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Ауылға жаңа 
технология жетеді

Мені 
қуантқаны, 
ауылдағы 
еңбеккер 
жастарға 
баса назар 
аударыл
ғаны. Жас
тар жылы 
маңдайы 
күнге, таба
ны құмға 
күйген 
талай 
қатарлас
тарымыздың құлшынысын 
оятпақ. Ауыл жастарының 
мемлекет қолдауы арқасында 
фермер, жеке кәсіпкер атану 
мүмкіндігі ұлғая түсетін болды.

Өзім Жалағаш ауданындағы «Еңбек» 
серіктестігінде бас агроном қызметін 
атқарамын. Сондықтан мені қызықтыратын 
та қырып та ауыл шаруашылығы. Ел Пре
зиденті бұл ретте біз секілді егін шаруа
шылығын қолға алған елді мекендер үшін 
автоматтандыру жүйесін қолға алу керегін 
жеткізді. «Цифрлық Қазақстан» жобасы ая
сындағы мұндай қадамдар – заман талабы. 
Өндірістің барлығы автоматтандырылып, 
тетіктер арқылы басқаратын кезең де келіп 
жетті. Бұл уақытты ұтымды пайдалану мен 
аз жұмыс күшін қажет етуімен ерекше.

Елбасы бағыт берді, бізге қалғаны тың 
идеяларды жүзеге асыру. Жастар тара
пынан берілген ұсыныспікірлер мен тың 
идеяларға қолдау жасалатынына сенімдімін. 
Ел болашағы – біздің, жастардың қолында. 
Мойнымыздағы жауапкершілік жүгі ауыр. 
Біз соны сезініп, ел мүддесі жолында еселі 
еңбек етуіміз керек.

Алтынбек ИСАБАЕВ,
делегация мүшесі.

Елімді еңбегіммен 
көркейтемін

Елордада 
Елбасының 
қатысуымен 
өткен 
«Тәуелсіздік 
ұрпақтары» 
атты фо
румнан 
алған әсерім 
керемет. 
Сырбойылық 
жастардың 
бірі ретінде 
осы тарихи 
сәтке куә 
болғаныма өзімді бақытты санай
мын.

Форумда Елбасының айтқан әрбір 
сөзі, жастарға берген бағытбағдары бізді 
қанаттандырды, жігерлендіре түсті. Елбасы 
айтқандай, еңбек ету үлкен мүмкіндіктерге 
жол ашады. Адамға табиғаттан берілетін 
таланттың 99 проценті еңбекпен келетінін 
атап айтты.

Мен Аралдың Жаңақұрылыс ауылынан
мын. «Қожақұл ата» шаруа қожалығының 
төрағасымын. Жасым 22де. Мамандығым – 
экономист. Оқу бітірген соң кәсіпкерлікпен 
айналысуды жөн көрдім. Атакәсіпті 
жал ғастырғым келді.  Мен басқаратын 
«Қожақұл ата» шаруа қожалығы егін және 
мал шаруашылығын қатар алып келеді. 
Алдағы уақытта балық шаруашылығын да
мыту да ойда бар.

Ел болашағы – біздер, елді гүлдендіруге 
еңбек етуіміз қажет. Барлық замандаста
рымды елімізді көркейтуге шақырамын!

Елнұр ЕЛШЕКЕНОВ,
делегация мүшесі.

Кеше Астанадағы «Нұр әлем» павильонын
да Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен «Жастар жылының» салтанатты ашы
лу рәсімі өтті.  

«Тәуелсіздік ұрпақтары» атты шара басталар ал
дында Елбасы «Жас қазақстандықтардың  жобала
ры» көрмесінде «NNaimi.kz», «Shoqan suits», «Qazaq 

eli», «Beyond», «Kusto Group» секілді табысты жо
балармен танысып, Үкіметке бұл бастамаларды 
қолдап, жүзеге асыруды тапсырды.

Әр салада жетістікке жеткен жастар алдында 
кәсіпкер  Расул Абдуллаев елімізде ребрендинг 
жасайтын ұйым құруды ұсынса, тағы бір белсенді 
жас Тамила Розметова Астанада алма бағын 

отырғызатынын айтты.  Ал 13 жастағы вундеркинд 
Абзал Мырзаш 1 минутта 1200ден астам кітапты 
латын қарпіне аударатын жобаны таныстырды. 
Құсбегілік өнерді әлемге танытқан моңғолиялық 
қандасымыз Айшолпан Нұрғайыпқызы алыстағы 
ағайынның сәлемін жеткізіп, Елбасын БаянӨлгей 
өлкесіне шақырды.

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жастар жылының ашылу салтанатында сөйлеген сөзі

Мемлекет басшысының 2019 
жылды Жастар жылы ретінде 
жария лауы болашаққа деген 
сенім мен үмітті, сонымен қатар 
жауапкершілікті еселеп арт
тырғаны сөзсіз. Игі бастаманы сыр
бойылықтар да бірауыздан қуаттап 
отыр. Тікелей көрсетілім барысын
да бірқатар ұйым жетекшілері ой
пікірлерін ортаға салды. 

Облыстық «Жас Отан» жас
тар қанатының төрағасы Талғат 
Тілестің айтуынша, атаулы жыл 
аясында «Жастар жылындағы 
жетістік» атты ауқымды акция 
басталды. Акция шарты бойын
ша әрбір жас әлеуметтік желіге 
«#JJJ2019» белгісімен өздері 
бағындырған белес, жеңісі туралы 
жазба жариялауы тиіс. 

– Биыл жастар санатындағы 
дәрігер ең алғашқы не ең қиын опе
рациясын жасауы, жазушы алғашқы 
кітабын аяқтауы мүмкін. Ғалым 
ғылыми жаңалық ашып, егінші 
рекордтық өнім жинауы мүмкін. 
Спортшы еліміздің атын әлемге та
нытуы мүмкін. Акцияның мақсаты 
– жастарды маңызды жетістіктерге 
ұмтылдыру. Жеңімпаздар жыл 
соңында анықталады, – дейді 
Т.Тілес.

Одан бөлек, «Нұр Отан» парти
ясымен бірге жастар арасындағы 
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
жұмысшы топ құру, жастар 
мәселесін талқылау үшін форум, 
вайнерлер байқауын, жас тарихшы
лар конференциясын ұйымдастыру 
жоспарланған.

«Қызылорда – Ақиқат айнасы» 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Уәлихан Тұрарбекұлы 2019 жыл 
жастар бастамалары зор нәтиже 
беретін мүмкіндіктер жылы бола
тынына сенімді. 

– Бүгінгі шарадан, мін берге 
шығып сөйлеген заман дас
тарымыздың сөзінен біз дәстүрлі 
рухани құндылықтарды жаңа 
заманғы технологиялардың көме
гімен насихаттауға болатынын 
білдік. Бұл қоғам қажеттілігі мен 
сұранысына сәйкес орынды дүние 
екені сөзсіз, – дейді ол. 

Жастар жылының ашылуына 
байланысты өткен жиынды осы күні 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті мен 
«Болашақ» универсиетінің сту
денттері де онлайн режимде тама
шалады. 

СЫР ЖАСТАРЫ ИГІ БАСТАМАҒА ҮН ҚОСТЫ

Назерке САНИЯЗОВА.СБ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Астанада 
өткен «Тәуелсіздік ұрпақтары» атты Жастар жылының 
салтанатты ашылу рәсімін қызылордалық жастар тікелей 
көрсетілім арқылы тамашалады. Облыс әкімдігінде өткен 
жиынға облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы, 
«Жас Отан» жастар қанаты, жастар ресурстық орталықтары 
және бірқатар жастар ұйымы жетекшілері мен өкілдері 
қатысты. 

Қадірлі қауым!
Баршаңызды Жастар жылының 

басталуымен шын жүректен 
құттықтаймын!

Бұл – мемлекет тарапынан 
өскелең ұрпақты қолдауға бағыт
талған маңызды қадам.

Тәуелсіздік рухымен өсіп келе 
жатқан бүгінгі жас буын – біздің 
ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз.

Сондықтан менің Жарлығыммен 
2019 жыл «Жастар жылы» деп 
жарияланғанын білесіздер.

Біз бабаларымыз аңсаған Тәуел
сіздікке қол жеткізіп, Ұлы дала 
төсінде әлем мойындаған мемлекет 
құрдық. Есілдің жағасында еңселі 
елордамыз – Астананы тұрғызып, 
тарихта бұрынсоңды болмаған зор 
жетістікке қол жеткіздік. Жүзеге 
асырылып жатқан шаралардың бәрі 
егемен еліміздің болашағы – сіздер 
үшін жасалып отыр.

Қымбатты достар!
Бүгінде біздің өміріміздің 

барлық саласы – білім беру, жұмыс, 
отбасы, тіпті бірбірімізбен қалай 
сөйлесетінімізге дейін елеулі 
өзгеріске ұшырап отыр. Осының 
бәрі әрбір адамның даму траектория
сына және тұтастай алғанда, бүкіл 
әлемге түбегейлі ықпал етеді. 

Көз алдымызда цифрлы 
қоғамы мен білім экономикасы 
бар жаңа жаһандық өркениет 
туып келеді.

Біздің ел уақыттың осы талап
тарына сай болуы тиіс. Сондықтан 
қабылданып жатқан барлық күш
жігер елді болашақ серпіліске 
әзірлеуді діттейді және қуатты 
Қазақстанды құруға бағытталған.

Жастар – еліміздің қазіргі әлем
дегі бәсекеге қабілеттілігінің негізгі 

факторы. Қазақстанның бола-
шағы сіздерге – сіздердің білім-
деріңізге, энергияларыңыз бен 
патриотизмдеріңізге байланыс-
ты. Біз қазір жасап жатқанның 
бәрі сіздердің бақытты өмірлеріңіз 
үшін, сіздер өз әлеуеттеріңіз бен 
мүмкіндіктеріңізді толық мәнде 
жүзеге асыра алуларыңыз үшін жа
салып жатыр.

Сіздермен кездесудің алдын
да ғана маған бірқатар жастар 
жобасы таныстырылды. Бұлар – 
киім, спорттық тағамдар өндірісі, 
интерактивті сервистік платформа
лар. Біздің жастарымыздың нарық 
ахуалын шынайы бағалайтыны, 
бос кеңістіктерді іздейтіні және 
мейлінше бәсекеге қабілетті өнім 
ұсынуға тырысатыны мақтанарлық 
жайт. Мұндай қадамның ең бас
ты артықшылығы сол, сіздер өз 
сұраныстарыңызды өздеріңіз анық
тайсыздар. 

Әрбір жоба қызықты әрі назар 
аударуға тұрады. Үкімет осы идея
ларды жүзеге асыруды айрықша 
бақылауға алуы және оларды іл
герілетуге жәрдемдесуі тиіс деп 
пайымдаймын.

Бүгінде Қазақстанда жастар
ды әлеуметтікмәдени бейімдеу 
мәселелерін шешу, жас адамдардың 
бәсекелік қабілетін дамыту өзекті 
болып отыр.

Жастар жылында біз жас қазақ  
стандықтардың маңызды қажет 
тіліктерін қамтамасыз етуге 
ба ғытталған қарапайым және тү
сі нікті қолдау құралдарын әзір
леу ге тиіспіз. Бұл – ең алдымен, 
қол жетімді және сапалы білім, 
жұмыстың болуы, баспана және от
басын құру мүмкіндігі. Осыған бай
ланысты Үкіметке келесі шаралар
ды пысықтауды тапсырамын. 

БІРІНШІ. Жас отбасыларға 
арналған баспана мәселесі ірі 
қалаларда өткір екенін ескере оты
рып, Үкіметке алдымен Астана-
да, Алматы және Шымкентте 
жұмыс істейтін жастар үшін жы-
лына 1 мың пәтерден кем емес 
құрылысты қамтамасыз ету 
қажет. Бұл пәтерлер жалдамалы ба
спана санатына жатқызылуы тиіс. 

Осы мәселені шешуге сондай
ақ бүгінде жүзеге асырылып 
жатқан «72025» бағдарламасы 
да бағытталған. Мұндай баспанаға 
жұмыс істейтін және табысы бар
лар ғана үміт арта алатынын есте 
ұстаған жөн. 

Жұмыс, бұл – адам әлау қа
тының негізгі көзі. Сонымен қатар 
барлық меншік формасындағы 
кәсіпорындар жас қызметкерлер 
үшін баспана жағдайын жасауға 
белсене қатысуы тиіс. 

ЕКІНШІ. Жастар саясатының 
не гізгі мәселесі жұмыспен қамту 
бо лып қала береді. Бүгінгі әлемде 
18 бен 30 жас аралығындағы 300 
мил лионға жуық жас адамның тұ
рақты жұмыс орны жоқ немесе 
жұ  мыссыздар болып табылады. 
Со ны мен бірге ғалымдардың бол
жауынша, 2050 жылға қарай қазіргі 
кә сіп тердің шамамен жартысын жа
санды интеллект ауыстыратын бо
лады. 

Соның ішінде, оңай регламент
телетін мамандықтар бар. Бұлар 
– сатушылар, жүргізушілер, опе
рацио нистер, коллорталық қызмет
керлері, заңгерлер мен экономистер. 

Жасанды интеллект әзірге 
адамдарды алмастыра алмайтын 
«күрделі» кәсіптер ғана сұраныста 
қалады. Олардың қатарында – 
ғалымдар, топменеджерлер, мә

дениет қайраткерлері, ақпараттық 
технологиялар саласындағы 
топмамандар, жоғары санатты 
дәрігерлер. Сонымен қатар медби
келер, бала күтушілер, әлеуметтік 
жұмысшылар және т.б сияқты 
«қарапайым» кәсіптер сақталады. 

Бүгінде XX ғасырға тән «отбасы 
әлде жұмыс» деген ұлы дилемманың 
заманы өтіп барады.

Біз «ер» жұмысшы мен «әйелдің» 
үй кеңістігі арасындағы шекараның 
түпкілікті жойылып, араласып бара 
жатқанын бақылап отырмыз.

Алыстан жұмыс істеу және 
жеткізу сервистерінің дамуы 
адамдардың үйден шықпайақ 
жұмыс істеуіне, өмір сүруіне 
мүм кіндік береді. Мысалы, эко
номистердің бағалауынша, Сауд 
Арабиясында басталған әйелдердің 
құқықтарын ырықтандыру ұлттық 
ІЖӨ өсімін он жыл бойында 
бірнеше процентке қамтамасыз 
етеді. Мұндай жұмыс күші, ер
лер мен әйелдер болсын, өнімді 
жұмыспен қамтылуға аса зәру бо
лады. Бұл фактор болашақта жас 
тұрғындары басым көптеген мемле
кеттер үшін іргелі сынқатерлердің 
біріне айналады.

Жастардың бүгінгідей мейлін
ше созылмалы әлеуметтенуі 
жағдайында БҰҰ классификациясы 
бойынша, жастықтың жоғарғы шегі 
ретінде 44 жас белгіленіп отыр.

2018 жылы Қазақстанда орта 
мектепті 125 мыңнан астам жас 
бітірді. Орта мерзімді келешек
те еңбек нарығына шығатын жас
тардың саны тек өсіп отырады.

Қазіргі уақытта елде шама
мен 300 мыңға тарта адам немесе 
жастардың 9%і білім беру және 
еңбек қызметіне тартылмаған. Жас

тар дың осы санатының жыл сайын 
қысқаруына ықпал ететін тиімді ша
раларды қабылдау қажет.

Қазіргі экономикадағы бәсе
келестік жаңа технология ойлап 
тауып, оның тәжірибеде кеңінен 
қолданылуына байланыс ты. Биз-
несте көшбасшы болу үшін 
инновациялық ойлау жүйесі мен 
заман талабына тез бейімделе 
білу керек. Бүгінде әлемге әйгілі 
ірі компаниялардың негізін жас 
кәсіпкерлер қалағанын білесіздер.

Мысалы, «Фейсбукті» Марк Цу
керберг 19 жасында, «Майкрософ
ты» Билл Гейтс 20 жасында, «Apple» 
компаниясын Стив Джобс 21 жа
сында құрған. Бұл компаниялар 
жүздеген мың адамды жұмыспен 
қамтып қана қоймай, бюджетке 
қыруар қаржы түсіріп отыр. Олар 
өз бизнесін бастағанда ауқымды 
қаржы ресурстарына немесе үкімет 
қолдауына сүйенген жоқ.

Мемлекет қоғамда жасампаздық, 
бас тамашылық, шығармашылық, 
еңбек қорлық рухын қалыптас
тыруға баса мән берді.

Халқымыздың «Ақыл – жас
тан, асыл – тастан» деген нақыл 
сөзі бекер айтылмаған. Біздің 
жастарымыздың бойында мұндай 
қасиеттер бар. 

Бизнеспен айналысамын деу
шілерге жол ашу аса маңызды. 
Шағын несие берудің және оқыту 
ісінің оң тәжірибесі негізінде 
барлық өңірде «Жас кәсіпкер» 
бағдарламасын әзірлеу қажет. Бұл 
жоба аясында жыл сайын білім ала
тын жұмыссыз жастар мен өзінөзі 
жұмыспен қамтығандардың санын 
100 мыңға дейін жеткізген жөн. 

Жастар – еліміздің қазіргі әлемдегі
бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы
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ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «БАЙҚОҢЫР» КЕШЕНІНДЕГІ 
АРНАУЛЫ ӨКІЛІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ

Облыс әкімінің өкімімен Қазақстан Республика-
сы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасының 
басшысы лауазымына  Жасұлан Уәлиұлы Абатов 
тағайындалды.

Ж.Абатов 1979 жылы туған. 
Қазақстан Рес публикасы Тергеу 
ко митетінің Алматы жо ғар ғы тер-
геу мектебін «Заңгер» мамандығы 
бо йынша бітірген.

Еңбек жолын 1999 жылы 
Қызылорда облы сы ның ішкі істер 
органдарында тергеуші болып 
бастаған.

2004-2013 жылдары Кеден ор-
гандары мен жеке секторда жауап-
ты басшылық қызметтер атқарған.

2013-2016 жылдары «Қызыл-
орда облысы әкімдігінің іс 
басқармасы» коммуналдық мем-

ле кеттік мекемесінде топ басшысы, директордың орынбаса-
ры.

2016 жылдан бастап осы кезге дейін «Қызылорда облы-
сы әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры қызметін атқарып келді.

КАДРЛЫҚ 
ӨЗГЕРІСТЕР
ОРЫН АЛДЫ

Сейсенбіде облыс 
әкімдігінде бірқатар 
кадрлық өзгерістер 
болды. Облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев 
үш басқармасының 
жаңа басшыларын 
таныстырды.

Атап айтқанда, облыс әкі -
мінің өкімімен Индира Сан-
сыз байқызы Ақжігітова – Қы -
зыл орда облысының Цифр лық 
технологиялар бас қар масының 
басшысы,  Жас ұлан Уә лиұлы 
Абатов – ҚР Пре зи дентінің 
«Байқоңыр» ке ше  нін дегі ар-
наулы өкілінің қыз  метін 
қамтамасыз ету бас қар  масының 
басшысы,  Қайрат Бай ғабылұлы 
Абсұл танов Қы зылорда облы-
сы әкім ді гінің іс басқармасы 
комму нал дық мемлекеттік меке-
ме сі нің директоры қызметіне 
тағайындалды.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЦИФРЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ

Облыс әкімінің өкімімен  Индира Сансызбайқызы 
Ақжігітова Қызылорда облысының цифрлық технологиялар 
басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды.

И.Ақжігітова 1973 жылы дүниеге кел-
ген.

1994 жылы Қорқыт Ата атын дағы Қы-
зыл орда мемлекеттік уни вер ситетін «Фи-
зика және информатика» және 2009 жылы 
Қаз тұ тынуодағының Қара ған ды эконо-
микалық уни верситетін «Есеп және аудит» 
мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1996 жылы Қызылорда 
поли техникалық инсти ту ты  ның физи-
ка және электротехника кафедрасының 
ассистенті ретінде бастаған. 2001-2005 
жылдары «Облыстық білім берудің жаңа 
технологиялар мен информатизациялау 
орталығы» МҚК - ның директоры, 2005-
2007 жылдары Қызылорда облысының эко-

номика және бюджеттік жоспарлау департаментінің мемлекеттік аппа-
рат және құқық қорғау органдары бөлімінің программисті, бас маманы, 
2007-2017 жылдары облыс әкімі аппаратының электронды әкімдікті да-
мыту және мемлекеттік қызметтердің мониторингі бөлімінің басшысы 
қызметтерін атқарған.

2017 жылдан бастап осы кезге дейін Қызылорда облысы әкімі ап-
параты басшысының орынбасары лауазымында қызмет атқарып келді.

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ІС 
БАСҚАРМАСЫ» КММ ДИРЕКТОРЫ

Облыс әкімінің өкімімен «Қызылорда облысы 
әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры лауазымына  Қайрат 
Байғабылұлы Абсұлтанов тағайындалды.

Қ.Абсұлтанов 1977 жылы 
туған. Қазақ мемлекеттік аграрлық 
университетін «Мал өнімін 
өндіру технологиясы» және 
«Болашақ» университетін «Қаржы» 
мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1994 жылы 
«Бозгүл» жауап кершілігі шектеулі 
серік тестігінде жұмысшы ретінде 
бастаған.

2000-2010 жылдары жеке және 
қаржы секторларында, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет саласында жау-
апты басшылық қызметтер атқарған.

2010-2017 жылдары Қызылорда 
қаласы тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің сектор 
меңгерушісі, бөлім басшысы.

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап осы кезге дейін 
Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы басшысының орынбасары қызметін 
атқарып келді.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

Соңғы екі жылда «Атамекен» ұлттық кә сіп-
керлер палатасы «Бастау» жобасы бойынша ау-
ылдар мен шағын қалалардың 43 мың тұрғынын 
оқытып шығарды. Нәтижесінде 11 мыңнан астам 
бизнесжобалар іске қосылып, 16 мыңға жуық 
жұмыс орны ашылды. Осыған байланысты жоба 
аясында жұмыс істеп жатқан адамдардың 95 
проценті бюджетке салық төлеуде. 

Сондай-ақ Үкіметке «Бизнес-2020» жол 
картасы аясында жас кәсіпкерлер үшін грант 
бойынша бөлінетін қаржы көлемін екі есе 
арттыруды тапсырамын. Жалпы, үш жыл 
ішінде 300 мыңға жуық жастарымыз бизнестің 
қыр-сырын меңгеріп шығады. Кем дегенде 80 
мың адам немесе олардың төрттен бірі өз кәсібін 
бастап, ел экономикасына елеулі үлес қосатын 
болады. Осындай арнайы білім алған мамандар 
нарыққа дайын стартаптар мен өнімдер ұсынуға 
тиіс.

Бітіруші курстардағы 60 мыңға жуық 
студентті бизнеске баулу қажет. Үкіметке бұл 
бағдарламаны жүзеге асыру үшін 2019-2021 
жылдары 32,1 миллиард теңге бөлуді тапсы-
рамын.

Жастардың стартаптарына қолдау көрсететін 
қорлардың қызметін ынталандыру маңызды 
міндет саналады. 

Дамыған елдерде жастардың өз идеяларын 
жүзеге асыруға көмектесетін қорлар жұмыс 
істейді. Олар орталық және жергілікті органдар, 
университеттер, сондай-ақ жеке құрылымдар та-
рапынан қаржыландырылады.

Үкіметке Жастар стартаптарын қолдау 
қорын құруды тапсырамын. 

Урбанизация процесінің қарқындылығына 
қарамастан, ауыл жастарының үлесі әлі де 
жоғары – 43 процент. 2018 жылдың 11 айы 
ішінде ауылдан қалаға көшкен жастардың 
саны 222 мыңнан асты. Сондықтан Үкімет пен 
әкімдіктер олардың білім алу, жұмысқа орнала-
су, демалыс және басқа мәселелерін жүйелі ше-
шуге күш жұмылдыруға тиіс.

«Ауыл – ел бесігі» жобасы аясын-
да инфрақұрылымды дамытып, жергілікті 
жерлердің кадрлық әлеуетін күшейту ке-
рек. Осыған орай «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасына енгізілетін мамандықтардың 
тізімін кеңейтуді ұсынамын. 

Көшіп барғаны үшін төленетін жәрдемақы 
мөлшерін 70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке 
дейін арттырған жөн. Сондай-ақ жастарды ауыл 
шаруашылығымен айналысуға қызықтыра білу 
қажет. Дамыған елдерде бұл бағыт жо ғары 
өнімді әрі инновациялық салалардың бірі са-
налады. Онда цифрлы технологиялар мен ро бот-
тандырылған кешендер белсенді қол данылады.

БҰҰ болжамы бойынша, 2050 жылға қарай 
әлемнің 70% дерлік халқы қалаларда тұратын 
болады. Жаһандық экономика қалалықтарға иек 
артады: 600 мегаполис әлемдік ІЖӨ-нің 60%-ін 
береді. 

Қарқынды урбанизация және халық санының 
өсуі жағдайында адамзат азық-түлік мәселесінің 
оңтайлы шешімін іздейді. 

Егер АҚШ тұрғынының қазіргі тамақтану 
деңгейін негізге алатын болсақ, онда 2030 жылға 
қарай азық-түлік ресурсы тек 2,5 миллиард 
адамға ғана жетеді. Осыған байланысты әлемде 
аграрлық сектордағы ғылыми-техникалық про-
греске ресурс көптеп жұмсалуда.

Ауыл шаруашылығы роботтандыру, ақпарат-
тан дыру және селекция бағытында дамитын бо-
лады. 

Агроөнеркәсіп кешеніндегі «көк жа-
ғалы лардың» уақыты бітті. Бүгінде АӨК 
жұмыс шыларының жаңа толқыны қажет. 
Қазақстанда бұл сала стратегиялық бо-
лып саналады, өсім әлеуеті зор және ке-
лешекте отандық эконо миканың басты 
драйверлерінің бірі бола алады. Осы орайда 
Қазақстанда әдебиет, танымал өнер арқылы 
жастардың қоғамдық санасында жаңа позитивті 
образдар қалыптастыру маңызды.

Бүгінде студент жастарға айрықша назар 
аударған жөн. 

Тәуелсіздік жылдары ішінде 2,8 миллион 
жоғары білімді маман даярланды. Егер 1991 
жылы жоғары білімі бар жастардың саны 42 мың 
адам болса, 2018 жылы 150 мыңнан астам адам-
ды құрады. 

Халықтың білім деңгейінің жоғары бо-
луы елдің жаһандық бәсекеге қабілеттілігінің 
маңызды факторы болып саналады. Осыған 
байланысты біздің тарапымыздан жоғары 
білімнің қолжетімділігін арттыру және сту-
дент жастардың өмір сүру жағдайын жақсарту 
жөнінде шаралар қабылданып жатыр. 

Мәселен, бес әлеуметтік бастама аясында 
2018-2019 оқу жылында қосымша 20 мың грант 

бөлінді. Бұдан бөлек, 2022 жылдың аяғына дейін 
70 мың орыннан кем емес студенттік жатақхана 
құрылысын қамтамасыз ету қарастырылған. 

Студенттер қауымы еріктілік пен 
қайырымдылықтың қуатты ресурсы болып са-
налады. Бұл жас адамдардың еңбек нарығында 
жедел бейімделуіне және олардың әрі қарай өз 
жолын табуына септігін тигізеді. 

Мысалы, халықаралық бағалау бойынша 
әлемнің ең ірі үш жүз компаниясы қыз мет-
керлерінің үштен бірі апта сайын жұмыс уа-
қытының 1 сағатына жуығын волонтерлік 
қызметке жұмсайды.

Үкіметке волонтерлік қызметпен 
белсенді айналысатын ЖОО студенттерінің 
стипендия сын 30%-ке дейін көтеруді тапсы-
рамын. Бұл біздің студенттеріміз үшін елеулі 
қолдау болады. 

ҮШІНШІ. Қазіргі таңда өнерлі жастарды 
қолдау үшін белсенді жұмыс жүргізілуде.

 Қоғамда түрлі бағыттар бойынша креативті 
азаматтардың тұтас шоғыры қалыптасты. 

Бүгінде талантты жастарымызға се-
лективті көмек көрсету үшін деректер қорын, 
жастардың зияткерлік банкін құру қажет. 
Мұндай қадам бізге болашақтың нағыз кри-
сталдарын өсіруге мүмкіндік береді.

 Жас ғалымдарға белсенді қолдау көрсету де 
маңызды. 

Уақыт біздің «Болашақ» бағдарламасын 
құр ған кезде дұрыс шешім қабылдағанымызды 
көрсетті. 

Содан соң Назарбаев Университет пен Назар-
баев зияткерлік мектептерін құрдық.

Бүгінде 12 мың «Болашақ» түлегі ел игі-
лігі үшін еңбектеніп жатыр. Жаңа кезеңде 
бұл бағдарлама ғылыми әлеуетті нығайтуға 
бағытталуы тиіс. 

Жас ғалымдарымызға өз идеяларын нақты 
жобаларға айналдыруына көмектесуіміз керек. 
Бұл процеске Назарбаев Университетті де тарту 
керек. 

Осы мақсатта Үкіметке жас ғалымдардың 
фундаменталды және қолданбалы зерттеу-
лерін гранттық қаржыландыруды үш милли-
ард теңгеге ұлғайтуды тапсырамын. 

Қазіргі жағдайда ғылым мен білімді барлық 
тілек білдірушілерге қолжетімді ету маңызды. 

Ғалым-педагогтар оқушылар «төрт К-ны»: 
сындарлы ойлауды, коммуникацияны, коллабо-
рацияны және креативтілікті дамытулары тиіс 
деп санайды. 

Адами капиталға инвестиция салу 
мемлекеттің аса табысты бағыттарының бірі бо-
лып табылады. 

Жас тұрғындарының Сауаттылық индексінде 
Қазақстан 155 елдің ішінде 15-ші орын алады. 
Жастардың білім деңгейі бойынша еліміз Швей-
цария, АҚШ, Норвегия және Финляндияны ба-
сып озып, 9-шы орында тұр. Қазақстан «жаңа 
интеллектуалды держава» бола алады.

 Еліміздің аса ілгерінді технологиялық және 
цифрлы болашаққа дайындалуда екенін еске-
ре келгенде, бізге білім саласындағы жетекші 
үрдістерден қалып қоймау ерекше маңызды.

Қазақстан баршаға табыс пен өсіп-өркендеуді 
қамтамасыз ететін өзінің жастарына қажетті білім 
мен машықтар беруі тиіс. Бұған қашықтықтан 
оқыту кең жол ашады. 

Мәселен, АҚШ-та 20 миллион ЖОО 
студенттерінің үштен бірі онлайн форматында 
оқытылады. Сондықтан елімізде қашықтықтан 
оқытуды қолдану ауқымын кеңейту қажет. 

Бүгін тұсауы кесілген Open University 
жо басы біздің жастарымызға осындай мүм-
кін діктер береді. Үкіметке аталған жобаны 
еліміздің барлық ЖОО-лары мен колледж-
дерінде, сондай-ақ жұмыс берушілер дең гейін-
де ілгерілетуге қолдау көрсетуді тапсырамын.

Бұған дейін айтқанымдай, алғашқы жұмысшы 
мамандығын алу да маңызды саналады. 
Сондықтан сапалы техникалық және кәсіби білім 
беру жүйесін дамыту шешуші басымдықтардың 
бірі болып қалуы тиіс.

 Бүгінде техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының желісі 128 бірлікке көбейіп, 821 
колледжді құрап отыр. 2017 жылдан бері тегін 
кәсіби-техникалық білім беру бағдарламасы 
бойынша 155 мыңнан астам жас білім алуда. 
Аталған жұмысты жалғастыра беру қажет. Бұл 
– жаппай жұмыспен қамтуға апаратын төте жол. 

Үкіметке «100/200» (екі жүзге жүз) қағидаты 
бойынша «Жас маман» бағдарламасын жа-
сау қажет. Үш жыл ішінде жоба еліміздің 
бар  лық өңірінен шамамен 200 мың жас аза-
матты қамтитын болады. Оның аясында 200 
жаң ғыртылған оқу орындарының базасында аса 
сұ ранысқа ие 100 индустриялық және сервистік 
кәсіптер бойынша мамандар дайындау жүзеге 
асырылады.

 Әр өңірде кем дегенде 1 жетекші ЖОО мен 10 
колледж жаңартылған оқыту бағдарламасымен 
және ішінде шетелдік мамандар да бар 
оқытушылар құрамымен жаңаша жұмыс істейтін 
болады. Олардың қатарына конкурстық негізде 
еліміздің 20 ЖОО-сы мен 180 колледжі кіріп, 
олар үшін шамамен заманауи 400 құрал-жабдық 
жиынтығы сатып алынады. 

Осы маңызды жұмысқа өңірдің барлық жүйе 
құраушы кәсіпорындары мен ірі бизнесінің 
қатысуларын ұсынамын. Осы білім беру 
мекемелерінің жанында сондай-ақ инновациялық 
жобаларға қолдау көрсететін стартап-орталықтар 
жұмыс істейтін болады. Нәтижесінде 3 жыл 
ішінде жаңа стандарттар бойынша 200 мыңнан 
астам маман дайындалып, 15 мыңнан астам 
оқытушы біліктілігін арттыратын болады. 

Жастар кешкі, жексенбілік және 
онлайн-курстарға бару арқылы өздерінің 
мүмкіндіктері мен перспективаларын 
кеңейте алады. Тұтастай алғанда, үш жылда 
аталған бағдарламаларды жүзеге асыру үшін 

республикалық бюджеттен 60 миллиард теңге 
бөлінетін болады. 

Бұл бастамалардың бәрі «Жастар – Ел 
тірегі» атты біртұтас жалпымемлекеттік жоба 
ретінде Еңбек және халықты әлеуметтік қор-
ғау министрлігінің жастарды жұмысқа орна-
ластыруға бағытталған қазіргі бағдарла-
маларымен біріктіріледі. 

Алдағы үш жыл ішінде осы жобаға бір мил-
лионнан астам адамды тарту жоспарланып отыр. 

ТӨРТІНШІ. Жастардың күш-жігерін жасам-
паздық пен өз мүмкіндігін жүзеге асыру арнасы-
на бағыттаған маңызды.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына қарай 
«Жасыл Ел» қозғалысының базасында «Жа-
сыл қала – жасыл ауыл» жалпыұлттық жоба-
сын іске қосу қажет. 

20 жылда Астананың айналасында қолмен 
отырғызылған орман пайда болды. Бұл – 80 
мың гектар жасыл екпелер, соның нәтижесінде 
қаланың іші экологиялық жағынан тазара түсті. 
Астананың үлгісі бойынша бүкіл өңірдегі елді 
мекендердің жасыл экожүйесін дамыту қажет.

Бүгінде бүкіл еліміз бойынша жүргізіліп 
жатқан ауқымды құрылыс жұмыстарына жаста-
рымыз белсенді атсалысуы керек. Осы саладағы 
компаниялардың бәрі студенттік құрылыс отряд-
тары үшін арнайы квота бөлгені жөн.

Осыған байланысты рухани орталығымыз 
– Түркістан қаласын көркейту үшін зор мүм-
кіндіктер ашылып отыр. Үкімет облыс әкімімен 
бірлесіп, бұл мәселені өз бақылауына алуы тиіс. 

Сондай-ақ былтыр өзім бастап берген «Жас 
сарбаз» қозғалысы негізінде әскери-патриоттық 
тәрбие беру ісін дамыту қажет. Үкіметке 2025 
жылға дейінгі әскери-патриоттық тәрбие беру 
бағдарламасын әзірлеуді тапсырамын. 

«Жас сарбаз» бастамасының үлгісімен 
еліміздегі волонтерларды, әсіресе әлеуметтік жо-
балар саласындағы еріктілерді біріктіру қажет. 

Қазір дүние жүзінде жастар туризмін 
дамытудың өзектілігі артып келеді. Бұл сала 
олардың өз еліне деген патриоттық сезімдерін 
қалыптастыру ісінде маңызды рөл атқарады. 

Әлемдік ішкі жалпы өнімдегі туризмнің үлесі 
– 10 процент. Жастар туризмі халқымыздың 
бірлігін сақтап, төл мәдениетімізді дамыту 
мәселелерін қамтиды. Сондай-ақ ішкі өңірлік 
байланыстарды нығайтуға, халықаралық серік-
тестікті кеңейтуге септігін тигізеді. 

Қазақстанда экологиялық, спорттық-
сауық тыру және экстремалды туризм орта-
лық тары болуға лайықты жерлер көп. Осы 
айтылған бағыттарды дамыту үшін тиісті 
инфрақұрылымды жетілдіріп, жастардың 
туристік клубтарын жаңғырту керек.

 Білім және ғылым министрлігіне жоғары оқу 
орындарында волонтерлардың арнайы курста-
рын ашу мүмкіндігін қарастыруды тапсырамын. 

Жастардың бойында әлеуметтік жауапкер-
шілік пен қоршаған ортаны аялау сезімін қалып-

тастыру негізгі міндет саналады. Әсіресе үлкенге 
құрмет, кішіге ізет білдірудің, мейірімділік пен 
адамгершілік қасиеттерін дарытудың маңызы 
зор. Кез келген адам жасы ұлғайған шағында 
жастар тарапынан жанашырлық пен қамқорлық 
күтетінін ұмытпаған жөн. 

Еліміздегі жарты миллионға жуық студент 
жастар үкіметтік емес ұйымдармен бірге мұқтаж 
жандарға елеулі көмек көрсете алады. 

Алға қойылған міндеттерді ауқымдандыруда 
«Нұр Отан» партиясына ерекше міндет 
жүктеледі. Қолданыстағы жобаларды жүзеге 
асыруға бақылау орната отырып, партия жастар 
саясатының драйверіне айналуы тиіс. 

Қазақстан халқы Ассамблеясынан да 
жұмысын жастар саясатына екпін түсіре отырып, 
қайта құру талап етіледі. Біздің басты формула-
мыз – халық бірлігі мен этносаралық келісім. 

Ассамблея егемен Қазақстанның 
құндылықтарын, ұрпақтар сабақтастығын, бірлік 
пен патриотизмді нығайту ісін ілгерілету бойын-
ша нақты бағдарлама түзуі тиіс.

Біздің Отанымыз біреу, Тәуелсіздігіміз – 
біздің басты байлығымыз, оны әрбір азамат 
көзінің қарашығындай сақтауы тиіс. 

БЕСІНШІ. Біздің жас отбасылары-
на, олардың денсаулығы мен әлеуметтік 
инклюзивтілігіне қолдау көрсету саласындағы 
көзқарасымызды айтарлықтай өзгерту маңызды. 
Жастарды жаңа әлеуметтік рөлдері мен 
отбасылық өмірдің ыстық-суығына дайын-
дау қажет. Мұны орта мектептердің жоғары 
сыныптарынан бастаған жөн. 

Ана институтының қолдауымен бірге әке 
институтын дамыту, жасөспірімдердің бойын-
да өз отбасына деген жауапкершілік сезімін 
қалыптастыру маңызды. 

Отбасылардың ажырасу мәселесі бізді ерек-
ше алаңдатады. Ғалымдар, қоғам белсенділері, 
бұқаралық ақпарат құралдары бұған ерекше на-
зар аударулары тиіс. 

ҮЕҰ-ның қатысуымен ерекше сұранысы бар 
адамдарға бағдарланған қызметтер көрсету сала-
сын кеңейту қажет. 

Біздің әрқайсымыз өз тағдырымызды 
өзіміз жасаймыз. Өмірлік табысқа жету үшін, 
бірінші кезекте, отбасылық игіліктер мен кәсіби 
жетістіктердің кепілі болып табылатын зор 
денсаулыққа ие болу қажет.

Мемлекет азаматтардың денсаулығына 
тұрақты түрде қамқорлық көрсетіп келеді. 
Тәуелсіздік жылдарында заманауи құрал-
жабдықтармен жарақтандырылған 219 жаңа 
аурухана, 1200 жаңа емхана салынды. Алай-
да, халықаралық зерттеулер көрсеткендей, 
медицинаға денсаулықтың тек 10-15%-і ғана 
тәуелді. Сондықтан бойыңда ерік-жігерді ерте 
қалыптастырып, тән саулығын нығайту маңызды. 

Тәні саудың – жаны сау екені баршаға аян. 
Республикалық жастар чемпионаттары мен 

студенттік универсиадалар өткізу дәстүрін қайта 
жаңғырту маңызды. 

Барша жастарды өздерінің әлеуетін 
белсенді жүзеге асыруға, мүмкіндіктерін ба-
рынша пайдалануға, заманауи білім алып, 
күннен-күнге шыңдала түсуге шақырамын. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақала дәл осы 
мақсатқа бағытталған. 

Мен сендердің өз елдеріңмен мақтанған-
дарыңды, оның тарихын жақсы білгендеріңді 
және алға сеніммен қарағандарыңды қалаймын. 
Қазақстанның болашағы берік қолда екеніне және 
сендер оны әлемнің аса дамыған 30 мемлекетінің 
қатарына қосатындарыңа сенімдімін. 

Құрметті форумға қатысушылар!
Бүгін біздің арамызда өте ауқымды әңгіме 

қозғалды. Ұсынылған барлық идея жастар мен 
отбасыларды дамыту саласындағы арнайы Жол 
картасында көрініс табуы тиіс. 

Бар-жоғы екі жылдан кейін біз 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын атап өтетін 
боламыз. Бұл датаның жастарға патриоттық 
тәрбие беруде маңызы аса зор. Осыған орай 
Үкіметке еліміз үшін маңызды осы ме-
рейтойға дайындық пен оны мерекелеу бой-
ынша бағдарлама дайындауды тапсырамын. 

Ұсынылған барлық бастама мен жоба форум-
ның қорытынды құжатында көрініс табуы тиіс.

Қымбатты достар! 
Бүгін біз жастарға кеңінен жол ашатын 

маңызды бастамалармен таныстық. 
Қолға алған тың жобалардың бәрі табысты 

жүзеге асады деп ойлаймын. 
Жастық шақтың күш-қайратын егемен 

елімізді өркендетуге жұмсай беріңіздер!
Сіздерге зор денсаулық, толағай табыс пен 

бақ-береке тілеймін!

«Егемен Қазақстан» газеті.

Жастар – еліміздің қазіргі әлемдегі
бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторы
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2019 жылғы 26 қаңтар мен 26 шілде ара
лығында «Еуразиялық банк» АҚ «Астана 
Банкі» АҚ салым шы ларының  депозиттері, 
ағым  дағы және карточкалық шоттары бой
ынша өтініштерді қабылдауды және кепілдік 
берілген өтемді төлеуді бас тайды. Қызылорда 
облысында өті ніш терді қабылдау және ке
пілдік беріл ген өтемді төлеу «Еуразиялық 
банк» АҚның мына мекенжайлар бойынша 
орна ласқан бөлімшелерінде жүргізіледі:

 Қызылорда қаласы, Жел тоқсан ксі, 11 
«А»  «Еура зия лық банк» АҚ № 20 филиалы.

 Қызылорда қаласы, Өсер баев ксі, 67 «А» 
 «Еуразиялық банк» АҚ № 2001 бөлімшесі.

2019 жылғы 26 және 27 қаңтарда (сенбі 
және жексенбі) «Еуразиялық банк» АҚ фили
алдары мен бөлім ше лерінде «Астана Банкі» 
АҚ салымшы ларына ғана қызмет көрсетіледі: 

 2019 жылғы 26 қаңтарда сағат 0800ден 
2200ге дейін (түскі үзіліссіз).

 2019 жылғы 27 қаңтар сағат 0800ден 
 2000ге дейін (түскі үзіліссіз).

Кепілдік берілген өтемді алу үшін «Аста
на Банкі» АҚ салым шы ларының өзімен бірге 
жеке басын куәландыратын құжаты болуы 
қажет. Салым шыларды сәйкестендіру ЖСН 
бойынша жүзеге асырылады. «Астана Банкі» 
АҚ салым шысының өкі ліне нотариалды куә
лан  дырылған сенімхат бойынша өтініш беру
ге және өтем төлеуге жол беріледі. 

Депозиттер, ағымдағы және кар точкалық 
шоттар бойынша кепілдік берілген өтемді 
төлеу бойынша жүр гізілетін барлық опе
рациялар комиссиялар алынбастан жүзеге 
 асы рылатын болады.

2019 жылдың 26 қаңтарына дейін «Еура
зиялық банк» АҚ филиалдары мен бөлім
шелері «Астана Банкі» АҚ салым шы ларының 
өтініштерін қабыл дауға, оларды қарауға неме
се өтем төлеуге құқылы емес.

ҚР Ұлттық Банкі 
Қызылорда филиалы.

Құрметті 
«Астана Банкі» АҚ 
салымшылары!

Бірыңғай 
жиынтық төлем 
режимі формальді 
емес жұмыспен 
қамтылғандарға 
жеке кәсіпкер ретінде 
тір келмей-ақ кәсібін 
жүр гізуге мүмкіндік 
береді.

 

 БЖТ табыс табу үшін 
формальді емес кәсібін 
жүргізіп отырған жеке тұл
ғаларға, жалдамалы жұ
мыс күшін пайдаланбай 
дара айналысатын, қызмет 
көр сететін басқа жеке 
тұлғаларға, қосалқы шаруа
шы лығын жүргізіп отыр
ғандарға, үй жұмыс кер
леріне арналған.

БЖТ төлеушілерге мы
нандай мүмкіндіктер жа
салған:

Бірінші: міндетті меди
ци налық сақтандыру ая
сында бар лық меди ци на
лық қызмет түрлеріне қол 
жеткізе алады. Меди ци
налық ұйымды таңдау құқы 
болады.

Екінші: Зейнетақы жү
йе  сінде еңбек өтілін жинап, 
ба залық және жинақталған 
ком поненттер есебінен үл
кен көлемде зейнетақы 
алатын болады. Бұл орайда 
БЖТ төлеушілердің базалық 
зей нет ақы көлемі еңбек 
өтіліне қарай есеп теледі.

Үшінші: Еңбекке жарам
сыз болып қалған жағ дайда, 
асыраушысынан айы рыл
ған жағдайда, жүк тілік 
және бала туғанда, бала 
асырап алғанда немесе 1 
жасқа дейін бала күтімінде 
отырғандарға Әлеуметтік 

сақ тандыру қорынан сақ
тандыру төлемдерін алуға 
мүмкіндік туады. Тағы 
бір артықшылығы, өзінің 
кіріс көзін көрсете алудың 
арқасында аза мат тардың 
несие төлеу мүмкіндігі ар
тады. Яғни, енді сіз жүйелі 
жарна төлей отырып, ресми 
түрде банктен несие ала ала
сыз. 

БЖТ төлеу өз еркімен, 
қалауымен жүзеге асыры
лады. Бұл жүйеге қатысу, 
қатыспау құқығы азаматтың 
өз шешіміне байланыс
ты болады. Бұл орайда 
бірың ғай жиын тық төлемді 
төлемегені үшін қандай да 
бір жауапкершілікке тарту 
шарасы қарастырылмаған.

БЖТның (Бірыңғай 

жи  нақ таушы төлемінің) 
мөл  шері қала тұрғындары 
үшін – 1 АЕК (2525 теңге), 
ауыл тұрғындары үшін – 0,5 
АЕК құрайды (тұрғылықты 
жерінде тіркелуіне сәйкес).

БЖТ төлеуші салықтық 
органдарына есеп бермейді.

БЖТ үлесі мынандай:
– 10% – жеке табыс 

салығы;
– 20 % – әлеуметтік 

сақтан дыру мемлекеттік 
қорына әлеу мет тік ауда
рымдар;

– 30 % – Бірыңғай жинақ
таушы зейнетақы қорына 
зей нетақы жарнасы;

– 40 % – міндетті 
әлеуметтікмедициналық 
сақтандыру қо рына ауда
рымдар.

БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМНІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

Қалаішілік және қала аумағына қатынайтын маршруттар бойынша 
жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдауға

 қызмет көрсету құқығына арналған конкурс өткізу туралы
ХАБАРЛАНДЫРУ

1. Қызылорда қаласы әкімдігі 2019 жылғы 1 наурыз айында Жақаев көшесі №16 мекен
жайда орналасқан, қала әкімдігінің мәжіліс залында жолаушылардың және багаждың қалалық, 
қала маңындағы елді мекендерді жалғастыратын тұрақты автомобиль тасымалдарының 
маршрутына қызмет көрсету құқығына арналған конкурсты өткізу туралы хабарлайды.

2. Конкурсқа төмендегідей маршруттардың пакеттері шығарылады:
Лот 
№

Бағыт 
№

Бағыты Көлік түрі

1 2 ӘлФараби көшесі – Махамбетов ауылы Автобус
3 Эдельвейс саяжайы – Титов Автобус
32 Темір жол вокзалы – Абай ауылы Автобус

2 5 Темір  жол вокзалы –  Көктөбе м/а Шағын автобус
4 Темір жол вокзалы – ӘлФараби «Ертөстік» б/б Шағын автобус
12 №120 мектеп – Наурыз м/а Автобус

3 13 Автобаза Көкенов ксі – Арай3 м/а Автобус
6 Ескі темір жол өткелі – Саяхат м/а, Нұржан дүкені Шағын автобус
7 Тоқмағанбетов пен Әйтеке би көше қиылысы (Қазақ бейіт жаны) – 

Жаппасбай батыр көшесі (жаңа үйлер)
Шағын автобус

4 19 Титов қысғы «Нұржан» дүкені – Өндірістік  аймақ Автобус
8 Шыны завод – Тасбөгет гидроузел Шағын автобус
9 Ескі темір жол өткелі – Саяхат м/а, Нұржан дүкені Шағын автобус

5 20 Арай3 м/а – Қызылжарма  а/о (Абай ксі) Автобус
28 Ақмешіт м/а – «Сабалақ» саяжайы Шағын автобус
31 Арай3 м/а – Талсуат а/о  (больница) Шағын автобус
29 Ескі базар – Қараөзек ауылы Автобус

6 15 Шыны завод – Шанхай м/а Автобус
27 Асқар дүкені  – Қарауылтөбе  а/о Шағын автобус
30 Темір жол вокзалы – Аэропорт Шағын автобус

7 21 «Ертөстік» б/б  – СПМК  м/а, Тараз көшесі Автобус
26 Темір жол вокзалы – Ақжарма а/о Автобус
10 Саяхат м/а  – Жаппасбай батыр көшесі (жаңа үйлер) Шағын автобус

8 22 Тасбөгет кенті – Ақжол ксі Автобус
23 №261 мектеп – 9 май көшесі Шағын автобус
16 Тоқмағанбетов пен Әйтеке би көше қиылысы (Қазақ бейіт жаны) – 

Белкөл кенті
Автобус

9 24 Ақмешіт м/а (Мақұлбеков ксі) – ӘлФараби ксі Шағын автобус
25 Жаппасбай батыр көшесі (жаңа үйлер) – айналма Шағын автобус
33 Темір жол вокзалы – Иіркөл ауылы Шағын автобус

3. Конкурсқа меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде автокөлік құралдарын 
иеленуші, бір немесе екі маршруттың құрамын Ікласты жаңа автобустармен толықтыру 
қабілеті бар, меншік нысанына қарамастан кез келген заңды немесе жеке тұлғалар қатысуға 
құқылы.

4. Конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер Қызылорда қаласы әкімдігі Қызылорда 
қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөліміне конкурстық құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша өтінімді Қызылорда қаласы, 
Жақаев көшесі №16, №104 кабинетке өткізу тиіс.

5. Конкурстық құжаттарды алуға өтінімдерді қабылдау конкурс өткізу туралы хабарлан
дыру жарияланған күннен басталады және оның басталуына дейін 10 (он) жұмыс күн ерте 
аяқталады, Конкурсқа қатысушыларды тіркеудің соңғы мерзімі: хабарландыру жариялаған 
мерзімнен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

6. 2019 жылдың 29 қаңтарында конкурстық комиссия конкурсты өткізу мәселелері 
жөніндегі конкурс алдындағы конференцияны қала әкімдігінің мәжіліс залында өткізеді.

7. Анықтама алу үшін 8 (7242) 264311, 264229 телефон нөмірлеріне және gordoroga@mail.
ru электронды почта арқылы хабарласуға болады.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі және 
кәсіподақ ұйымы «Ақшабұлақ» кен орнының 
мұнайгаз өндіру операторы 

Әбназаров Нұрбол Оспанұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы 
мен туғантуыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
акцио  нерлік қоғамының әкімшілігі мен 
кәсіподақ комитеті еңбек ресурстары және 
әкімшілік департаментінің жетекші эконо
мисі Ерімбетова Нұргүл мен өндіріс депар
таментінің маманы Ерімбетова Ақмаралға 
әкелері 

Жаппасбайұлы Жақсылықтың
дүниеден озуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***

Осы жылдың 17 қаң та рында 
Сырдария ауда нының әлеу
меттікэконо микалық да м уына 
сүбелі үлес қос қан ардақты 
азамат, «Сырдария ауда ны ның 
Құрметті азаматы», «Қазақстан 
Республикасының білім беру 
ісінің құр метті қыз мет кері», 
мем  лекеттік қыз мет сала сының 
ардагері Ғафур Зұлһарұлы 
Үдер баев өмірден озды.

Ғафур Зұлһарұлы Сырда
рия ауданының әлеуметтікэко
но микалық дамуы жолында 
жемісті еңбек етіп, жауапты 
қызметтерді абыроймен атқарған ардақты азамат еді. Туған 
елдің тыныстіршілігіне етене араласып, жарқын істерімен 
жақсылардың қатарынан орын алған ол саналы ғұмырын 
ауданның өсіпөркендеуіне арнады.

Еңбек жолын аудандық тұрмыс қажетін өтеу ком
бинатынан бастап, «Казсельхозтехника» аудандық бір
лес  тігінде, аудандық жоспарлау комиссиясында және 
автотранспорт кәсіпорнында еңбек етті. Аудандық 
коммуналдық кәсіпорындар комбинатының бастығы, 
жолау шылар тасымалдау автоко лон насының басшысы, 
халық депутаттары Тереңөзек поселкелік Советі атқару 
коми тетінің төрағасы, поселкелік Советтің депутаты, 
аудан дық жоспарлау комис сия сының төрағасы ретінде 
Сырдария ауданының өсіпөркендеуіне зор үлес қосты.

Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдары аудан 
әкімі нің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалып, 
мемлекеттік қызметте жауапты қызметтерді атқарды. 
«Сырдария аудандық аграрлы техникалық колледжін» 
зейнет демалысына шыққанша басқарды. Қай қызметті 
атқарса да кәсіби мол тәжірибесін, білімін ауданның өсіп
өркендеуіне жұмсады. 

Ғафур Зұлһарұлы мемлекеттік қызмет саласындағы 
әріптестерінің арасында зор беделге ие болатын. Жауапты 
қызметте аудан абыройы үшін аянбай қызмет етті. Әрқашан 
ауданның абыройын бәрінен жоғары қойып, адамгершілік, 
қонақжайлық, сыйластық се кілді асыл қасиеттерімен өзге
лерге үлгі көрсете білді.

Ғафур Зұлһарұлы аудан әлеуметтікэконо микалық 
дамуына қосқан еңбегі лайықты бағасын алып, «ҚР Білім 
беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен және «Сыр
дария ауданының Құрметті азаматы» атағымен марапат
талды.

Өмір жолы өзгелерге өнеге болып табылатын азамат 
артында өшпес із қалдырды. Ұрпақтарына тәлімді тәрбие 
беріп, өмірден өз орындарын табуына барлық жағдай жа
сады. 

Ғафур Зұлһарұлының отбасына, ағайынтуыстарына 
қайғырып көңіл айтамыз. Ар дақты азаматтың жатқан жері 
жайлы, топы рағы торқа болсын.

Ғ.Қазантаев, А.Божанова, 
И.Әбибуллаев, Ә.Хожбанов, 

Е.Әжікенов, Б.Лекеров, Е.Ахетов, 
Б.Өтегенова, Д.Қожахметов, 

Д.Байдушев, Н.Бисембаев, 
Х.Әбенұлы, М.Келдібаев, М.Омаров.

Бақұл бол, ардақты аға

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 

«Ақмешіт жастары» және 
ауданның барлық басылымдарына 

хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе:  70-00-52  телефон ы арқылы 

байланысуға болады. 
E-maіl: 

smjarnama@mail.ru

Бұл ауданның облыс орта
лығымен іргелес жатуының пай
далы да, қолайсыз да тұстары 
бар. Жол мен көлік қатынасы 
тұр ғысынан ешқандай қиындық 
бол мағандықтан, тұрғындар сау
да жасау, тұрмыстық, басқа 
да қажеттіліктерін өтеу үшін 
Қызыл ордаға келеді. Сырдария 
ауда нының шағын және орта 
бизнесті дамытуда орта деңгейден 
аспауының осындай себептері де 
бар. 

Аудан әкімінің айтуынша, был
тырдан бері жалпы құны 3,1 млрд 
теңге болатын Сырдария ауда
ны Тереңөзек кентіне автоматты 
газ тарату станциясын орнатумен 
қоса, «БейнеуБозойШымкент» 
магис  тральді газ құбырынан бұрма 
газ құбыры жеткізілуде. Биыл ау
дан орталығын «көгілдір отын
мен» қамтамасыз ету жұмыстары 
басталғалы тұр.

Ғ.Қазантаев ғимараттарды, жол
дарды күрделі жөндеу, сумен және 
электрмен жабдықтау бағытындағы 
жұмыстарға тоқталды. Өткен жыл
дың елеулі жаңалығының бірі 
– 18 мың шаршы метрден астам 
тұрғын үйдің салынуы. Тереңөзек 
кентінің Аманкелді және Ергеш
баев көшелерінің қиылысындағы 
тұрғын үй кварталының құрылысы 

алдыңғы  жылы басталған бола
тын. Былтыр жыл соңына қарай 3 
қабатты 18 және 24 пәтерлі тұрғын 
үйлердің құрылысы толығымен 
аяқталып, кезекте тұрғандарға   
берілді. Биыл тағы 2 үй құрылысын 
республикалық бюджеттен қар жы
ландыру ұсынылып,  2 үйдің жоба
сметалық құжаттары  дайындалуда.

Ауданның тағы бір жетістігі – 
Ұлттық бірыңғай тестке  қатысқан  

216 мектеп бітіруші түлектің 180і 
мемлекеттік білім грантын иеленіп, 
облыс бойынша 1орынға ие бол
ды. Қалған мектеп бітірушілер об
лыс әкімінің грантына және ақылы 
негізде оқу орындарына тапсырып, 
нәтижесінде барлық бітірушілер 
оқу орындарына түсті. 

Есепті кездесуде сөз алған об

лыс әкімі Қ.Көшербаев жиыл
ған халыққа басталған жыл
дан не күтуге болатынын, 
жа һандық проблемалардың отан
дық экономикаға әсері тура
лы айтты. Өткен жылы бастысы 
–  оң макроэкономикалық көрсет
кіштерге қол жетті. Тек мұнай және 
газ өндіру көлемінің қысқаруынан 
мәселе туындады. Бұл жергілікті 
атқарушы билікке қатысты емес. 

Мұнай қорының азаюы, сулануы 
сияқты факторлар әсер еткен бұл 
саланың проблемалары алдағы 
уақытта мемлекеттік деңгейде 
қаралатын болады.   

– Қызылорда облысы инвести
ция тарту, жаңа жұмыс орында
рын ашу, кәсіпкерлікті, құрылысты 
дамыту, әлеуметтік түйткілдерді 

шешуде алдыңғы 3 аймақтың 
қатарында, – деді облыс әкімі.  

Сырдария ауданы әкімінің 
жыл бойы атқарған жұмыстарына 
оң баға беріп, бірқатар тап
сырмалар жүктеді. Ең бірінші 
– жаппай кәсіпкерлікті дамы
туда қарқынды жұмыс істеу ке
рек. Өткен жылдың соңына таяу 
Қызылорда облысы кәсіпкерлікті 
дамытуға қолайлы аймақ деп та

нылып, Елбасы арнайы сыйлық 
тапсырған. Өңдеу өнеркәсібін да
мытуда республикадағы алдыңғы 
орынға шығу – экономиканы 
әртараптандырғанның нәтижесі. 
Сыр өңірі аграрлықиндустриялық 
аймақтан индустриялықаграрлық 
аймаққа айналды. 

Соңғы жылдары Сырдария ауда
нында индустриялық жобалар іске 
асқан жоқ. Облыс орталығының 
іргелес орналасқанын сылтау ету
ге болмайды. Монша, шаштараз 
сияқты нысандар үздіксіз әрі са
палы қызмет көрсетсе, тұрғындар 
суға түсу немесе шаш алдыру үшін 
Қызылордаға бармайды. Сыртқы 
жағдайға, нарықтың сұранысына 
бейімделе алатын кішігірім кәсіп
орындар ашуға ден қою керек. 
Кәсіпкерлікті дамытудың 3 жыл
дығы аясында қаражат, қолдау, 
мүмкіндік бар. 

– Өткен жылы 97 мың адамның 
өзінөзі жұмыспен қамтығанын 
және жұмыссыз екенін анықтадық. 
Оның 64 мыңы жеке кәсібін тіркеді, 
жаңа мамандық, қайтарымсыз 
грант тар, шағын несие алды, яғни 
осыншама адам зейнетақы қорына 
қаржы аударып, салық төлей 
бастаған, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы сырдариялық 
түлектердің түгелдей жоғары және 
арнаулы оқу орындарына түсуіне 
еңбек сіңірген ұстаздарға, елдің 
бірлігін сақтауға үлес қосқан аға 
ұрпақ өкілдеріне алғысын білдірді. 

Кездесуде ардагерлер А.Бақ
тиярова, Қ.Әбілқасымов, С.Тоқ сан
баев аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Х.Әбенұлы ойпікірлерін 
айтты.  

Сырдария ауданы.

HALYQ – QAZY,  EŃBEK – TARAZY

СЫРДАРИЯ: 
ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІК КЕМЕЛДЕНУІ ТИІС

Жыл басында барлық деңгейдегі әкімдердің халыққа 
есеп беруі, өткен кезеңді қорытындылап, алдағы уақытқа 
бағыт-бағдар бел гілеуі үрдіске айналды. Билік пен халықтың 
арасына алтын көпір салған бұл шара барысында бір қатар 
әлеуметтік-экономикалық мә селелер шешім табады.

Кеше Сырдария ауданының әкімі Ғанибек Қазантаевтың 
есепті кездесуі өтті. Оған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қатысты.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

Қазақстан Республикасының 2002 жыл
ғы 10 шілдедегі «Ветеринария туралы» За
ңына және ҚР Ауыл шаруашылығы минис
трі нің 06.06.2015 ж. №71/418 «Ветеринария 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қыз
меттер стандарттарын бекіту туралы» бұйры
ғына сәйкес ветеринария басқармасымен 
екі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Атап 
айтқанда: 

1. «Ветеринария саласындағы қызметпен 
айналысуға лицензия беру» – ҚР 16.05.2014 ж. 
№ 202V «Рұқсаттар және хабарламалар тура
лы» Заңына сәйкес;

2. Жануарларды өсіруді, жануарлар
ды союға дайындауды (союды), сақтауды, 
өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс 
объектілеріне, сондайақ ветеринариялық пре

параттарды, жем және жемазық қоспаларын 
өндіру, сақтау және сату бойынша өндіріс 
объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру – ҚР 
АШМ 23.01.2015 ж. №71/37 бұйрығына сәйкес 
реттеледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ба
рысында стандартта көзделген құжаттар топ
тамасынан өзге артық құжат талап ету немесе 
заңбұзушылыққа жол беру фактілері орын 
алған жоқ. 

2018 жыл басынан «Жануарларды өсіруді, 
жануарларды союға дайындауды (союды), 
сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыра
тын өндіріс объектілеріне, сондайақ ветери
нариялық препараттарды, жем және жемазық 
қоспаларын өндіру, сақтау және сату бойынша 
өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру» 

мемлекеттік қызметті  көрсету түрі бойынша 
59 ветеринариялықсанитариялық бақылау 
объектілеріне есептік нөмір берілді.

Ал, ветеринария саласындағы қызметпен 
айналысуға лицензия беру бойынша 1 лицензия 
рәсімделді. 

Ветеринария саласының негiзгi мiндет
теріне жануарларды аурулардан қорғау және 
емдеумен қатар, халықтың денсаулығын жан
уарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғау, 
ветеринариялықсанитариялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жатады. Сондайақ, ҚР ау
мағын басқа мемлекеттерден жануарлардың 
жұқпалы және экзотикалық ауруларының 
әкелiнуi мен таралуынан қорғау, жеке және 
заңды тұлғалардың ветеринария саласындағы 
қызметтi жүзеге асыруы кезiнде қоршаған ор

таны ластауының алдын алу және оны жою, 
ветеринария саласындағы мамандарды, ветери
нария саласындағы кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын жеке және заңды тұлғаларды даярлау 
және олардың бiлiктiлiгiн арттыру кіреді. 

Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік 
қыз метпен айналысатын жеке және заңды 
тұл ғалардың қызметіне ветеринариялық
сани  тариялық бақылау және қадағалау жүр
гізу үшін шаруа қожалықтары мен өндіріс 
объектілеріне есептік нөмірлер және ветерина
рия саласындағы қызметпен айналысу үшін ли
цензия рәсімдеудің маңызы өте үлкен. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер ба
рысында стандартта көзделген құжаттар топ
тамасынан өзге артық құжат талап ету немесе 
заңбұзушылық фактілеріне жол берілмейді.

ОБЛЫСТЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫМЕН 
КӨРСЕТІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР



«БАРЫСТЫҢ» БАҒЫ ЖАНДЫ
Астаналық «Барыс» құрлықтық хоккей 

лигасы аясында Магнитогорскінің «Метал-
лургымен» кездесті.

Құрлықтық хоккейде қос команданың бұл биыл
дыққа екінші мәрте бақ сынасуы. Қарсыласынан айла
сын асырған елордалық хоккейшілер 3:1 есебімен ба
сым түсті. Матчтың 26минутынан аса бере қарсыластар 
қақпасына алғашқы шайбаны сүңгіткен Маклюков есеп 
ашты. Артыншаақ, Диц екінші голды салып үлгерді. 
Бірнеше мәрте есеп теңестіруге бет алғанмен, «Метал
лург» хоккейшілерінің шайбасы кері қайтып отырды. 
49минутта барып, Чибисов команданың еншісіне бір 
ұпай сыйлады. Алайда, «Барыстың» мықтылары екі 
ұпаймен шектелмеді. 59минуттан секундтар сырғып 
асқанда Бойд тағы бір голды «Металлург» қақпасына 
енгізіп, есепті әрі асырды.

Аралдық спортшы Әліби 
Болатұлы ауданның спорт 
тарихында тұңғыш рет 

әмбебап жек-
пе-жектен ҚР 
халықаралық 
дәрежедегі спорт 
шебері атағына 

қол жеткізді. 

ҚР Мәдениет жә
не спорт министрлігі Спорт 
және дене шынықтыру коми
тетінің 2019 жылғы 8 қаң

тар дағы №1 бұйрығымен жас спортшыға осындай 
жоғары дәрежелі атақ табысталып отыр. Жыл соңына 
дейін №19 Арал ауданының олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балаларжасөспірімдер мек те
бінің  тағы бір спортшысы халықаралық дәре жедегі 
спорт шебері атағын еншілейді деп күтілуде.

Алайда, бұл өзгеріске тез 
бейімделгенімізбен, бір мәсе
лені ескеріп жатқандар аз.

Елбасы кезекті Жолдауының 
бірінде «Қазақ тілі ғылым мен 
білімнің, интернеттің тіліне ай
налады» деген болатын. Алай
да, интернеттен шұрайлы да 
көркем тіліміздің ізін де тап
пайсыз. Әдепкіде, әлеуметтік 
желілердегі өріп жүрген қате
лерден денеміз түршігетін. 
Тіпті, түзетуге тырысқандар 
қатары да аз болған жоқ. 
Алайда, бір өкініштісі, бұл 
келеңсіздікке уақыт өте келе 
барлығының да еті өліп кет
кендей. Тіпті әлеу меттік 
желідегі белең алған сауат
сыздық соңынан ілесіп бара 
жатқандаймыз. Әйтпесе, неге 
түзетпейміз?

Өткен аптада облыстық 
ішкі саясат басқармасы жанын
дағы алқа мәжілісінде об
лыс әкімінің орынбасары 
 Р.Рүс  темов әлеуметтік желідегі 
тіл дің шұбарлануына қоғамның 
немқұрайлы қарайтынына қын
жылыс білдірді.

– Әлеуметтік желіде 
грам  матикалық қате өріп 
жүр. Бүгінгі жастар орфо
гра  фикалық, орфоэпиялық 
ере   желерді сақ тамай, хат ал

маса береді. Бұған еш кім 
мән бермейтін болды. Тіл 
шұбарланып бара жатыр. Мы
салы, бүгінгінің жаргон дары 
мынадай: «тормоз ұстау», 
«зависать ету», «базар жоқ», 
«құлақтан тебу», «потеря 
болу», «қораға кіру», «сущ
няк», «лақтырып кетті». Бұған 
бейжай қарауға болмай
ды, түзетуіміз керек, – дейді 
Р.Рүстемов.

Қаламыздағы №2 «Мұрагер» 
мектебінің 9сынып оқушысы 
Елнұр Зейнел бұл мәселені 
ғылыми жұмысына тақырып 
етіп, біраз ізденіпті. Ол ізденіс 
бары сында  мектеп оқушылары 
арасында сауалнама жүргізеді 
және бір ай бойы тек қазақ 
тілінде хат алмасу конкур
сын жария лайды. Нәтижесінде 
6сы нып оқушылары 90 про
цент, 7сынып оқушылары 50 
про цент сауатты жаза білсе, 
1011 сыныптағылар ара
сында таза қазақ тілінде хат 
алмасу көрсеткіші 15 про
центті көрсетеді. Тағы бір 
айта кетерлігі, олар қазақ 
тілінде қатесіз, дұрыс жазуға 
қина латындарын біл дірген. 
Елнұр замандастарына кө мек

тесу үшін «Т9» кітап шасын 
шығарады. 

– Әлеуметтік желіге жазу 
ба  ры   сында Т9 деген бағдарлама 
бар. Сол бағдарлама ағылшын, 
орыс тіліндегі сөздерді дұрыс 
жазуға көмектеседі. Сонымен 
қатар аударма жасайды. Бірақ 
ол өзге тілден қазақ тіліне сау
атты аудармайды. Көбіне мағы
насы өзгеріп кетеді. Т9 атты 
кітапша арқылы қазақ тілінде 
сауатты жазуға болады және 
ол сөздердің латын қарпінде 
қалай дұрыс жазылатынын 
да ұсындым. Алдағы уақытта 
бұл кітапшаны компьютерлік 
бағдарламаға енгізуге жұмыс 
жасап жатырмын, – дейді ана 
тілінің таза лығын сақтауға үлес 
қосып жүрген жас өрен Елнұр 
Зейнел.

Елнұрдың кітапшасын па
рақтай отырып, әлеуметтік же
ліде жиі кездесетін, шынында 
да қателігіне етіміз өліп кет
кен сөздерді түзеп көрсеткенін 
көріп ұялдық та қуандық. Сізге 
қалай әсер етті?..

Ендеше, әлеуметтік желіде 
қатесіз жазуды өзіңізден бас
таңыз, өзгелер сізге қарап сөз 
түзесін.

Бүгінде интернет адам 
тіршілігінің ажырамас 
бір бөлігіне айналды. 
Тіпті кейде өзімізді 
өмірімізге дендеп ен-
ген әлеуметтік желісіз 
өмір сүре алмайтындай 
сезінетініміз де рас. 
Жұмыс іздеген жан да 
бәрін қойып, әуелі интер-
нетке үңіледі. Жарнама, 
хат алмасу, пікір білдіру 
дегеніңіз желіні жарып 
тұр.

Акцияның мақсаты – хал қы
мыздың ғасырлар қойнауынан 
жеткен рухани, мәдени мұрасын, 
тарихы мен танымын зерделеп, 
жалпы қазақ сөз өнерінің асыл 
қазынасын бүгінгі ұрпақтың 
бойы на сіңіру. Оқырманды руха
ни қазынаның қайнар бастауы – 
кітап оқуға шақырып, әдебиетке 
деген құрметті қалып тастыру. 
Айталық, биыл Сыр дың сыршыл 
перзенті, ақын Ә.Тәжібаевтың 

поэзиясы мен Ә.Кекілбаевтың 
"Аңыздың ақы ры" романы жал
пыхалықтық оқуға ұсынылып 
отыр.

Ә.Тәжібаев атындағы об лыс
тық ғылыми кітап ха насында "Бір 
ел – бір кітап" акциясының салта
натты ашылуы болып өтті. Шара
да аталған кітапхана меңгерушісі 
Нұржамал Мырзамұратова, Қа 
зақстан Жазу шылар одағы об
лыс тық филиалының жетекшісі 

Қаршыға Есімсейітова, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, 
ақын Толыбай Абылаев сөз алды. 

– Ұлтымыздың бүкіл болмы
сын, тарихы мен тағдырын, өнері 
мен мәдениетін, салтдәстүрін 

кітап оқу арқылы таныпбілеміз. 
Сол арқылы білім көкжиегіміз 
кеңейіп, шығармашылыққа, өн
ер ге құштарлығымыз  артып, 
өмір ге деген көзқарасымыз қа
лып  тасады. 

Елбасының "Болашаққа бағ
дар: рухани жаңғыру" мақа
ласынан туындайтын "Туған 
жер" бағдарламасы да жас ұр
пақтың бойына елге деген ерек
ше сүйіспеншілік пен жасам паз
дықтың жарқын үлгісін дарыту, 
– дейді қаламгерлер. 

Шара барысында студент 
жастар Әбілда Тәжібаевтың 
өлеңдерін оқыса, оқырмандар 
Ә.Кекілбаевтың "Аңыздың ақы
ры" романынан үзінділер кел
тіріп, кемел ой, көркем сөзбен 
келісті кестеленген шығар ма
лардың мазмұнын өзіндік ой
толғамдарымен жеткізді.

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы және ҚР Кітап ха-
нашылар Ассоциа циясының бастамасымен 2007 жылдан 
бері республика көлемінде «Бір ел – бір кітап» акциясы 
өткізіліп келеді. Ең алғаш Абайдың «Қара сөздері», Мұхтар 
Әуезовтің «Қилы заман», Жүсіпбек Аймауытовтың 
«Ақбілек» шығармаларын оқудан бастау алған шара биыл 
13-ші рет ұйымдастырылып отыр. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІНІҢ 
ТІЛІ ҚАШАН ТҮЗЕЛЕДІ?!

Жастардың шығармашылық 
шабытын шалқытып, «Киноре
жиссер болсам...» деген арма
нына бір қадам жақындатқан 
студия соңғы үлгідегі техни
калармен жабдықталған екен. 
Мұнда сценарий жазуды үйреніп, 
актерлік шеберлік, режиссерлік 
пен операторлық өнер жай
лы дәріс алуға мүмкіндік бар. 
Анимациялық фильмдер мен 
әлеуметтік ролик түсірудің қыр
сырына машықтануға болады. 
Сондайақ, студия басшылығы 
актерлерді эфирге дайындап, ерек
ше сұлуландыратын бет әрлеуші 
маман қажеттігін де ескертті. 
Шара барысында оқушылардың 
трендтегі  визажист мамандығын 
игеруге ниетті екендігі байқалды. 

– Осы кезге дейін кино тари
хында есімі алтын әріптермен 
жазылған кинорежиссерлар қо
ғамға рухани азық бола ала
тын дүниелердің негізін салды. 
Олардың қатарында Шәкен Айма
нов, Абдолла Қарсақбаев, Сұлтан 
Қожықов секілді тума таланттар 
бар. Қанша уақыт өтсе де, осы 
кісілердің тамаша туындылары 
жастардың тәрбиесіне үлкен әсер 
етеді. Оның үстіне қазір кино
индустрия жедел қарқынмен да
муда. Отандық туындылардың 
саны уақыт өткен сайын көбейіп 
келе жатыр. Шетелдік кинолар
дан кем түспейтін ұлттық ки
нолар жылы қабылданып, жо
ғары бағаға ие болуда. Алдағы 
уақытта біздің оқушылар да осы 
ізді жалғап, отандық өнімдерді 
көрерменге ұсынатын күн  алыс 
емес. Ол үшін аянып қалмаймыз, 
– деді киностудияның көркемдік 
жетекшісі Жеңіс Сүйіндіков. 

Әрі қарай өнерлі өрендердің 
мектептегі қызықты оқиғаларынан 
сыр шертетін қысқаметражды 
фильмі таныстырылды. Ол арқылы 
келген әрбір мейман өткенге 
шегініс жасап, бозбала мен бой
жеткен шағын, ұлағатты ұстаздары 
жайлы тәтті естеліктерді көз алды
на әкелді.

Ия, осы  жұмыстардың барлығы 
болашақтың балаларын жан
жақты дамытуға деген қадам. Бір 
жағынан, жаңа технологияларды 
енгізуге күш салып отырған білім 
беру мекемесінің  жетістігі деп те 
айтуға болады. Себебі, аталған 
білім ошағы облыс мектептері ара
сында өткізілген «Үздік білім беру 
ұйымы» байқауынан жеңіп алған 
17 миллион теңге қаражаттың 
барлығын осындай игі істерге 
бағыттап отыр. 

Суретті түсірген 
Н.НҰРЖАУБАЙ.

«Murager 
production»

Кино әлеміне қарыштап кіріп, қанат жайсам дейтін 
жастар көп. Осыны ескерген қаладағы №2  Мұрагер мектебі 
жуырда «Murager production» киностудиясын ашты. Салта-
натты рәсімге қалалық білім бөлімінің, облыстық «Жастар 
ресурстық орталығы» КММ өкілдері қатысты.

Былтыр жазда ғана футболға қадам басқан желаяқ
тың бұл шешімі түсініксіз күйде қалды. Сарап шылар 
«атақты желаяқ үшін футбол сәтті таңдау болмауы 
мүмкін» деген болжам айтады. Жеңіл атлет өткен та
мызда ғана аустралиялық «Сентрал Кост Маринерс» 
клубымен келісімшарт жасасқан болатын.

«СБ» ақпарат.

Әлемге әйгілі желаяқ 
У.Болт футболдағы 
карьерасын тә мам дады. 
Олимпиаданың 8 дүркін 

чемпионы осылай 
жаһан жұртшы-

лығының назарын 
өзіне аудартты.

ӘЛІБИ – СПОРТ ШЕБЕРІ

Өзбекстанның 
Ташкент қаласында  
әмбебап жекпе-жек-

тен өткен байрақты 
бәсекеде жерлесіміз 
Фараби Сауытбаев 
Азия чемпионы 
атанды. 65 келі 
салмақ дәрежесінде 

сынға түскен ол 
қарсыласын шақ 

келтірмей, жекпе-
жектің бас бәйгесін 
қанжығасына байлады.

САУЫТБАЕВ – 
АЗИЯ ЧЕМПИОНЫ

УСЭЙН БОЛТ ФУТБОЛМЕН 
ҚОШТАСТЫ

Қазалы ауданындағы ең ірі өндіріс орны  
– локомотив жөндеу зауытының ұжымында 
қазір бірнеше мамандық иелері қоян
қолтық араласып, ұйымшылдықпен еңбек 
етуде. Кезінде қосалқы бөлшектердің тап
шылығы, тапсырыстың азаюы, тағы да басқа 
қиындықтар мен кедергілер ұжым мү ше
лерінің төзімі мен кәсіби шеберлігін сынға 
салып, біраз абдыратқан еді.            

Әйтсе де, білікті басшы, тәжірибесі мол 
маман, «Құрметті теміржолшы», зауыт ди
ректоры Нұрлан Алмағамбетовтің Қазақстан 
және Ресей мемлекетінің мекемелерімен 
тығыз байланыс жасап, ұжымдағы оң 
психологиялық ахуал дың орнығуына, маман

дардың табыстың кілтін табуға деген ұм
ты  лысы зауытта ырғақты жұмыс ауанын 
қалыптастырды. 

Ең алғаш рет Қазақстан бойынша, ТЭМ7А 
сериялы ең қуатты  маневрлік тепловоздарға 
күрделі жөндеу жұмыс тары жасалды. Бұл 
тепловоздың ерекшелігі: барлық электрлік 
сызбалары заманауи түрде жаңғыртылған, 
микро  процессорлық басқару жүйесі енгі
зілген, жылдамдығы жақсартылған, шанағы 
күшейтілген, электрдинамикалық тежегіш 
орнатылған, өте ауыр салмақты құрамаларды 
тартуға мүмкіндігі мол, сынақтан өткен  
сенімді машина. Заман талабына сай зама
науи қондырғылармен қамтамасыз етілген 
бұл техниканы игеруге зауыттың жұмысшы
қызметкерлері біліктіліктерін қалып тас
тырып, жоғары кәсіби шеберліктерін  жетіл
діре отырып қол жеткізді. 

Сонымен қатар, ұжым да еңбек тәртібін 
қатаң сақ тауға, жұмыс сапасын жақсартып, 
еңбек өнім ді лігін арттыруға ерекше маңыз 
берілген. Әрбір маманнан жауап кер шілік 
қатаң сұралады. Жұмыс барысын да оның 

кәсіби шеберлігінің 
дең гейі, із денісі 
мен еңбегі үнемі ес
керіліп отырады. 
Басшы ма мандардың 
жұ мысты ұтымды 
ұйым   дастыра білуі 
қа таң қада ға ла нады. 

Зауыт өнді рі
сіндегі жұ мыс ты 
ұ й ы м   д а с  т ы р у д а 
жетекші маман дарға 
үлкен үміт артылады. Сондықтан ұжымның 
шешуші учаскелерінде іскерлікпен еңбек етіп 
жүрген мамандар есімі әрқашан құрметпен 
аталады.

Мәселен, жоспарлау бөлімінің бастығы 
Жалғасбек Үмбетов, инженертехнолог Ға
лымжан Қосуақов, бас механик Серік Әбдіра
зақов, аға шебер Бектай Мұқашев, шебер 
Қып шақбай Маханов, бригадир Амандос 
Ысқақов, жөндеушілер Асылбек Таңжанов, 
Тасболат Шазындаев, Руслан Оңғаров, 
Өмірбек Жаңабаевтың ортақ іске қосқан  

қомақты үлесін атап өткен ләзім. 
Қазір «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 

тарапынан өндірісті модернизациялау ша
раларына және жұмыс көлеміне сәйкес 
жұмысшылардың жұмыс орнын сақтап қалу 
мақсатында локомотив жөндеу зауыты бой
ынша 20192022 жылдарға болжамдар жаса
лып, ісшаралар бекітілген. 

Қанай  ЖАМБЫЛОВ,
Қазалы локомотив жөндеу зауытының 

қызметкері.

УАҚЫТПЕН САНАСПАЙТЫН ҰЖЫМ
Қай уақытта да мемлекеттің 

күретамыры болып санала-
тын, ел мен елді жалғап жатқан 
теміржолдың орны ерекше. Қазір 
де сала мамандары еліміздің эко-
номикасын нығайтуға зор еңбек 
сіңіруде. 

HOKKEI

JEKPE-JEK

FÝTBOL

Тартысты додада үш кездесу өткізген ол ауған
дық спортшыны айқын басымдықпен жеңсе, 
Тәжікстаннан келген қарсыласын 4:1, өзбекстандық 
спортшыны 3:1 есебімен ұтты. Командалық есепте 3 
медаль еншілеген Қазақстан құрамасы үздік үштікті 
түйіндесе, Өзбекстан екінші орынға табан тіреген. Ал 
бірінші орын Тәжікстан спортшыларына бұйырды.

Әмбебап жекпежектен халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері Фараби Сауытбаев биыл мамырда 
Қызылордада өтетін республика чемпионатында об
лыс намысын қорғайды.


