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Облыс әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалының 
төрағасы Қырымбек Көшербаев 
қызылордалықтардың мем ле
кеттік бағдарламаларды жүзеге 
асыру және аймақты дамыту 
жөніндегі ұсыныстарымен та-
нысты.

«Сыр дидары» газетінің бас 
редакторы Сәкен Ал дашбаев 
Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық 
мақаласы аясында халық 
шығармашылығын дамыту бой-
ынша облыстық продюсерлік 
орталықтың бірегей бейне 
мұрағат материалдарын цифр
ландыруды және бұрынсоңды 
газетте айдар ретінде жарияла-
нып, қаржыландыру мәселесіне 
байланысты тоқтатылған 
«жазба айтысы» жанрын 
жаңғыртуды ұсынды. Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ профессо-
ры Бағдат Карбозұлы «Дала 
фольклорының антологиясы» 
ізімен «Сыр өңірі фольклоры 
антологиясын» құру туралы 
ұсыныс жасады. Сондайақ, 
Қазақстан Жазушылар одағы 
облыстық филиалының хат-
шысы Қаршыға Есімсейітова 
қалалық мұражайдың бұрынғы 
ғимаратында аймақтың 
тарихиәдеби мұражайын ашу-

ды, кейінірек сол жағалауда 
жаңа ғимарат салу мәселесін 
қарастыру керектігін айтты.

Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік 
университетінің студенттері 
Әсем Какарманова мен Бек-
бол Қаратайұлы алдағы «Жас
тар жылына» орай, өңірімізде 
«TEDx» инновациялық фор-
матта республикалық «Алаш 
ардақтылары» жастар сессия
сын және Қызылорда мен 
Байқоңырда «Ұлы дала елі» 
жастар фестивалін өткізуді, 
сондайақ, «Qyzylorda» теле-
арнасында жастарға арналған 
креативті бағдарлама түсірі
лімін ұйымдастыруды сұрады. 

«Жалағаш ауданының жа-
стар ресурстық орталығы» 
КММ бөлім меңгерушісі 
Нарбота Серәліұлы жастар-
ды маусымдық және құрылыс 
жұмыстарына тартуға 
арналған «Жастар Еңбекке» 
республикалық жастар акция-
сын бастауды ұсынды.

Сонымен қатар, қоғамдық 
қабылдауда «Бизнестің жол 
картасы2020» және «Орда» 
мемлекеттік бағдарламаларына 
қатысу шарттарын, «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ қарыз алушылары үшін 
қажетті құжаттардың тізімін 
қысқарту және кепілдік бой-
ынша шектеулерді алып тастау 
арқылы жеңілдетуге қатысты 
бірқатар ұсыныстар енгізілді.

Ұсыныстармен танысқан 
аймақ басшысы барлық идеялар 
мен бастамаларды іске асыру 
мәселесі қаралатынын атап өтті.

«СБ» ақпарат.

Құлпыра түс, Қызылорда!
Қызылорданың дамуы – ел дамуының айқын көрсеткіші. 

БАҚ беттерінде талай жарияланды, бірнеше жыл бұрын Ел-
басы «Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістігін 
бір ғана Қызылорда облысынан көруге болады» деген еді. Рас, 
Сырдарияның қос қапталын жағалай қоныстанған облыстың 
өндірістік, экономикалық әлеуетінің артқаны айқын. Бұдан 
6 жыл бұрын, яғни 2012 жылдың қорытындысы бойынша 
әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері жағынан 
Қызылорда облысы республикадағы 16 аймақтың соңғы 
жағында болған еді. Ал соңғы бес жылда өңір көшбасшы бес 
аймақтың қатарына енді. Ал облыстың орталығы – екі ғасырлық 
тарихи тойын атап өткен Қызылорда қаласы сәулеті мен дәулеті 
келісті, ұлттың рухани ұйытқысына айналды. Бүгінде қала 
қақпасынан енген әрбір тұрғын мен мейман шаһардан ерекше 
шығармашылық еңбек пен дамуды байқайды.

ҰСЫНЫСТАР
ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ

«Нұр Отан» партиясының облыстық филиа-
лында өткен қоғамдық қабылдауда Сыр өңірі 
фольклорының антологиясын құру, Қызылорда 
облысының тарихи-әдеби мұражайын ашу, жас-
тар фестивалін өткізу және басқа да ұсыныстар 
айтылды, деп хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

Алдымен аймақ басшысы Аралдағы 
аудандық сот ғимаратының ашылуына 
қатысты. Аудандық сот бұрын 1940 жылы 
салынған ескі ғимаратта орналасқан болатын. 
Ал екі қабатты жаңа ғимаратта қызметкерлерге 
ыңғайлы кабинеттер, күту залдары және 
мұрағатқа арналған арнайы орын бар.

– Елімізде сот жүйесіндегі жаңғыртулардың 
табысты жүргізілуі оның материалдық
техникалық базасына байланысты болмақ. 
Осы ретте, өңірімізде сот қызметкерлеріне 
және сала мамандарына өнімді жұмыс істеуге  
көп мүмкіндік жасалып отыр. Бұл мемлекет 
тарапынан көрсетілген зор қолдау. Енді жаңа 
ғимарат сот жүйесінің жұмысын жетілдіріп, 
азаматтардың құқығы мен заңды мүдделерін 
қорғайтын орын болады және қызметкерлердің 
адал еңбек етуіне тың серпін береді деген ой-
дамын, – деді облыс әкімі.

Салтанатты шарада облыстық сот төрағасы 
Қамбар Нұрышев жаңа ғимараттың ашы-
лу салтанатына қатысушыларға құттықтау 
сөзін арнап, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Кішкене Айбосынов халықтың 
алғысын жеткізді.

Айта кету керек, үстіміздегі жыл Арал 

ауданы үшін табысты болды. Жыл аяқталар 
мезеттегі бүгінгі жаңалық теңізді аудан 
тұрғындарының мерейін өсіре түсті. Бұған 
дейін Арал ауданында 150 орындық орталық 
аурухана мен 300 орындық мектеп ашылған 
болатын.

Осыдан кейін аймақ басшысының са-
пары Қазалы ауданында жалғасты. Қазалы 
қаласында биіктігі 20 метр болатын Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Туы 
орнатылған  Мемлекеттік Рәміздер аллеясы 
ашылды. Биыл Конституция күні қарсаңында 
Мемлекеттік Рәміздер аллеясы  Арал ауда-
нында да ашылған еді. Алда осындай алаңдар 
облыстың басқа аудандарында салынады деп 
күтілуде.

Аллеяның ашылу рәсімінде аймақ басшы-
сы «Елтаңба мен Көк Туға, Гимнге тағзым – 
тарихқа  тағзым, оларға құрмет – елге құрмет. 
Өйткені, мемлекеттік белгілеріміз – елдің 
құты, ырысқасиеті» деп атап өтті. Жаңа ал-
лея Тәуелсіз мемлекетіміздің жүріп өткен 
жолдарын ұрпаққа ұлағаттайтын бастамалар 
мен әскер қатарына шақырылған жас азамат-
тарды шығарып салу сияқты патриоттық іс
шаралар өтетін орынға айналады деген сенім 

мол. Болашаққа үлкен қадам басқан мектеп 
түлектері мен отау тіккен жастардың да ақ 
жолы осы аллеядан басталатын болады.

Мұнан соң аудан орталығында Әйтеке 
биге ескерткіш ашылды. Монумент авторы 
– Қазақстан Суретшілер Одағының мүшесі, 
мүсінші Қазбек Сатыбалдин. Ескерткіштің 
биіктігі – 12 метр. Шараға арнайы Өзбекстан 
Рес публикасының Науаи облы сындағы би 
кесенесінен топырақ әкелінген.

– Республика көлемінде Әйтеке биді есте 
қалдыру бағытында біраз жұмыстар атқарылды. 

Оның атында аудан, көшелер, ауыл бар. Осы 
ауданның орталығы да би есімімен аталады. 
Өткен жылы бабамыздың еңселі ескерткішін 
орнату туралы шешім қабылдаған едік. Бүгін, 
міне, ескерткіш  өз тұғырына қонды. Елба-
сы өзінің «Рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында «Пат риотизм ең алдымен туған 
жерге, өз ауылына, қаласына, өңіріне және 
кіші Отанына деген сүйіспеншіліктен бастау 
алады» деген болатын. Ал, қазақстандық 
патриотизмді қалыптастырып, ілгері дамыту 
ұлтымыздың ұлы адамдарының үлгіөнегесін 
ұрпаққа дәріптеу арқылы жүзеге аспақ. Олай 
болса, Әйтеке бидей ұлыларды ұлықтау – 
бүгінгі ұрпақтың азаматтық парызы,  – деді 
аймақ басшысы. 

Сондайақ, салтанатқа жиылғандарды та-
рих ғылымдарының докторы, этнолог Ахмет 
Тоқтабай және аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Оразғали Бекбанов құттықтады.

– Қызылқұм қазақтарының қонысы 
Бұқардан Ырғызға дейінгі жерді жайлаған. 
Сондықтан да Әйтеке баба өз атақонысында 
жатыр деп есептеймін. Қазақта «Шекара не 
өзен болады, не кезең болады. Не болмаса 

байдың, батырдың қорымы болады» деген 
сөз бар. Тәуке хан 1680 жылы хандар кеңесін 
құрған кезде қазақ билерінің ең үлкені Әйтеке 
36 жас та екен. Билердің арқасында Жеті 
жарғы бекітіліп, мемлекеттік билер кеңесі 
құрылған. Сөйтіп әз Тәуке заманы қазақтың 
«он сан Алаш бірігіп, ойран болған жауымыз» 
деген ең жайлы, мамыражай кезең болған. 
Әйтеке өмірінің соңында Нұр ата бегі болып-
ты, – дейді баба мұрасын зерттеуші, тарих 
ғылымдарының докторы Ахмет Тоқтарбай.

Іссапар барысында облыс әкімі ау-
дан орталығын ұлғайту және абаттанды-
ру мақсатында Әйтеке би кенті  мен Қазалы 
қаласын біріктіру бағытындағы жұмыстармен 
танысты. Екі елді мекен арасын 11 гектар 
аумақ бөліп жатыр. Онда 24 кәсіпкерлік нысан 
салу жоспарланып отыр. Сондайақ, Қазалы 
қаласының автомобиль жолын қайта жаңарту 
бойынша жобалықсметалық құжаттама дай-
ындалды. Бұдан басқа 600 орындық мәдениет 
үйі мен мекемелер құрылысы жүргізілуде. Екі 
қабатты 12 тұрғын үй құрылысы жобасы дай-
ындалып,  жабық базар салуға жер учаскесі 
бөлінген.

ЖЫЛ ТОҒЫСЫНДАҒЫ ЖҰРТ ҚУАНЫШЫ

Ержан ҚОЖАСОВ.СБ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Арал және Қазалы ау-
дандарында болып, бірқатар нысандардың ашылуына қатысты. 
Жаңа жыл қарсаңында Аралда аудандық сот ғимараты пайдалануға 
берілсе, Қазалы ауданында Әйтеке би ескерткіші мен Мемлекеттік 
рәміздер алаңы ашылды.



Облыстық төтенше жағдай
лар департаменті мен облыстық 
полиция департаменті бірлесіп, 
2018 жылдың 18 желтоқсаны 
мен 2019 жылдың 3 қаңтар ара
лығына профилактикалық іс
шаралар жоспарын жасап, штаб 
құрылған және жұмыс мүшелері 
жасақталды. 

Жаңа жылды отшашусыз 
елестете алмаймыз. Алайда, 
пиротехникалық заттарды ереже 
бойынша қолданғанмен, қолға 
сапасыздары түсуі де ғажап 
емес. Ішкі істер министрлігінің 
нұс қауына сәйкес, республика 
бойынша мереке қарсаңында 
аза маттық пиротехникалық 

бұй  ымдарды заңсыз әкелу, сақ
тау, сату және пайдалану фак
тілерін анықтау және жолын 
ке су мақсатында “Пиротехни
ка” жедел профилактикалық іс
шаралар өткізілуде. Осы шара 
шеңберінде облыс көлемінде 
осындай заттар сататын орын
дарда күнделікті тексерулер 
жүргізілуде. 

Тәртіп сақ шылары пиро
техникалық заттарды тек ма
ман дандырылған дүкен дерден 
алуға кеңес бере ді. Заңмен 
белгіленген талаптар ды бұзып, 
пиротехника бұйымда рын сат
қан жағдайда ҚР Әкім шілік 
ко дексі бойынша жауапқа тар  
ты лып, айыппұл төлейді. Жүр
гізілген 25 рейд барысында 9 
құ қық бұзушылық дерегі анық
талған. 

Жоспарға сай, білім және 
денсаулық сақтау саласындағы 
мекемелерде кезекшілік ұйым
дастырылуда. Білім ошақта
рын да оқушыларға мектеп 

инс  пек торлары дәріс оқып, 
пи ро тех никалық бұйымдарды 
қол да нудың қаупі жайын да тү
сіндіру жұмыстары жү ріп жа
тыр. 

Бұл іске блогерлер де тар
тылып, түсіндірме жұ мыс тары 
әлеуметтік желілер ар қылы да 
таратылуда. Атаана лармен 
кездесу барысында өрттің 
алдын алу шаралары мен 
қауіпсіздік ережелерін сақ
тау, кәмелет жасқа тол маған 
жас жеткіншектерге құра мын
да жарылғыш заттар бар са
люттарды сатуға тыйым са
лынғаны және заңды бұз ған дар 
жауапкершілікке тартылып, 
үлкен айыппұл төлеуге мін
деттелетіні  туралы айтылуда.

Брифингте өткен 11 айда 
об лыс көлемінде тілсіз жаудан 
келген зардаптар дерегі де ай
тылды. Өрт оқиғаларынан 11 
адам қаза болып, 8 адам жарақат 
алған. Материалдық шығын 
көлемі 46 млн 383 мың теңге. 
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1.  Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау аймақтары 

мен белдеулерінің ластануы мен қоқыстануын болғызбайтын 
құрылыстармен және құрылғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа 
және реконструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа 
да объектілерге реконструкция жүргізуге, сондайақ құрылыс, су 
түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы 
қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды 
төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, 
уәкілетті органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 
мемлекеттік органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі 
орталық уәкілетті органмен, энергиямен жабдықтау және халықтың 
санитарлықэпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 
уәкілетті органдармен және басқа да мүдделі органдармен келісілген 
жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге;

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

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

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

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың метрге жетпейтін 
қашықтықта орналасқан ауыл шаруашылығы дақылдары мен орман 
екпелерін улы химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру тәсілін  
қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі белгіленбеген 

пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне тыңайтқыш себуге, сондай
ақ залалсыздандырылмаған көң қосылған сарқынды суды және 
тұрақты хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш ретінде 
пайдалануға тыйым салынады.

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

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық жай

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

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

3) баубақша егуге және саяжай салуға жер учаскелерін беруге;
4) су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен 

белдеулерінің ластануын болғызбайтын құрылыстармен және 
құрылғылармен қамтамасыз етілмеген қазіргі бар объектілерді 
пайдалануға;

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

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

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға тыйым 
салынады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен келісілген және салалық сараптамалардың түйіндерін 
қамтитын, құрылыс жобаларына (техникалықэкономикалық 
негіздемелерге, жобалаусметалық құжаттамаға) ведомстводан тыс 
кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалар болмаса, 
су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар, ғимараттар, 
құрылыстар мен коммуникациялар салуға (реконструкциялауға, 
күрделі жөндеуге) тыйым салынады.

Брифингке ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің облыс бойынша де
партаменті бас шысының орын
басары Б.Бай хожаев, облыстық 
ар найы мо ни торингтік топ 
же текшісі А.Із ден қатысып, 
ай мағымызда сыбайлас жем
қор лықпен кү ресу мақсатында 
жүр гізілген жұ мыс барысына 
тоқталды.

Жақында Елбасының биыл
ғы Жолдауында айтылған 

«Сы байлас жемқорлықтан ада 
өңірлер» жобасын жүзеге асыру 
тапсырмасы бойынша елор да
ның тәжірибесі негізінде өңі
рімізде «Ақмешіт – адалдық 
ала ңы» жобалық кеңсесі ашыл
ды.

– Жобалық кеңсе сыбайлас 
жемқорлық деңгейін төмендету, 
оған қарсы төзбеу  ші лікті 
қалыптастыру бойын ша жұмыс 
жа сай ды. Респуб лика бой ынша 
сыбайлас жем қор лық фактілері 
жиі кез де сетін бі лім, денсаулық, 

сәулет, қала құрылысы және 
жер қаты нас тары, халықты 
әлеу меттік қор ғау, мемлекеттік 
кірістер, сот және құқық қорғау 
органдары қызметтеріне талдау 
жүргізеді, – дейді Б.Байхожаев.

Сондайақ, «Адал ұрпақ» 
еріктілер то бының облыстық 
штабы жақында өз жұмысын 
бастады. Айта кетелік, мұндай 
штаб елімізде алғаш рет құ
рылып отыр. Құрамында 16000 
оқушы бар еріктілер тобының 
жұмысын үйлестіріп, оларға 
әдіс темелік көмек көрсететін 
ар найы орта лықтың болмауы 
бү гінге дейін қиындық туғызып 
келсе, бұл мәселе де шешімін 
тапты.

Ел назарын аударған «Адал
дық дү кені» Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мем ле кеттік 
университетінде ашылды. Бұл 
дүкенде сатушы жоқ, тіпті бей
небақылау құрылғылары да ор
натылмаған. Оқытушы лар мен 
студенттер дүкеннен қа лаған 
за тын алып, ақшасын арнайы 
жәшікке  төлеп кете береді. Бұл 
жоба жастарды адалдық пен 
се німді ақтауға тәрбиелейтіні 
сөзсіз.

Брифингте атап айтылған
дай, тұрғын дардың сыбайлас 

жем қорлық мәселесіне көзқа
растарын анықтау мақсатында 
«Сыр медиа» ЖШСның «Ақпа
раттық талдау орталығы» жүр
гізген әлеуметтік зерттеуіне 
қа тысқан тұрғындардың 19 
проценті қи налған сәтінде пара 
беретінін білдірсе, 66 проценті 
сыйақы немесе пара бермейтінін 
айтқан. Пара бермейміз деуші
лердің қатары өткен жылмен 
са лыстырғанда 6,7 процентке 
арт қан.

Биылғы жылдың ел есінде 
қалар ұсы нысы десек те болар, 
аталған департамент мекеме 
басшыларын жаңа жыл тойлау
дан гөрі, қайырымдылық ша
раларын жасауға шақырыпты. 
Облыстық арнайы мониторигтік 
топ сыбайлас жемқорлықты 
бол  дырмау мақ са тында жүйелі 
жұ мыс жүргізуде. Биылғы жыл
дың өзінде бірқатар салалар дың 
жұ мысына мониторинг жа сап, 
кемшілік терді анықтап, жем
қорлыққа жол бермеуге ықпал 
еткен.

– Топ құрамында журналис
тер, блогерлер, ҮЕҰ мүшелері, 
заңгерлер бар. Топтың атқарған 
жұмысы әрдайым жариялы, ел 
хабардар, – деді мониторингтік 
топ жетекшісі А.Ізден.

BRIFING

ЖЕМҚОРЛЫҚ БІЗДЕН 
ЖЫРАҚТА

Сыр өңірінде биылғы жылы сыбайлас 
жемқорлықпен күрес мақсатында бірқатар 
нақты жобалар жүзеге асты. Атап айтар болсақ, 
жақында «Ақмешіт – адалдық алаңы» жобалық 
кеңсесі ашылды. «Адал ұрпақ» еріктілер 
клубының облыстық штабы құрылды. Оқу 
орындарында «Адалдық дүкені» ашылуда. 
Тағы бір атап айтарлығы, ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша 
департаменті мемлекеттік орган басшыларына 
биыл Жаңа жыл мерекесін мейрамханаларда 
тойлаудың орнына қайырымдылық шарала-
рын өткізуді ұсынып отыр. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінің алаңында өткен 
брифингте айтылды. 

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ

ОТШАШУ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС
 Жаңа жылды жақсылап қарсы алу үшін 

мерекелік іс-шараларды өткізу кезінде өрт 
қауіпсіздігі ережесін сақтау өте маңызды. Осы 
орайда өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен кезекті брифинг осы мәселеге арналып, 
онда Қызылорда облысы ТЖД Өрт қауіпсіздігі 
саласындағы бақылау және профилактикалық 
қызмет басқарма басшысы Руслан Қайрақбаев 
пен облыстық полиция департаменті әкімшілік 
полиция басқармасының ерекше тапсырмалар 
жөніндегі аға инспекторы, полиция подполковнигі 
Сәбит Сатқанбай профилактикалық шаралар тура-
лы айтып берді. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.СБ

Облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасы кәсіпкерлер 
үшін семинар ұйымдастырды. 
Кәсіпкерлер палатасында өткен 
семинарға ісін жаңа бастаған 
және кәсіпті дөңгелеткен 
кәсіпкерлер, барлығы 50-дей 
адам қатысты.  Бұл уақыт 
сұранысына сай шара болды. 
Себебі, жаңалығы көп саладан 
қажетті ақпарат алу кәсіпкерге 
артық етпейді.

Семинарда облыстық кәсіпкерлік және ту
ризм басқармасы басшысының орынбасары 
А.Досжанов облысымызда үш жыл «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы» деп жарияланғанын, 

алғашқы жылдың өзінде кәсіпкерлікті дамытуға 
қолдау аз болмағанын атап айтты.

– Биыл бес мыңға жуық азамат өз кәсібін 
жаңадан бастады. Кәсіпкерлікті қолдау жы
лында арнайы жол картасы қабылданып, 
түрлі қаржы көздерінен 32 млрд теңге қаржы 
бөлінді. Жыл қорытындысымен біздің өңір 
кәсіпкерлікке қолдау жасаудан республика бой
ынша үздік деп танылды. Бүгінгі семинарда ма
мандар кәсіпкерлерге бағдарламалар бойынша, 
жеңілдетілген несиеге қол жеткізу және басқа 
тақырыптарда кеңес береді, – деді А.Досжанов.

Семинарда «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ облыстық филиалының бас менеджері 
Ғ.Досмамбетова және филиал кеңесшісі Ш.Өн
дірбаева «Бизнестің жол картасы2020» бағ
дарламасы аясында жеңілдетілген несие алу 
туралы түсіндірме жасап, қатысушылардың са
уалдарына жауап берді.

КӘСІПКЕРГЕ КЕҢЕС 
КӨПТІК ЕТПЕЙДІ

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ

ЖОБА                                                                                                                                                                                                                    

Су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды 
шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан Респуб
ликасының 2003 жылғы 9 шілдедегі кодексінің 116бабының 2тар
мағына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалау құжаттамасы негізінде белгіленсін:
1) осы қаулының 1қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының  

Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
аудандары және Қызылорда қаласындағы су объектілерінің су қорғау 
аймақтары мен белдеулері;

2) осы қаулының 2қосымшасына сәйкес Қызылорда облысының  
Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
аудандары және Қызылорда қаласындағы су объектілерінің су қорғау 
аймақтары мен белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі.

2. Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары мен Қызылорда 
қаласының әкімдері, «Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 

қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 

әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы алғашқы ресми  жарияланған күнінен кейін күнтіз 

бе лік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                               Қ. Көшербаев.

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Су ресурстары комитетінің 
Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
АралСырдария бассейндік инспекциясы» Республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы
________________ Ә. Қарлыханов
2018 жылғы « ___ » ____________

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы «__» ________ № __ қаулысына 1қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария,  
Шиелі, Жаңақорған аудандары және Қызылорда қаласындағы су объектілерінің су қорғау аймақтары мен белдеулері

№ Су объектілерінің атауы Әкімшілікаумақтық 
бірліктердің атауы

Су қорғау аймағы мен 
белдеуінің көлемі, гектар

Су қорғау аймағының 
ені, метр

Су қорғау белдеуінің 
ені, метр

1 Иіркөл көлі Қызылорда қаласы 393,243 500 35
2 Сасықкөл көлі Қызылорда қаласы 390,503 500 35
3 Иіркөл көлі (Прудхоз) Қызылорда қаласы 482,587 500 35
4 Жарықкөл көлі Арал ауданы 3476,122 500 35
5 Тұщыкөл көлі Арал ауданы 3846,711 500 35
6 Домалақкөл көлі Арал ауданы 385,083 500 35
7 Мариямкөл көлі Қазалы ауданы 1988,134 500 35
8 Томайкөл көлі Қазалы ауданы 852,900 500 35
9 Жанай №1 көлі Қазалы ауданы 347,801 500 35
10 9ҚұдықӘлтәй көлі Қармақшы ауданы 1748,243 500 35
11 Таскөл көлі Қармақшы ауданы 536,352 500 35
12 Лайкөл көлі Қармақшы ауданы 591,576 500 35
13 Меңей көлі Қармақшы ауданы 269,977 500 35
14 Иіркөл көлі Жалағаш ауданы 546,647 500 35
15 Бәйбіше көлі Жалағаш ауданы 539,992 500 35
16 Қаракөл көлі Жалағаш ауданы 72,078 500 35
17 Серкеш көлі Жалағаш ауданы 574,641 500 35
18 Қазымбет көлі Сырдария ауданы 757,487 500 35
19 Қаракөл көлі Сырдария ауданы 440,932 500 35
20 Байсары көлі Сырдария ауданы 303,621 500 35
21 Итатқан көлі Шиелі ауданы 317,505 500 35
22 Домалақ көлі Шиелі ауданы 640,232 500 35
23 Құмшұқырой көлі Шиелі ауданы 452,728 500 35
24 Өзгент көлі Жаңақорған ауданы 590,644 500 35
25 Жашыкөл көлі Жаңақорған ауданы 589,578 500 35
26 Қойлық ата көлі Жаңақорған ауданы 672,161 500 35

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы «__» ________ № __ қаулысына 2қосымша

Қызылорда облысының Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары және Қызылорда қаласындағы су 
объектілерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерін шаруашылықта пайдалану режимі

 «Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ басшылығының азаматтарды 
және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы органдардың қызметкерлерін жеке қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау 
уақыты

Орналасқан жері, бөлме № Байланыс 
телефоны

Акимов Олжас
Азатұлы

Басқарма басшысы Әр аптаның
бейсенбі

17.0018.00 Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев 
көшесі №3, №1 бөлме

230356

Оспанов Жақсылық 
Әбдімәлікұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Әр аптаның
сейсенбі

17.0018.00 Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев 
көшесі №3, №2 бөлме

230524

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік қызметшілердің «Қазақстан 

Респуб ликасының мемлекеттік қызметі ту
ралы», «Сы байлас жемқорлыққа қарсы іс
қимыл туралы» Қазақстан Республикасы 

заң дары мен Қазақстан Республикасы мем
лекеттік қызмет шілерінің әдеп кодексінің 
талаптарының бұзылуына жол бермеуі 
мақсатында «Қызылорда облысының дене 

шынықтыру және спорт басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінде 8 (7242) 230138 
«Сенім телефоны» жұмыс істейді.

“Достық үйінде” облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
актив отырысы болды. Оған облыс 
әкімінің орынбасары Р.Рүстемов, 
этно-мәдени бірлестік жетекшілері 
мен белсенділері, облыстық ҚХА 
жанындағы қоғамдық құрылымдар, 
ғылыми-сарапшылық топ, “Жаңғыру 
жолы” жастар қанатының мүшелері 
қатысты.

Жыл тоғысындағы басқосуда облыстық ҚХА 
хатшылығының меңгерушісі Ләйлә Төрешова биыл 
атқарылған жұмыстарды қорытындылап, алдағы жос
парларды баяндады. Оның айтуынша, бүгінде аймақта 
165 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс атқарады. Соның 
негізінде  255 мәселе оң шешімін тапқан. Ал, медиация 
жұмысын жетілдіру мақсатында 14 меморандумға қол 
қойылып, жыл басынан бері кәсіби емес медиаторлар 
914 даулы мәселенің түйінін шешкен. Сондайақ, алғаш 
рет облысымызда Медиаторлар слеті өткізілді.

– Облыстық ҚХА этносаралық қатынастың өзіндік 
үлгісін қалыптастыру бағытындағы жүйелі жұмыстарды 
кезеңкезеңімен жүзеге асырды. Елбасының Жолда
уларын кеңінен насихаттау мақсатында жыл бойы 
көптеген шаралар өткізіліп, 4000нан астам адам 
қамтылды. Қазіргі таңда Аналар кеңесінің бастама
сымен ұйымдастырылған «Ақ орамал», «Аналар – 
аналарға» қайырымдылық акциялары, «Қазақтану» 
жобасы аясындағы кешенді ісшаралары көпшіліктің 
ойынан шықты. Айтарлықтай жетістіктер аз емес. 

Алдағы уақытқа жоспарымыз одан да көп, – деді Ләйлә 
Бегалықызы.

Мұнан соң облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемов 
сөз алып, облыстық ҚХА жұмысына оң баға берді.

– Қазақстан халқы Ассамблеясы халықтар достығын 
насихаттауда үлкен жұмыстар атқаруда. Ел бірлігін 
ойлаудағы Елбасымыздың көрегенділігін еліміз ғана 
емес, қазір шет мемлекеттер де мойындауда. Бұл 
еліміздің жеткен жетістігі, Елбасының жүргізген 
сарабдал саясатының нәтижесі. Осы ретте, ұлттар 
достығын нығайтып, бірлігін сақтап, татулығын арт
тыруда облыстық ҚХАның да атқарған қызметі зор. 
Жыл басынан бері түрлі шаралардың өтуіне ұйытқы 
болып келеді. Кеше ғана Өзбекстан Республикасының 
Қазақстандағы күнін абыроймен өткізсек, келер жылы 
өзбек елінде Қазақстан жылы аталып өтеді. Осын
дай ынтымағы жарасқан еліміздің татулығын, бірлігін 
бағалай білу керек, – деді.

Шара мұнан әрі марапаттау рәсіміне ұласты. Ел 
бірлігін нығайту, бейбітшілік пен келісімді сақтау және 
рухани мәдениетті дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін 
Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық “Бірлік” 
алтын медалімен облыстық шешен ЭМБ төрағасының 
орынбасары Хусаин Домбаев марапатталса, ҚХАның 
құрмет грамотасын «Қоғамдық келісім» КММ директо
ры Уәлихан Ибраев иеленді. 

Ал, татар этномәдени бірлестігінің белсенді мүшесі, 
облыстық Ассамблея жанындағы Аналар кеңесінің 
төрайымы Раиса Смахановаға 80 жасқа толуына орай 
облыс әкімінің құттықтау хаты табысталды. Бұдан 
бөлек, бірқатар жерлестеріміз ҚХАның 20 жылдық 
медалімен, “Қоғамдық келісім” РММ алғыс хатымен 
марапатталды.

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС ЖЕМІСІ

Мейрамкүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ



Қазақстан халқының бар лығы дерлік 
зейнетақымен қам сыз дандыру жүйесімен 
қамтылса ғана «ол жоғары дәрежеде тиімді 
жұмыс істеп жатыр, көрсетілетін қызметтердің 
сапасы жоғары және барлық санаттағы тұр
ғын дарға қолжетімді» деп айтуға болады. 
Қазақстанның әрбір азаматы зейнетақы 
жинақтары – зейнет жасында лайықты өмір 
сүруге арналған меншікті капитал екендігін 
түсінуі қажет. 

Ал қазақстандықтар зей нет ақы жарналарын 
аударудың маңыз дылығы мен қажеттілігін 
толық ұғынуы үшін, ең алдымен, зейнетақы 
жүйесі құрылымының қандай екендігін, оның 
қалай жұмыс істейтінін білуі керек. Жүйені 
түсіну және ол туралы қажетті мәліметтерді 
алып тұру – жүйеге деген сенімнің 
негізі. Сондықтан БЖЗҚ алдында тұрған 
маңызды міндеттердің бірі – зейнетақымен 
қамсыздандыру сала сында халықтың 
қаржылық сауаттылығын арттыру. 

БЖЗҚ әрбір азаматтың жи нақ  таушы 
зейнетақы жүйесіне қатысуы керектігі ту
ралы халық арасында кең көлемді ақпарат 
берутүсіндіру жұмыстарын жүр    гізіп келеді. 
Республикалық және өңірлік басылымдарда 
тұрақ ты негізде материалдар жария   лануда. 
Ол зейнетақы жүйе сінің ерекшеліктерін ашуға 
бағыт   талған. Өз салымшыларына көрсететін 
қызметтері мен ұсынатын мүмкіндіктері ту 
ралы жанжақты ақпарат беру үшін Қор 
басшылығы ай сайын баспасөз брифингін өт
кізіп тұрады. Ал барлық филиалдарда үш ай 
сайын Ашық есік күндері және кәсіпорындар 
мен ұйымдарда тұрақты түрде көш пелі 
таныстырылымдық шаралар өткізіледі.

БЖЗҚ аға буынмен қатар, өскелең ұрпақ 
– мектеп оқу шы лары және студенттермен 
де жұмыс істей бастады. Қор басшылығы 
республиканың ал дыңғы қатарлы жоғары оқу 
орын дарының студенттерімен кез  десу өткізді. 
Оның барысында жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің негізгі қағидалары және алғашқы 
жұмыс күнінен бастап зейнетақы жарналарын 
төлеу керектігі қарапайым тілмен түсіндірілді.  

БЖЗҚ алдында тұрған тағы бір маңызды 
міндет – өзінөзі жұмыспен қамтушыларды 
жүйеге тарту.  Өзінөзі жұ мыс пен қамтушылар 
деген кім дер? Бұлар өзгеге емес, өзіне жұмыс 
істейтін жеке тұлғалар. Олардың қатарында 
жеке кәсіп керлер, жұмыс берушілер, ди

зайнерлер, бала бағушылар, жүр гізушілер, 
тұрмыстық техниканы жөндейтін мамандар, 
репе титорлар және басқа да қызмет иелері 
бар. Бұл азаматтар ресми түрде жұмыс 
істемейді, сәйкесінше әлеуметтік аударымдар 
мен салықтарды төлемейді. Сондықтан олар, 
өкінішке қарай, әлеуметтік қамсыздандыру 
және жинақтаушы зейнетақы жүйе сінен тыс 
қалып жатады.  

Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап 
шотына бірнеше жылдан бері ешқандай жарна 
түспеген салымшылармен жұмыс жүргізіліп 
жатыр. Қор мамандары мұндай салымшыларға 
телефон арқылы хабарласқанда немесе кез
дескенде зейнетақы  жарналарының не 
үшін түспей жатқанын анықтап, Қазақстан 
Республикасының зейнетақы жүйесінде бо
лып жатқан өзге рістер туралы әңгімелейді. 
Ал жұмыссыз қалғандарға жұ мыс пен 
қамту орталығына жүгінуге кеңес береді. 
Жұмыссыздарға жұмыс табуға, ал еңбек 
шартынсыз жүргендерге оны заң дас тыруға 
көмектесу өте маңыз ды. Халықты жұмыспен 
қамту орталығы тіркеуге алын ғандарға 
жұмыссыздық жөнінде жәрдемақы төлейді, 
жұмысқа орналастырады және сұра нысқа ие 
мамандар бойынша кәсіп керлердің «Даму» 
өңірлік пала тасының филиалына оқы туға 
жібереді. Бұл филиал дар «Бастау Бизнес» жо
басы бойынша кәсіпкерлік негіздерін үйретеді. 
Оқытуға қатысушылар – жұмыссыздар 
(халықты жұ мыспен қамту орталықтарында 
тір  кел  гендеріне қарамастан), кә сіп керлік 
әлеуетке ие өзінөзі жұмыспен қамтушылар 
және аудан орталықтары мен ауылдық жер
лерде тұратын азаматтар. Одан басқа, өтініш 
білдіргендерге қалалар мен ауылдарда шағын 
несиелер, ал мал шаруашылығы және өсімдік 
шаруашылығымен айналысатындарға мемле
кет тік көмек қаржы беріледі.  

2018 жылдың ақпанқараша айлары ара
сында БЖЗҚ фи лиал дарының қызметкерлері 
496 мың нан астам адаммен байланыс орнатты. 
Нәтижесінде 96 мыңдай адам зейнетақы жар
наларын төлей бастады. 9 ай ішінде олардың 
шотына барлығы шамамен 1,5 миллиард 
теңге ақша ау да рылды. Жалпы зейнетақымен 
қамсыздандыру – әлеуметтік қам сыз дандыру 
саласының бір бөлігі. 

Жүйе әділетті болуы үшін онымен бүкіл 
халықты қамту қажет. 

Алдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап өзін
өзі жұмыспен қамту шы лар үшін бірыңғай 
жиынтық төлем енгізіледі. Себебі көпшілігі 
өкінішке қарай зейнетақы, әлеу меттік және 
медициналық қам сыз дандыру жүйесінен 
тыс қа лып отыр. Сондықтан ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
бірыңғай жиынтық төлемді (БЖТ) енгізу 
туралы бастама көтерді. БЖТ мөлшері: 
республикалық және облыстық маңызға ие 
қалалардың тұр ғын дары үшін – 1 айлық 
есептік көр сеткіш (АЕК), ал ауыл тұр ғын
дары үшін – 0,5 АЕК.Жеке тұлғалар БЖТны 
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
кор порациясына екінші дең гей дегі банктер не
месе терминалдар арқылы төлейді. Әрі қарай 
Мемлекеттік корпорация төлемді төрт бағыт 
бойынша: жеке табыс салығына, әлеуметтік 
аударым ретінде мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорына, міндетті зей нетақы 
жарналары ретінде Бірың ғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына және әлеуметтік аударым 
ретінде Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударады. 

Бірыңғай жиынтық төлемнің қандай пай
дасы бар? Бірыңғай жиынтық төлем өзінөзі 
жұ мыс пен қамтушы жеке тұл ғалар үшін өте 
тиімді. Олар  БЖТны төлеу арқылы өзінің 
бейресми қызметін тіркеп қана қоймайды. 
Сонымен қатар, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысады және мем ле кеттік базалық 
зейнетақыны жоғары мөлшерде алуға үміт 
арта алады. Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі аясында медициналық қыз
мет терге толық көлемде қол жет кізеді, яғни 
көрсетілетін меди  циналық қызметтердің ба
ғасы мен түрі бойынша шек қойылмайды. 
Жұмыстан, еңбекке қабілеттілігінен, асы
раушысынан айырылған жағдайда, сондай
ақ, жүктілік, бала туу және бала бір жасқа 
толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
әлеуметтік төлемдер алады.   

Сонымен қатар БЖТ төлеудің арқасында 
өзінөзі жұмыспен қамтушы жеке тұлғалардың 
төлем қабілеті арта түседі. Бұл әртүрлі 
мемлекеттік бағдарламаларға қа тысуға 
мүмкіндік береді, яғни, өзінөзі жұмыспен 
қамтушы азамат банктен несие алуға қол 
жеткізеді. Халықты жинақтаушы зейнетақы 
жүйесімен толығымен қамту – Қор алдында 
тұрған өзекті мәселе. Қоғамдағы тұрақтылық, 
халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарын 
жұмыспен қамту және барлық азаматтар
ды әлеу  меттік жағынан қам сыз дан дыру осы 
мәселенің қалай ше шілетіндігіне тікелей бай
ланысты.

Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің одан әрі даму бойынша әлеуеті 
жоғары, яғни, БЖЗҚ әрбір азаматқа өзінің 
зейнетақы капиталын қалып тас тыруға 
көмектесуге әркез дайын.

Биыл Қазақстанның жинақ таушы зейнетақы жүйесіне 20 жыл 
толды. Кез келген басқа жүйедегі секілді бұл жүйенің де қалыптасу, 
даму және жаңғыру кезеңдері бар. Сәйкесінше әр кезеңнің мақсаттары 
мен міндеттері болады. Ал дәл қа зіргі кезеңде қол жеткізілген 
жетістіктердің барлығын сақтап, оны әрі қарай жетілдіру қажет. 
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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

NAZAR

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 №204ө 

бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау 
жүргізу бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ (1842) «Батыс Тұзкөл кенішіндегі мұнай жинау 
жүйесі. №№ 40, 68, 69, 70, 74, 76, 127, 302, 314, 326, 359, 383 ұңғымалардан 
аралық құбырлар тарту. СП13 спутнигі мен М01 манифольдын салу. 
СП13 спутнигінен және М01 манифольдынан СП6 спутнигінен ТҚ1 
топтық қондырғысына дейін тартылған 10” коллекторға дейін 8” мұнай 
коллекторын тарту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 
13 мекенжайында және zhomart.myrzabekov@petrokazakhstan.com элек
тронды поштасы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299192.

БЖЗҚ: Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды зейнетақы 
жүйесіне тарту ойдағыдай жүзеге асырылуда

Бос орындар:
 Қазалы аудандық прокура

тура сының прокуроры – CRGP5 
(бір бірлік);

 Шиелі аудандық прокура ту
расының прокуроры – CRGP5 
(бір бірлік);

Функционалдық міндеттері: 
Жеке және заңды тұлғалардың 

конституциялық құқықтарының 
сақталуын қадағалауды, заң ды
лықтың сақталуын заңда бел гі
ленген шекте және нысандарда 
қадағалауды жүзеге асырады, сот
та мемлекеттің мүддесін білдіреді 
және заңда белгіленген жағдайда, 
тәртіпте және шекте қылмыстық 
қудалауды жүзеге асырады.

Еңбекақысы 76 274 теңгеден 
жоғары.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын талаптар:

 функционалды бағыттарға 
сәйкес келетін жоғары кәсіби 
білім;

 құқық қорғау органдарына 
қызмет атқару үшін қажетті болған 
денсаулығының жарамдылығы.

Құжаттарды қабылдау 
мер зімі: хабарландыру жария
лан ған күннен бастап 5 жұмыс 
күні ішінде Қызылорда қаласы, 
Нұрмақов көшесі, №1 үй мекен
жайда қабылданады, кадрлық да
мыту тобы.

Конкурсқа қатысу үшін 

қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс 

парағы (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған 

және басылып жазылған толық 
өмірбаяны (нысанға сәйкес);

5) Қазақстан Республикасы 
азаматының жеке басын куәлан
дыратын  құжаттың нотариалдық 
куәландырылған көшірмесі;

6) бiлiмi туралы құжаттардың 
нотариалдық куәландырылған 
көшiрмелерi;

7) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың нотариалдық куәлан ды
рылған көшiрмесi;

8) әскери билеттің неме
се әскерге шақыру учаскесiне 
тiр келгені туралы куәліктің 
көшірмесі;

9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы ісқимыл туралы» Қа зақстан 
Республикасының За ңы на сәйкес 
азаматтың және оның жұбайының 
(зайыбының) та  быстары мен 
мүліктері туралы деклараци
яны тұратын жері бойынша 
мемлекеттiк кiрiс органына табыс 
еткенін растайтын құжаттар;

11) конкурсқа қатысу үшін 
құжаттарды өткізу кезінде жа
рамды, шекті мәннен төмен емес 
қолданыстағы заңнаманы білуге 

арналған компьютерлік тес ті леу
дің нәтижелері;

12) прокуратура органдарында 
қызмет өткеруге жарамдылығын 
анықтау үшін әскеридәрігерлік 
комиссиялардан медициналық 
және психофизиологиялық 
куәлан дырудан, сондайақ поли
графологиялық зерттеуден өтудің 
және міндетті арнайы тексеріс 
қорытындылары;

13) құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі 
органдарының соттылығы жоқ
тығы, сот тәртібімен соңғы бір 
жылдың ішінде қасақана әкім
шілік құқық бұзушылық жаса
ғаны, сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтары үшін тәртіптік 
немесе әкімшілік жауап кершілікке 
тартылмағаны туралы анықтама;

14) соңғы жұмыс (оқу) орны
нан мінездеме.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс 
тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне 
және іскерлік беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 
(академиялық) дәрежелер мен 
атақтардың берiлуi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияла
нымдар туралы құжаттардың 
көшiрмелерi) қосымша ақпарат 
бере алады.

Құжаттар мұқабада тізбесі 
көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы 
тиіс.

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
Қызылорда облысының прокуратурасы, 120001, Қызылорда қаласы, Нұрмақов көшесі, 

№1 үй, анықтама үшін телефон (7242) 274375, факс (7242) 270172, электрондық 
мекенжай 7242380@prokuror.kz, бос прокурорлық лауазымға

«Қазақстан Республикасының әкімшілікаумақтық 
құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 
1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11бабының 
41) тармақшасына және Қазақстан Рес пуб ликасы 
Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика 
комиссиясының 2018 жылғы 12 наурыздағы және 14 
қыркүйектегі қорытын дыларына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қызылорда қаласының келесі көшелері:

1) «Сәулет4»  «Жамал Байхожаев» есімімен;
2) «Сәулет32»  «Құдайберген Сұлтанбаев» 

есімімен;
3) «Саяхат12»  «Қалжан ахун» есімімен;
4) «Арай15»  «Текей батыр» есімімен;
5) «Көктөбе»  «Асан Тайманов» есімімен;
6) «Сыр сұлуы»  «Бименді Баймаханов» есімімен 

қайта аталсын.
2. Қызылорда қаласының Қараша көшесімен 

қиылысып орналасқан атауы жоқ көше «Айтмұрат 
Шаменов» есімімен аталсын.

3. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы рес
ми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі
_______Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық
мәслихатының 25-сессиясының төрағасы

______ И. Құттықожаев

Қызылорда облыстық
мәслихатының хатшысы

______Н. Байқадамов

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
Қызылорда қаласы 2018 жылғы «12» желтоқсан  №1279
Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
Қызылорда қаласы 2018 жылғы «12» желтоқсан №281

БІРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ және ШЕШІМ

Қызылорда қаласының 
кейбір көшелерін атау және 

қайта атау туралы 
Мемлекеттік тіркеу №6584 
2018 жылғы 25 желтоқсан

Түп тамырынан ажырап 
қалған елдің ертеңі кемелді бол
масы анық. Елбасы осы мақала 
арқылы бүгінгі таңда кенжелеп 
қалған дала фольк лоры мен 
музыкасын қайта жаңғыртуға, 
ұлы дала мұрагерлерінің өткен 
мың жылдықтағы халық ауыз 
әде бие тінің таңдаулы үлгілері 
– ертегілері, аңыздар, қиссалар 
мен эпостарын, сондайақ 
қазақтың қобыз, домбыра, 
сыбызғы, сазсырнай және басқа 
да дәстүрлі музыкалық аспап

тарымен орындауға ар налған 
маңызды туындылар топта
масын – «Ұлы даланың көне 
сарындары» жинағын басып 
шығаруды тапсырды.

Әлемде қазір қай сала
да болмасын бәсекелестік 
жолға қойылған. Осы ретте 
біздің халқымызды басқа ел
дер қалай таниды? Әрине, 
салтдәстүрімізбен,  сонымен 
қатар Жібек жолының бой
ында жатқан елдің әлем 
өрке ниетінің дамуында өзін

дік орнын, түркітілдес ел
дердің қара шаңырағы екен
дігімізді танытуымыз керек. 
Міне, осыны өзімізден бас
тап, ұрпағымыздың, ба ла ла
рымыздың жадына то қуы мыз 
қажет. 

Біздің тарихымыз – 
Қазақстан халқын бірік ті
ретін, барлық азаматтарды 
жі гер лендіретін негізгі өзегі. 
Тарихымыз дан қысылыпқым
ты ры ла тын, ұялатындай кереғар 
жақ та рымыз жоқ. Керісінше, 

осындай салтдәстүрге бай ел 
екенімізді мақтан тұтып, өзге 
елдерге үлгі болуымыз керек.

 
Әзиза ІЗДІҚҰЛОВА,

Қызылорда облыстық 
филармониясы

директорының орынбасары.

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІҢ ӨРКЕНДІ ӨРІСІ
«Ұлы даланың жеті қыры» – идеологиялық маңызы зор мақала. Елбасының 

мақаласын барлық өңірлерде талқылау шаралары жүргізілуде. Осы орай-
да, Қызылорда облыстық филармониясы ұжымы жалпы жиналыста  сала 
қызметкерлерінің ой-пікірлерін тыңдап, ұтымды ұсыныстарды бірге 
талқылады. Жиында Елбасы мақаласында ұлттық  өнеріміз бен мәдениетіміздің 
өркендеуіне апаратын тың жоспар айқындалып, осы бағытта атқарылуға тиісті 
шаралар нақтыланғаны айтылды. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өзінің «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында: 
«Көптеген халықтар өз елінің ерек-
ше елшісі сынды ұлы бабаларының 
есімдерін мақтан тұтады», - дей 
келе біздің ұлы тұлғаларымызды 
тек елімізде ғана емес, әлем танып-
білетіндей етіп насихаттауымыз 
қажеттігін айтып өтеді. Осы 
тұрғыда Қорқыт ата мұрасының 
ЮНЕСКО-ға кіруі құптарлық іс, 
өйткені ол түркі халқына ортақ 
жырау, қобызшы, тарихи тұлға. 

Зерттеулерде Қорқыт ата оғыз
қыпшақ тайпа бірлестігінде Х ғасыр 
басында дүниеге келген деген болжам 
айтылады. Рашид әдДин «Жамиғ Ат
Тауарих» еңбегінде Қорқыт қайы тайпа

сынан шықты деп жазса, Әбілғазы «Түрік 
шежіресінде» оның тегі баят тайпасынан 
дейді.

Сырдарияның бойынан бері жер
де Қорқыттың зираты болғаны туралы 
Ә.Диваев, т.б. ғалымдардың өз еңбек
терінде жазылған. Ә.Қоңыратбаев жұ
мыс тарында Қорқыт ХІ ғасыр басында 
қайтыс болған делінсе, Ә.Марғұланның 
зерттеулерінде ол VIIVIII ғасырлар 
арасында өмір сүрген деген пікірлер 
бар. Қазақ философиясында Қорқыт 
ата елдің бірлігін нығайтып, түркілер 
дүниетанымының негізін құрған ұлы 
ақылшы, философгуманист ретінде та
нылады. Қорқыт оғызқыпшақ ұлысынан 
шыққан бақсы, күйші, танымал жы
рау, оның жырлары – оғызқыпшақ 
тайпаларының өмірін анық бейнелеген 
маңызды мұра. 

Пертев Найили Боратов Қорқыт 
ертегілері жөніндегі Ислам Энциклопе
диясына жазған мақаласында ертегілердің 
XV ғасырға дейін ауызша болып келгенін, 
ал XV ғасырдың екінші жартысын
да Аққойынлылар тарапынан жазылып 
алынғанын еске түсіріп, қолымыздағы бар 
мәтіндерде екі бөлек дәуірдің оқиғалары 
бейнеленгенін көрсетеді. Қыпшақоғыз 
түріктерінің Сырдария солтүстігінде 
IXXI ғасыр арасында кешкен өмірлері 
осы ертегідастандарда көрсетілген. 
Бұл аңыздар XV ғасырдағы Аққойынлы 
мемлекетінде болған оқиғаларды 
қамтиды. Оның негізі қыпшақоғыз 
түріктерінің өміртұрмысына негізделген 
және осы заманның салт, әдетғұрып және 
дәстүрлерін көрсетеді. 

Шоқан Уәлиханов «Қорқыт – Шығыс
тың ең алғашқы бақсысы» деген бо
латын. Араға сан ғасырлар түссе де, 
Қорқыт күйлері мен жырлары бүгінгі 
күнмен өзектес, сарындас. Кез келген 
өнер туындысы әбден екшеліп, уақыт 
елегінен өткен маңызы мен мәйегі ғана 
ел есінде сақталады. Осы орайда, Қорқыт 
күйлерінің бүгінгі күнге жетуі баға жет
пес байлық екенін айту жөн.

Қобыздың әр ішегі жылқының ал
пыс тал қылының бірлігінен тұрады. 
Қобыздың құлағын кергенде алпыс 
тал қыл әртүрлі керіледі. Сондықтан 
дыбыстардың шашырауы әртүрлі бағытта 
болады. Қобыз орындаушы осы қасиетке 
ілесу үшін көмей тілді пайдалануға 
мәжбүр болады. Сыр бойының жыраулық 
дәстүрінде сақталған бұл ерекше феномен 
кез келген орындаушының ырқына көне 
бермейді.

Қорқыт ата ескерткіш кешені Сырда
рия өзені жағасында орналасқаны да тегін 
емес. Сондықтан планетарлық деңгейге 
түркі халқының дарабозы ретінде Қорқыт 
атаның ЮНЕСКО тізіміне енуі қуанышты 
да құптарлық іс деп санаймыз.

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, 
Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология 
институтының директоры, 

т.ғ.д. профессор.

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ ДАРАБОЗЫ

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласы тарихшыларға, зиялы қауым 
өкілдеріне, ұрпақ тәрбиелеп отырған 
ағарту саласы өкілдеріне ерекше бағдар 
беріп қанаттандыра түскендей. 

«Ұлы даланың ұлы есімдері» де
ген бөлім біздің батыр, данагөй 
бабаларымыздың рухының мықтылығын, 
қазақ халқының басына қандай нәубет 
түссе де жеңе білген тектілігін, қарыстай 
жерді найзаның ұшымен, білектің 
күшімен қорғай білген батырлығын паш 
етеді. 

Сондайақ Мемлекет басшысының 
«Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл 
оқиғаның өлшемі» деген философиялық 
тұжырымы – ұлт тарихының тереңдігін, 
мазмұндылығын, зерттеу қажеттілігін 
нақтылай түсті. Ұлы даланың жеті қыры 
– қазақ елінің өркениетке қосқан жеті 
қазынасы десек артық болмас. «Ал
тын адам» 1969 жылы Есік қорғанынан 
табылған ерекше ескерткіш еді. Бүгінде 

өз бағасын айшықтай түсіп, баға жетпес 
жәдігерге айналды. 

Тарихтың негізгі бағыты – өткеннен 
ғибрат алу. Жібек жолы, дала фолькло

ры мен музыкасының мың жылдығы, 
музыкалық дәстүрді жаңғырту, ұлттық 
аспаптарды зерттеу, шығару, замана
уи цифрлық форматта маңызды ту
ындылар топтамасын жасау – кезек 
күттірмейтін мәселе. Біздің еліміз 
өнерге бай халық. «Архив – 2025» жеті
жылдық бағдарламасы негізінде ауқымды 
ізденістер, зерттеулер жүргізіп ұрпаққа 
берер рухани байлығымызды молайта 
түсу қажет. Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы ұлттық намысы
мызды қайрап, жігерімізді жанып, қадір
қасиетімізді, бірлікынтымағымызды арт
тыра түсетінімен ерекше. Елбасы елдің 
бірлігін, ынтымағын, ырысдәулетін асы
ра түсу үшін рухани байлығымыздың ор
таймауын қалайды. 

Зарипа ТАСЫМОВА,
Т.Ізтілеуов атындағы 

№29 қазақ орта
мектебінің директоры.

ТАРИХ МҰРАҒАТЫ – ҰРПАҚ ҰЛАҒАТЫ

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ

Брифингте Тұмар Шалбаева  «Қызыл
орда су жүйесі» мекемесіне еңбек инс
пекторлары жүргізген тексеру жұ
мыс тарының нәтижесіне тоқталды. 
Осы жылдың қазан айында мекеме 
қызметкерінен еңбек қатынастарына 
байланысты арыз түскен. Оның негі
зінде мемлекеттік еңбек инспекция
сы кәсіпорынға жос пардан тыс тек
серу тағайындаған. Арызда мекемеде    
қысқарту жүргізіліп жат қандығы, жал  а қы
ның уақытылы төленбеуі және мерекелік 
демалыс күндері жұмысқа шақырылғаны 
үшін еңбекақы төленбегендігі ай тыл
ған. Тексеру нәтижесінде арыз иесіне 

жалақы уақытылы төленбегені анық
талып, жұмыс берушіге тексеру 
нәтижесімен нұсқама беріліп, жауапты 
тұлғаға ҚР әкімшілік кодексінің тала
бына сәйкес 30 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде  айыппұл салынған. Сонымен 
қатар демалыс, мереке күндері жұмысқа 
тартылғаны және соған сай еңбекақы 
төленбегені де расталған. Бұл тарапта 
да жұмыс берушінің Еңбек кодексінің 
85бабының 1, 2ші тармақтары талап
тарын бұзғандығы анықталып, нұсқама 
енгізілген. Нәтижесінде азаматшаға дема
лыс, мереке күндері жұмыс жасағанына 
еңбекақысы толық берілді. Ал, қысқарту 

мәселесін қарау барысында мекеменің 
ішкі құжаттары зерттелді. Бұл жөнінде 
Т.Шалбаева алдыңғы штаттық кесте мен 
жаңадан бекітілген кестені салыстыру 
кезінде арызданған азаматшаның штат 
бірлігі қысқартылғаны белгілі болғанын 
айтты. Қысқартылған қызметкерлердің 
тізімін зерттеу барысында мекеменің 
ұжымдық талабына қайшы келетін жайт
тар анықталған. Сондайақ, аталған 
мәселелерге байланысты кәсіпорын қазіргі 
кезде тиісті жұмыстар жасап, түзетулер 
енгізген. Ал, арыз берушіге еңбек инспек
циясы тексеру нәтижесін жазбаша жауап 
беріп, түсіндіру жұмыстары толығымен 
жүргізілді.

«Қызылорда су жүйесі» МКК ди
ректоры Т.Қаныбетов аталған мәселені 
кәсіпорында оңтайландыру жұмыстарын 
жүргізумен байланыстырды. Мекемеде 
47 қызметкердің штаты қысқартылған. 
Бірақ осы азаматтардың 32сі мекемеге 
қайта жұмысқа қабылданыпты. Қалған 
16 адамның 2і өз еркімен  жұмыстан 
шыққан. Өзгелері қайта жұмысқа тартылу 
үстінде. 

    Жалпы, әрбір қызметкердің құқығы 
заң шеңберінде сақталып, қорғалуы тиіс. 
Сонда мұндай келеңсіздіктерге жол 
берілмейтіні анық.

ӘРБІР ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ 
ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒАЛУЫ ТИІС

Өңірлік коммуникациялар қызметінде «Қызылорда су жүйесі» МКК  
директоры  Тілеуберген Қаныбетов пен  облыстық еңбек саласындағы 
бақылау басқармасы бас шы сының  орынбасары Тұмар Шалбаеваның қа ты-
суымен брифинг өтті. Онда мекемеде жүргізілген тексеру жұмыстарының 
қоры тындысы баяндалды.

Сара АДАЙБАЕВА.СБ



25 желтоқсан күні Қазалы 
ауданының тұсында Сырдария өзені 
бойындағы қорғаныс бөгеті жыры-
лып, дарияның ескі арнасынан су ақты. 
Өңірлік коммуникациялар қызметі 
алаңындағы интернет-конференцияда 
облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасының басшысы Асылбек 
Шәменов жағдайдың жіті бақылауда 
екенін жеткізді. 

– Су елді мекендер мен Қазалы қаласына 
дейін жеткенімен, ешқандай қауіп төндірген 
жоқ. Аудан әкімдігімен бірлесе қабылданған 
шаралардың нәтижесінде суды бөгеп, тоқтатуға 
мүмкіндік туды. Қауіпті аймаққа азаматтық 

қорғау құрылымдарының 150-дей қызметкері мен 
51 арнайы техника жұмылдырылды, – деді ол. 

Сала жетекшісінің айтуынша, қазіргі уақытта 
Арал ауданынан бастап Қызылорда қаласына 
дейінгі аралықта өзенде мұз ұстасқан. Солтүстік 
аудандарда мұздың қалыңдығы – 15-20, облыс 
орталығы бойынша – 10-15 сантиметр. 

Сырдарияның бойында ұзындығы 609 
шақырым болатын қорғаныс бөгеті, 56 қауіпті 
учаске орналасқан. Бүгінгі күні Шардара су 
қоймасынан облысқа секундына 650 текше метр 
су жіберіліп жатыр. 

– Мұнда әзірге судың көтерілу жағдайы, 
басқа да қауіп-қатер байқалмайды. Қызылорда 
қаласы мен аудандар бойынша бекітілген жау-
апты мекемелерде инертті материал қоры тиісті 
деңгейде жасақтаулы. Техника сақадай сай, – деді 
А.Шәменов. 

Биыл үшінші жүзжылдыққа беттеген 
Қызыл орданың елге ең басты тарихи тар-
туы – сол жағалаудағы жаңа қала. Сәулетті 
ғимараттар, қызу құрылыс алаңы көз 
қуанышы ғана емес, ертеңге деген ел сенімін 
нығайтты. Танымал америкалық тележурна-
лист Ларри Кингтің «тарихқа үңілер болсақ, 
елдердің шаһар ларды жаулап алғанын 
көреміз, ал Қазақстан қала салады» деген сөзі 
бар. Иә, бұл пікір ел дамуының нақты бағасы 
сынды. Қала аумағы кеңейіп, құрылыс са-

ласы қарқын алды. 2009 жылы бекітілген 
Қызылорда қаласы Бас жоспарының бірінші 
кезеңінде қала аумағы 11 гектар болса, 
қазіргі күні 19690 гектарға жеткен.  «Театр 
– киім ілгіштен басталса», облыс орталығы 
алыстан келген жолаушы үшін әуежайдан, 
самаладай жарық, кең көшеден басталмай 
ма? Қорқыт ата әуежайы 2014 жылдан бас-
тап халықаралық мәртебе иеленіп, әлемнің 
ірі қалаларына тұрақты рейстер ашылды. Ал 
көлік инфрақұрылымының дамуы, кең жол-
дар мен жаз басталса-ақ қаланың әр тұсына 
өзгеше өң сыйлайтын ландшафты аумақтар 
шаһар сұлулығын арттыра түскендей. Сыр-

дария жағалауының қазақы ою-өрнекпен 
әдіптелуі, соңғы жылдары қалаға облыстың 
оңтүстік аудандарынан кіреберіс маңызы 
мен мазмұны жоғары зәулім қақпа, сондай-
ақ «Сырдария-Қызылорда» бағытындағы 
кіреберіс қақпаның ел игілігіне берілуі, негізгі 
көшелерге ұлттық нақыштағы жүзік, домбы-
ра, қар барысы сынды бейнелердің қойылуы 
шаһар эстетикасын арттыра түскендей. Ал 
көз жауын алар жарықшамдар түнгі қаланың 
ажарын аша түсті. Әдемілік пен үйлесімділік 
қашанда адамға рухани демалыс сыйлайды.

Әсіресе, жаңа жыл қарсаңында  қытымыр 
қысқа қарамастан қалада ерекше аура 

қалыптасқан. Биыл да орталық алаңда биіктігі 
23 метрлік шырша, мерекелік ою-өрнектер, 
ертегі кейіпкерлері бейнесіндегі светодиод-
ты безендірулер аязды кештің өзін ажарлан-
дырып жіберді. Тіпті Желтоқсан көшесіндегі 
жапырақсыз ағаштардың өзі жалт-жұлт етіп, 
қар секілді жарықшамдар көз сүйсіндіреді. 
Мұндай мерекелік көңіл-күйді Жібек жолы, 
Абай, Желтоқсан, Тоқмағанбетов, Жақаев 
көшелерінен, Теміржол вокзалы, Ғ.Мұратбаев 
атындағы стадион маңынан сезіне ала-
сыз.  Ал орталық алаңдағы мерекенің басты 
белгісі бас шыршадан бөлек, қала көлемінде 
бес жерге биіктігі 10 метрлік шырша орна-

ластырылыпты. Жалпы бұл жұмыстардың 
барлығына қалалық бюджеттен 4,6 млн теңге 
қарастырылған.

Жаңа жыл – үлкен мен кішіге қуаныш сый-
лайтын, ел көңілін серпілтіп, болашаққа бағдар 
құратын мереке. Ал шаһар мәдениеті, ұлттық 
нақыштардың жарқырай көрінуі табыс-
ты қаланың қандай боларын көрсеткендей. 
Иә, облыс орталығы – Сыр елінің айнасы. 
Даму деңгейі жоғары, экономикасы тұрақты, 
бизнесті дамытуға басымдық берген қалада 
күннен-күнге мәдени орындардың саны ар-
тып, сұлулықтың салтанат құруы заңдылық 
сынды.

Балалар ертегілерінің ішін-
дегі ең жағымды кейіпкер Алдар 
көсенің - ХХІ ғасырдағы ұрпағы 
IT көсемен бірге Қы зылорда 

қаласының бо ла ша ғына уақыт 
машинасымен саяхат жасап, 
ақыл  ды қаланың жетістіктеріне 
там санып, жа санды интеллекттің 

қала тұр ғындары мен қонақтарға 
қыз мет істеп жүрген көрінісін та-
машалады. 

Осылайша, балалар жаңа 
2019 жылға ерекше көңіл күй-
мен қадам жасап, жаңа заман тех-
нологияларын меңгеруге деген 
зор құштарлықтарын танытты.

Жаңажылдық шараның бас-
ты кейіп кер лері Аяз ата мен 
Ақшақардың киім дері де тақы-
рыпқа сай электронды жа рық -
шамдармен безендіріліп, қа ла  
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен су-
рет, өнер, спорт бай қау лары ның 
жеңімпазы Темірхан Тұр лыхан 
шырша шамдарын планшетке 
ор на тылған бағдарлама арқылы 
жақты.

Ертеңгілік соңы оқушылар 
сарайының өнерпаздары әзір леген 
ән мен биге ұласып, қа тысушы ба-
лалар Желаяқ, Ақ шақар, Аяз атаға 
өнерлерін көрсетті.

Шарада балаларға сыйлықтар 
та  быс та лып, қала әкімі балаларға   
жаңа  жылдық торт үлес тірді. 
Барлық қа ты сушы бүл діршіндер 
мерекелік дас тар  қаннан дәм тат-
ты.

Жалпы, Қызылорда қала-
сында білім беру меке ме лерінде 
элек тронды технологияларды да-
мытуға барынша мүмкіндіктер 
жасалуда.

Оның нақты дәлелі, бү гінгі 
күнге Қызылорда қа ласы бойын-
ша мектепке дейін гі 237 білім беру 
ұйымы «Электронды балабақша» 
ав то маттандырылған жүйесіне ен-
гізілген. Қала мек теп терінің ком-
пьютермен жаб дық талуы, интер-
нет желісіне қол  же тім ділік және 
электронды күнделік жүйе сіне 
қосылу көрсеткіші 100 процентке 
жетіп отыр.

«СБ» ақпарат.
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басына баспана алудың 
жаңа мүмкіндіктерін беру» 
бағдарламасы;

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

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

ХАБАРЛАНДЫРУ
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SAN SALA

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы және об лыс-
тық қоғамдық кеңес Қазалы ауданының әкімі Мұрат 
Ергешбаевқа ағасы

Ергешбаев Жомарт Нәлхожаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі және кәсіподақ 
ұйымы «Нұралы» кен орнының қаттық қысымды қолдау 
бойынша операторы 

Мұратбек Өтепұлы Мұрзабековтің
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы  облыстық «Сыр бойы» 
газетінің ардагері Жұмагүл Оралбаеваға анасы

Айжамал Бодыққызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Жаңақорған ауданының әкімдігі мен мәслихаты, 
аудандық ардагерлер кеңесі және қоғамдық кеңесі Қазалы 
ауданының әкімі Мұрат Ергешбаевқа ағасы

Ергешбаев Жомарт Нәлхожаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Балаларға ерекше сый

Халқымызда «Отан – от-
басынан басталады» деген 
қарапайым қағидат қай дәуірде 
болсын өзгерген емес, өзгермек 
те емес. Елбасы «Отбасы – 
Қазақстан қоғамының діңгегі, 

экономикадағы, мәдениеттегі, 
әлеуметтік саясаттағы барлық 
жаңа жетістіктерінің негізі» 
деп, бұл мәселенің қоғам үшін 
маңызын көрсетіп берді.

Мемлекет басшысы «Бо-

лашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында «Жаң-
ғыру атаулы бұрынғыдай та-
рихи тәжірибе мен ұлттық 
дәс түрлерге шекеден қара-
мауға тиіс. Керісінше, замана 
сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаң ғыр-
тудың маңызды алғы шарт та-
рына айналдыра білу қажет», 
– деп атап көрсетті. Ұрпақ тәр-
биесі – ұлт болашағының кепілі. 

Әр бала рухани құндылықтарды 
да ең алдымен отбасында ата-
ананың тәрбиесімен бойына 
сіңіретіні анық. Ендеше ұлттық 
тәрбие – ұлт болып ұйысудың, 
ел болып ертеңге нық қадам 
басудың негізі болмақ.

Аңсат СҰЛТАНБЕКОВ,
Қызылорда қалалық 

№2 сотының судьясы.

Отбасы – басты құндылық
Халқымыздың  тамыры те реңге кеткен рухани бай-

лық  тарының бірі – отбасы құн дылықтары. Біздің ру-
хани құн ды лықтарымыздың негізі де осы отбасылық 
дәстүрімізде жатыр десек қателеспеген болар едік.

Қалалық оқушылар сара йында қала әкімінің бүлдіршіндерге ар налған жаңажылдық шыршасы өтті.
Ертегілер әлеміне еліктірер ғажайып мереке биылғы жылы «IT көсемен виртуалды сая хат» тақырыбында ұйым-

дас тырылып, оқушылар сарайы то лығымен тақырыпқа сай бе зендірілді.

***

***

***

Құлпыра түс, Қызылорда! 

Жағдай  жіті  бақылауда

Әйтеке би кентінің орталық 
алаңында жаңажылдық шырша 
шамы жағылды. Рәсім бары-
сында  аудан әкімінің орынба-

сары  Әлімжан Жарылқағанов 
барша аудан тұрғындарын келе 
жатқан жаңа жыл мерекесімен 
құттықтады.

Қазалы ауданы жаңа жылға 
жаңа табыстармен келіп отыр. 
Жуырда Тәуелсіздік күні 
мерекесін жоғары деңгейде 
атап өттік. Ширек ғасырлық 
жемісті жұмыстарға аудан 
халқының да қосып отырған 
үлесі орасан, – деген Әлімжан 
Мұратбайұлының лебізіне 
жиналғандар қызу қошемет 
білдірді.

Мұнан соң мерекелік шара 
басталды.  Аяз ата,  Ақшақармен 
суретке түскен көпшілік мәре-
сәре. Шара соңы отшашуға 
ұласты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Шырша шамы жағылды

С
ур

ет
те

рд
і т

үс
ір

ге
н 

Н
ұр

бо
ла

т 
Н

Ұ
РЖ

А
У

БА
Й

.


