 
өз әкесінен естіген есті әңгімелер. 

Адам баласының қаһарына 
ұшыраған аңның бірі – жолбарыс екені 
айқын. Дария бойындағы ну қамысты 
мекендеген қай жолбарыс болсын, 
малға шауып, адамды да жаралап, ай-
бат көрсеткен. «Малым – жанымның 
садақасы» дейтін қазақ, малды қойып, 
ақыр соңы адамға шапқан аңды аяма-
стан, атып ала берген.

Қай ақпарды алып қарасақ та, 
жол барыстардың Жаңақорған жерін, 
сек сеуілді құм мен қалың нулы да-
рия жағасын мекендегенін ұғамыз. 
Қызығы сол, мысық тұқымдасындағы 
айбарлы аң туралы аңыз-әңгімелер 
XX ғасырдан бастап кітапқа жазы-
лып, таңбаланғанымен, ел аузында 
дария тасып, тоғай толып, қамыс 
жайлағаннан бастап жолбарыстар 
Сыр бойын мекендегені айтылады.

Бүгінде Сырды мекендеген жолба-
рыс тың өзі тұрмақ, ізі де көрінбейді. 
Негізгі себеп, бір кездері орман-
тоғайды барлап, күн көрген жолбарыс 
біздің өлкеде мүлдем жоқ. Ауыл малы 
мен адамға шапқандықтан ба, әлде 
адамдардың аңның бағалы терісіне 
қызығып, атып ала бергенінен бе, 
Тұран тағылары Сыр бойы тұрмақ, 
Қазақстанның өзінде жоқ жануарға 
айналды. Бір сөзбен айтқанда, ізім-
қайым жоғалған аңның біріне айнал-
ды. Тіптен, «Қызыл кітапқа» еніп 

үлгермеді. Десе де, Қазақстанның 
ұлттық географиялық қоғамы 2020 
жылға қарай Тұран жолбарыстары по-
пуляциясын жандандырмақ.

Тұран жолбарысының бұл өңірден 
кетуіне бірден-бір себеп Орынбор-
Ташкент темір жолының салынуы деп 
ойлаймын. Көпшілік әдебиеттерде 
соңғы жолбарыс 1948 жылы Қазалы 
балықшыларымен өлтірілді дейді. 
Оны соңғысы деп айтуға болмайды. 
Олар тек өз мекенін темір жол кел-
ген соң басқа өңірлерге ауыстырды. 
Ал менің әкем қыстың күні қызылға 
сексеуілге барғанда құмда үлкен 
мысықтың іздерін көретінбіз деп оты-
ратын. Ол 1950-1955 жылдар шама-
сында. 

Сол жолбарыстар түбімен жой-
ылып кетті деуге болмайды. Олар 
салынып келе жатқан темір жолмен 
бірге үрки қаша отырып, Сыр бойы-
мен бір тармағы Қаратауға жетіп, 
одан Ұлытау, Сарыарқа, Алтай асып, 
сол Амур, Уссурий жағасынан бір-ақ 
шығуы да әбден мүмкін. Ал екінші 
тармағы Қызылды асып, Қарақұм, 
Түркімен, Копетдаг тауларын асып 
Ферғана даласымен Иран асып 
кетті деп жорамалдаймын. Оның 
бір дәлелі, бүгінгі таңға дейін Иран 
кілемдеріндегі Тұран жолбарысының 
бейнесі, батылдықтың символы етіп 
көрсетіледі. Демек, Амур немесе Ус-
сурий жолбарысы осы Тұран жолба-
рысынан тарауы да мүмкін деген ой 
бар.

О.АЙДАРОВ,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ оқытушысы. 

ТҰРАН ЖОЛБАРЫСЫ

Осындай мерейлі мақсатты көздеген 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев, орынбаса-
ры Күләй Ерма ғамбетова бастаған топ 
Қызыл орда қаласының тұрғындары 
Серік Бәкішов пен Амангелді 
Әбзалиевтің отбасыларына арнайы ба-
рып, ұлты мыз дың ұлық мерекесімен 
құттықтап, Алғыс хат пен сый-сияпат 
табыстады. Олардың алғашқысы заң, 
сот органдарында қарымды қызметімен 
танылған, екін шісі қала басшысы 
болған, өңірімізді мұнай өнімдерімен 
тұрақты қам та масыз ету жолында 
жемісті жұмыс жасаған ардагер. 

Сондай-ақ облыстық ішкі істер 
департаменті жанындағы ардагер-
лер ұйымының төрағасы Серікбол 
Тұңғышбаевтың ұйым дас тыруымен 
Тас бөгет кентінде полицияның отс-
тав   кадағы пол ков никтері 84 жас-
тағы Төлеш Әлиев және Арыстан 
Ашировтың жанұяларында болып, 

қарттарды мерекелерімен құттықтап, 
құрмет көрсетілді.

– Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Тәуелсіздік күні 
қарсаңында өмірлік дамуымыздың алғы 
сапында жүрген еңбек майталмандары-
на, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға да ерекше ілтипат жасап, 
атақ беріп марапаттағаны баршамыз 
үшін де өнеге. Біз қоғамымыздың 
алтын қоры болып табылатын 
азаматтарымызға, әсіресе, заманын-
да елі үшін жан аямай қызмет қылып, 
қазірде жастардың ақылшысы бо-
лып отырған ақсақалдарымыз бен 
тіршіліктен теперіш көрген кемтар 
кісілерге қамқорлығымызды ұдайы 
жалғастыра беретін боламыз, – дейді 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы С.Дүйсенбаев.

Қуаныш МӘДІБЕКҰЛЫ.
Қызылорда қаласы.

АРДАГЕРЛЕРДІ АРДАҚТАДЫ

Тәуелсіздігіміздің алғашқы күн-
дерінен бастап сыбайлас жем қор лыққа 
қарсы күрес елі міздің ішкі саясатының 
бас ты бағыттарының біріне айналды. 
ТМД елдерінің ара сында алғашқы болып 
біздің елде «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес» заңы қабылданып, арнайы 
орган құрылды. Мемлекеттік қыз меттер 
көрсетудің басым бөлігінің цифрлан-
дырылуы мен автоматтандырылуы, 
қоғамдық бақылау қызметі аясының ұл-
ғаюы, биліктің халық алдында есеп беру 
жүйесінің енгізілуі сыбайлас жемқорлық 
көрі ністерінің төмендеуіне өз сеп тігін 
айтарлықтай ти гі зуде. Осындай шара-
лардың нәти жесінде Қазақстан сыбай-
лас жемқорлықты қабылдау дең гейі 
бойынша халықаралық «Transparency 
international» ұйы мы ның мемлекеттер 
ин дексінде 131 орыннан 122 орынға ор-
наласты. Бұл айтар лықтай жетістік.

Елбасы мемлекет пен қоғам жем-
қор лыққа қарсы күре сетін тұ тастай күш 
болып жұмылуы керек тігін ұдайы айтып 
келеді. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру мақ-
са тында «Төртінші өнеркәсіптік рево-
люция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» Жолдауының 9-бағытын 

«Жем  қорлықпен күрес және заңның 
үстем дігі» деп атап, осы бір өзекті 
мәселе туралы ашық айтты. Сонымен 
қатар, аза мат тардың конституциялық 
құ қықтарына кепілдікті нығайту, құқық 
үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау 
қызметін ізгі лендіру жұмыстарын жал-
ғастыру қажеттігі, қоғамдық  тәртіпті 
сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласында көшелерде және адам 
көп жиналатын қоғам дық орындарда 
бейнебақылау жүр гізетін, азаматтар-
ды анықтайтын және жол қозғалысын 
қадағалайтын интеллектуалды жүйелерді 
бел сенді түрде енгізу керектігі нақты 
айтылған. 

«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-
жақты, үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде 
жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға 
қойған биік мақсаттарға қол жеткізе ала-
мыз» деп айтып өтті Елбасы. Сондықтан 
қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті 
індетпен көп болып күресуіміз қажет. 

Т.ЖОЛЫМБЕТОВ,
Еңбек, әлеуметтік қорғау және 

көші-қон комитетінің облыс 
бойынша департаменті басшысы.

ЖҰМЫЛҒАН КҮРЕС ҚЫЛМЫСТЫҢ ЖОЛЫН КЕСЕДІ

Тәуелсіздік күні қарсаңында халқына қалтқысыз қызмет етіп, 
ерен еңбектерімен қалың жұртының ризашылығына бөленген 
қариялар мен тағдырдан теперіш көріп, тән мен жан дертінің 
тауқыметін тартқан қамкөңіл азаматтарға шын пейілден ықылас 
танытып, қошемет білдіру назардан тыс қалмады.

ЖӘРМЕҢКЕ
Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы облыс әкімі-

мен бекітілген кестеге сәйкес ағымдағы жылдың 22 желтоқсан күні 
Қызыл орда қаласының әкімдігі мен Жаңақорған ауданының әкімдігінің  
ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өткізілетіндігін хабар-
лайды. Жәрмеңке өткізу уақыты 09.00-ден 13.00-ге дейін.

Өтетін орны: 1.Қызылорда қаласы Шүкіров көшесі, (Абай даңғылы мен  
А.Иманов көшесінің аралығы), 

2.Қызылорда қаласы Астана даңғылы, (Е.Көшербаев көшесі мен  
А.Иманов көшесінің аралығы).


