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«Орталық атқарушы органдар 
басшыларының, әкім дердің, ұлттық 
жоғары оқу орындары ректорларының 
халыққа есеп беру кездесулерін өткізу 
туралы» 2016 жылғы 5 ақпандағы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
№ 190 Жарлығына сәйкес 2019 жылғы 
13 ақпан сағат 11.00-де Н.Бекежанов 
атындағы облыстық қазақ музыкалық 
драма театрында облыс әкімі 
Қ.Е.Көшербаевтың халық алдындағы 
есепті кездесуі өтеді.

Есепті кездесуге байланысты халықтың 
ұсы ныстары, ескер тулері мен пікірлерін 
жинақ тайтын жәшіктер тө мен дегі мекен-жай-
ларда орна тылған.

Арал ауданы бойынша: аудан әкімі 
аппараты, Арал қаласы әкімінің аппараты, 
аудандық мәдениет үйінің ғимараттары.

Қазалы ауданы бойынша: Әйтеке би кенті 
мен Қазалы қаласы әкімі аппараттарының, 
«Қазпошта» АҚ аудандық бөлімшесі, 
Халыққа қызмет көрсету орталығы, Қазалы 
теміржол вокзалы, «Талап» автостанциясы, 
«Ырыс-Болашақ» базары, Қазалы қалалық 
мәдениет үйі ғимараттары.

Қармақшы ауданы бойынша: Жоса-
лы кенті әкімінің аппараты, теміржол вокза-
лы, «Халық банк» АҚ аудандық бөлімшесі, 
«Қазпошта» АҚ аудандық бөлім шесі 
ғимараттары.

Жалағаш ауданы бойынша: аудан 
әкімінің аппараты, Жалағаш кенті әкімінің 
аппараты, аудандық мәдениет үйі,  аудандық 
емхана, №202 орта мектептің ғимараттары.

Сырдария ауданы бойынша: Тереңөзек 
кенті әкімінің аппараты, аудандық мәдениет 
үйі, аудандық орталық аурухана, Сырда-
рия аграрлы-техникалық колледжі, №35, 
№36, №210 және №131 орта мектептер 
ғимараттары.

Шиелі ауданы бойынша: аудан әкімінің 
аппараты, Шиелі кенті әкімінің аппараты, 
Халыққа қызмет көрсету орталығы, «Халық 
банк» АҚ аудандық бөлімшесі, «Қазпошта» 
АҚ аудандық бөлімшесі, теміржол вокзалы, 
«Арман» мәдениет үйі, №47, №219 орта мек-
тептер ғимараттары.

Жаңақорған ауданы бойынша: ау-
дан әкімінің аппараты, Жаңақорған кенті 
әкімінің аппараты, Халыққа қызмет көрсету 
орталығының ғимараттары.

Қызылорда қаласы бойынша: Теміржол 
вокзалы, автовокзал, әуежай, М.Ералиева 
атындағы мә де ниет үйі, «Ақмешіт» 
гуманитарлық-техникалық инс   титуты, 
«Жайна», «Универсам», «SMALL», «Сыр -
дария» сауда үйлері, «Жаңа базар» базары 
ғимараттары. 

Ескертпе: Барлық аудандарда және 
Қызылорда қаласындағы ауылдық округ-
тер мен кенттердегі әкімдердің аппаратта-
рында ха лық тың ұсыныстары, ескертулері 
мен пікірлерін жинақтайтын жәшіктер 
орналасқан.

ОБЛЫС ӘКІМІ 
Қ.Е.КӨШЕРБАЕВТЫҢ ХАЛЫҚ 
АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІ

– Серіктестік ауқымды жоба-
лардың басы-қасынан табылуда. 
Түрлі фракциядағы қиыршық тас, 
жуылған құм өндіретін тас ұнтақтау 
зауытын ұлғайтып, осы бағытта та-
лай маман даярлады. Біз де бірнеше 
маңызды автожолдардың қайта 
қалпына келтіру ісіне атсалыстық. 
Бұған дейін «Батыс Еуропа– Батыс 
Қытай» автомагистралінің құры-
лысымен, қаладағы Жібек жолы 
даңғылының, аудандардағы жүз-
деген көше жолдарын жөндеу 
жұмыс  тарымен айналыстық. Қуан-
тар лығы, сол жағалаудағы жол 
құры  лысында да қолтаңбамыз 
қалды, – дейді ол. 

Қарбалас тіршіліктің қазанында 
қайнаған кейіпкеріміздің маман-
дығын мақтан тұтатыны көрініп 
тұр. Өмірлік ұстанымы – өз ісіне 
деген адалдық. Бұл ретте ол жөнін 
білсең, жұмыстың жаманы жоқ 
екенін, болашақта ел тізгінін ұстар 
жастардың білімді де білікті, 
бәсекеге қабілетті мамандар қатарын 
толықтырғаны жақсы, дегенмен, 

олар тек беделдi қызмет атқаруды 
аңсап, мансап қуып кетпесе екен де-
ген тілегін жеткізді. 

– Автогрейдер –  жол құрылы сы -
на қатысты кез келген технология-
лық процесті жүзеге асыратын 
негізгі жаб дық. Осы машинаның бар 
сырына қанықтым. Себебі, жұмыс 
сапасы бұл техниканы қаншалықты 
меңгергеніме байланысты. Тап-
сырманы тиянақты әрі уақытылы 
орындауға тырысамын. Өз кәсібімді 
жақсы көремін, күнделікті жұмыс 

маған қуаныш сыйлайды. Жұмысқа 
құштарлығымды арттыруға еңбек 
ұжымым үлес қосып келеді. Іс ба-
рысында бір-бірімізден үйренеріміз 
мол. Осы мүмкіндікті пайдалана 
отырып, жұмысшы кадрының бүгін 
де, болашақта да орны орасан зор 
екенін айтқым келеді. Сондықтан 
жас буынға еңбек жолын қарапайым 
мамандықтан бастауға кеңес 
беремін. Кім ісін төменнен бастаса, 
соның түйгені көп, тәжірибесі мол 
болады, – дейді А.Әбдіразақов. 

Серіктестік прорабы Самат 
Қарым сақовпен тілдескенімізде 
де, ол кейіпкеріміздің жоғары 
жауап кер шілігін алға тартты.  Ұлы 
ұстаз Абай айтқан бес асылдың 
ішіндегі «Талап, еңбек, терең 
ой» Абзал Әбдіразақовтың еңбек 
жолындағы жетістіктерінің, қажыр 
мен қайратының сыры іспетті. Өмір 
бәйгесінде өзін-өзі жиі қамшылап, 
сөзбен емес, нақты ісімен 
ерекшеленетін кейіпкеріміздің ша-
бысы талай жасқа үлгі боларлық. 

Кеше Мемлекет басшысының 
төрағалығымен Үкіметтің кеңей
тілген отырысы өтті.

Онда еліміздің әлеу меттікэко
номикалық даму барысы тал
қыланып, экономика лық өсімді 
одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар айқындалды.

Отырысты ашқан Қазақстан Президенті 
2018 жылдың қорытындысы бойынша 
экономикалық көрсеткіштердің жақсара 
түскенін атап өтті.

– Экономикалық өсім 4 пайыздан асты. 
Жалпы, сауда саласында – 7,6 пайыз, көлік 
саласында – 4,6 пайыз және өнеркәсіпте 4 
пайыздан астам өсім бар. Өзге салаларда да 
жақсы қарқын байқалады. Жылдық инфля-
ция 5,3 пайызды құрады. Негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемі 17,2 пайызға 
артты, – деді Елбасы.

Мемлекет басшысы сондай-ақ Үкімет, 
Ұлттық банк және өңірлердің әкімдері 
дамудың жақсы көрсеткіштеріне қол 
жеткізуге жол ашқан ауқымды жұмыстар 
атқарғанын атап өтті.

– Ең төменгі жалақы көлемі 1,5 есе өсті. 
500 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылды. 
113 мың отбасы жаңа баспанаға ие болды. 
Кәсіпкерлік үшін мейлінше қолайлы жағ-
дайлар жасалды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Еліміздің қаржы және банк секторындағы 
мәселелерді уақы тылы шешу қажеттігіне на-
зар аударылды.

– Соңғы 3 жылдың ішінде банкротқа 
ұшырағалы отырған кәсіпорындардың саны 
3,7 мыңға дейін, яғни 2 есеге жуық өсті. 
Қазір олардың қарызы 4 триллион теңгеден 
асты. Шағын бизнеске шектен тыс көп несие 
берілді. Бизнестің дамуына қарыздың көптігі 
мен өз капиталының тапшылығы кедергі 
келтіруде, – деді Елбасы.

Мемлекет басшысы банкроттық рәсімді 
жеңілдету және оның ашық болуының 
деңгейін арттыру маңызды екенін атап өтті.

– 5 жыл ішінде заңнамаға 30 өзгеріс 
енгізілсе де, жағдай жақсарған жоқ. 
Банкроттық рәсім қаржылық сауықтыру 
шараларын қолдануға мүмкіндік бермейтін 
кезеңде қолданылады. Үкімет және Пре-
мьер-Министр Б.Сағынтаевтың тікелей өзі 
өңірлер мен кәсіпорындар бойынша осы 
мәселелерді нақты әрі жүйелі шешу қажет, – 
деді Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарба-
ев экономикадағы көлеңкелі айналыммен 
күресу мәселелеріне тоқталды.

Халықтың тұрмыс сапасын арттыру 
мәселесіне ерекше назар аударып, Үкімет пен 
әкімдіктер алдына бірқатар міндет қойды.

– Менің тұрмыс сапасы мәселесін 
мемлекеттік басымдық ретінде белгілегенім 
кездейсоқ емес. Өңірлерге жиі барамын және 
жергілікті жерлерде жұртшылықты қандай 
мәселелер алаңдататынын жақсы білемін. 

Тұрмыс сапасы абстрактілі ұғым емес. Бұл 
дегенің – тұрғын үй, білім беру, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік көмек, экология, жол, 
қоғамдық көлік, қауіпсіздік мәселелері. Менің 
тапсырмам бойынша, Президент Әкімшілігі 
әлеуметтік зерттеулер нәтижесінің негізінде 
еліміздің Проблемалы мәселелер картасын 
жасады. Онда әр өңір бойынша жолдар, 
ауылдардың сумен қамтылуы, аурухана-
лар, мектептер, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық және желілер жағдайы тәрізді 
жүйелі әрі инфрақұрылымдық проблемалар 
қамтылған. Осы сияқты мәселелерді ше-
шуге күш жұмылдырған жөн. Әзірленген 
картаны Үкіметке беру керек. Ең алдымен, 
тұрғындардың өзекті мәселелерін шешу 
қажет, – деді Қазақстан Президенті.

Отырыс барысында тұрғын үй салу 
және оған халықтың барлық санатының 
қолжетімділігін қамтамасыз ету жөніндегі 
жұмыстарды жалғастыру қажеттігі айтылды.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы миллион-
нан астам тұрғыны бар қалаларда жастарға 
арналған жалдамалы пәтер салу, халыққа са-
палы білім беру ісін қамтамасыз ету жөніндегі 
жұмыстарды жалғастыруды тапсырды.

Еліміздегі денсаулық сақтау жүйесінің 
жақсы дамып келе жатқаны айтылды.

– Шалғай ауылдарда жылжыма-

лы медициналық тексеру орындарын 
ұйымдастыруға болады. 3 жыл ішінде же-
дел жәрдем қызметін автомобильдермен 
және реанимобильдермен қамтамасыз ету 
ісін шешу керек. Осының бәріне 27 милли-
ард теңге бөлу қажет. Әкімдер 2020 жылдың 
аяғына дейін инвентаризациялау негізінде, 
ең алдымен, аудандық ауруханалар мен 
емханаларды қажетті медициналық құрал-
жабдықтармен толық қамтамасыз етуі қажет, 
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы әлеуметтік қолдау 
көрсету ауқымы айтарлықтай өскенін атап 
өтіп, Үкіметке 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
берілетін әлеуметтік төлемақылардың 
орташа мөлшерін 30 пайызға дейін арт-
тыруды, сондай-ақ мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және тұрмыс 
сапасын жақсарту жөнінде Ұлттық жоспар 
қабылдауды тапсырды.

– Прокуратура еңбеккерлердің еңбек 
құқығына қатысты 37 мыңнан астам заң 
бұзушылықты анықтады. Соның ішінде 
еңбекақы жөніндегі қарыздар, еңбек 
ету жағдайы қауіпсіздігінің бұзылуы, 
жалақының дұрыс есептелмеуі, денсаулыққа 
зиян келтіретін жағдайларға байланыс-
ты қосымша төлемақының берілмеуі, 

шетелдік кәсіпорындарда жұмыс істейтін 
азаматтарымыздың құқықтарының шектелуі 
сияқты мәселелер бар. Үкімет, әкімдер мен 
прокуратура органдары бұл мәселені қатаң 
бақылауға алуы тиіс, – деді Елбасы.

Соңында Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметтің 
барлық жұмысының нәтижесін халық сезінуі 
тиіс екенін атап өтіп, «Қазақстан – 2025» 
стратегиялық даму жоспарына сәйкес, 2019 
жылғы Министрлер кабинеті жұмысының 
тиімділігі жөніндегі негізгі критерийлерді 
бекітті.

– Экономиканың тұрақты өсімін 4 пай-
ыздан кем емес деңгейде қамтамасыз ету 
керек. Озық 30 елдің қатарына қосылу үшін 
болашақта 5 пайыздық көрсеткішке қол 
жеткізу қажет. Ішкі жалпы өнімдегі шағын 
және орта бизнестің үлесін 28,2 пайызға 
дейін жеткізген жөн. Шикізаттық емес тау-
арлар мен қызметтер көлемінің өсімін 24,7 
миллиард долларға дейін, еңбек өнімділігінің 
өсімін 2016 жылғы мөлшерден 12,3 пайызға, 
инвестиция өсімін ішкі жалпы өнімнен 
16,8 пайызға дейін жеткізуді қамтамасыз 
ету қажет. Өсімнің инклюзивті моделі ая-
сында тұрғындардың орташа жан басы-
на шаққандағы нақты кірісін 2016 жылғы 
көрсеткіштен 6 пайызға дейін арттыру керек, 
– деді Мемлекет басшысы.

Серпінге бастайтын 
статистика
Қазіргі кезде аймақ басшылығы ден-

саулық сақтау саласының дамуына ай-
рықша көңіл бөліп отыр. Сөзіміздің дәле  лін 
облыстық денсаулық сақтау бас  қар масының 
бас пасөз қызметі ұсынған соңғы 5 жылдың 
статистикасынан көреміз. Заман талабына 
сай жаңа технологияны қолданысқа енгізу, 
материалдық-техникалық базаны күшейту, 
про филактикалық, диагностикалық және 
емдік шаралар мақсатындағы қар жыландыру 
көлемі осы аралықта 39,8%-ке артты. Елді 
мекендердегі бастапқы мед и циналық-сани-
тарлық көмек ұйымдарының 63%-і жаңар-
тылды. 

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
шең берінде 9 дәрігерлік амбулатория, жер-
гілікті бюджет есебінен 4 фельдшерлік-
акушерлік, 5 медициналық бекет қызметін 
пайдалану мүмкіндігі туды. Денсаулық 
сақтау ұйымдарын талапқа сай техникамен 
жабдықтау көрсеткіші 34,9%-ке өсті. Соңғы 
2 жылдың өзінде 25 нысан пайдалануға 
берілді. Олардың қатарында облыстық бала-
лар ауруханасы, Қазалы аудандық орталық 
ауруханасы, Жаңақорған аудандық емха-
насы, 14 дәрігерлік амбулатория мен 11 
медициналық бекет бар. 

АЙМАҚ МЕДИЦИНАСЫ 
АЛҒА БАСТЫ

Адамзат үшін аса бағалы екі құндылық бар. Бірі – уақыт, 
екіншісі – денсаулық. Бүгініміздің бүтін, келешегіміздің ке
мел болуы ұлт денсаулығына тікелей байланысты. Бүгін біз 
осы бағытта облыста атқарылып жатқан тындырымды тірлік 
төңірегінде сөз қозғамақпыз. 

Автогрейдер жүргізушісі Абзал Әбдіразақов – Сырдария 
ауданындағы Асқар Тоқмағамбетов ауылының тумасы. Бала кезінен 
түрлі техникалардың қасынан табылатын оның қимылынан үлкендер 
болашақта қай мамандықтың тізгінін ұстайтынын сезетін. Уақыт 
өте келе ол механизаторлықты меңгеріп, «Автомобиль жолдары 
басқармасы»  серіктестігіне жұмысқа орналасыпты. Қазір осы салада 
жүргеніне 10 жылға жуықтаған.

АБЫРОЙ –
АДАЛ ЕҢБЕКТЕ

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, ҚР Президенті:

ҮКІМЕТТІҢ БАРЛЫҚ ЖҰМЫС 
НӘТИЖЕСІН ХАЛЫҚ СЕЗІНУІ ТИІС



Жерлесіміз, әлем 
чемпионатының күміс 
жүлдегері, былғары 
қолғап шебері Қамшыбек 
Қоңқабаев бокстан ұлттық 
құраманың капитаны болып 
тағайындалды. Сырдағы 
спорттың серпінді дамуы 
осыдан-ақ айқын көрінеді. 
Оған қоса, мүгедектерге 
арналған спорт клубы 
құрылса, ұлттық спорт 
түрлері клубы наурыз ай-
ынан бастап, чемпионатқа 
дайындықты бастайды. 
Бұл туралы  өңірлік комму-
никациялар қызметіндегі 
брифингте сала мамандары 
мәлімдеді.

– Өткен жылды табысты қоры
тын дылап отырмыз. 2017 жылы 
спортшыларымыз 700 медаль иелен
се, өткен жылы бұл сан 1500ге жетті. 
Басты жаңалықтың тағы бірі – об
лыста мүгедектерге арналған спорт 
клубының ашылуы, – деді облыстық 
спорт және дене шынықтыру 

басқармасының басшысы Олжас 
Акимов.

Бұқаралық спортты дамыту 
бағытындағы бастамалар жеміссіз 
емес. Велошеру өткізу дәстүрге 
айналған. Елбасы тапсырмасы
на сәйкес елде спортпен тұрақты 
айналысатындардың көрсеткішін 30 
процентке жеткізу мақсатында соңғы 
34 жылдың көлемінде 9 спорт ны
саны пайдалануға берілді. Әсіресе, 
шалғай елді мекендер бас ты назарда. 
Орталық стадиондағы реконструк
ция жұ мыстарының 60 проценті 
бітті. Ұлттық спорт түрлерін дамы
ту шаралары жал ғасын таппақ. Клуб 
директоры Ғабит Махатаевтың ай
туынша, бұл бағытта бюджеттен 75 
млн теңге қаралған. Ал мүгедектерге 
арналған клубта спорттың 8 түрін да
мыту үшін 65 млн теңге бөлінді.

Жиын соңында Қамшыбек Қоң
қабаев құрама капитаны ре тінде 
ел сенімін ақтауға тырысатынын 
жеткізді. Мүгедектерге арналған 
спорт клубының директоры Эрик 
Қасқабаев та алдағы уақытта бұл 
бас тама өз нәтижесін беретінін айт
ты.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ
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Дәулет ҚЫРДАН.СБ

Қазіргі күні облыстың ау мақ
тық кәсіподақтар бірлестігі 11 
салалық кәсіподақта 1036 ұйым
ды біріктіреді. Оның ішінде 2 
салалық кәсіподақ ұйымы жыл ба
сында құрылған. Есепті кезеңде 
кәсіподақ мүшелерінің өсу деңгейі 
байқалады. Бірлестік өкілдері 
өңірде облыстық, қалалық, ко
миссиялар, жұмыс топтары, ар
найы штабтар, барлығы 16 түрлі 
тұрақты жұмыс органы құрамында 
әлеуметтік әріптестермен бірлесіп 
жұмыс атқарады. 

– Өткен жылы еңбек және 
әлеуметтік мәселелер бағытындағы 
ортақ мүдделі жұмыстарды жүйелі 
жүргізу мақсатында аумақтық 
кәсіподақтар бірлестігі облыстық 
кәсіпкерлер палатасымен, ҚР мем
лекеттік қызмет істері және сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 
агенттігінің облыстық депар таменті, 
татуласу орталығы, облыстық ста
тистика департаменті мен облыс 
әкімі аппаратының әдеп жөніндегі 
уәкілімен өзара ынтымақтастық 
туралы мемо ран думға қол қойды. 
Соның негізінде жұмыс орындарын 
қысқартуды, жалақы қарыздарын 
болдырмау секілді мәселелер бой
ынша бірқатар жұмыстар жасал
ды. Мә селен, “Айдан Мұнай” АҚ, 
Байқоңыр қаласындағы облыстық 
медициналық орталық филиа
лы, Қазалы туберкулез аурула
ры ауруханасындағы еңбек пен 
жалақыға қатысты мәселелердің 
даусыз шешілуіне үлес қостық. 
Сондайақ, “Қызылорда су жүйесі” 
МКК жұмыскерлердің қыс қар
тылуына байланыс ты туын даған 
мәселеде біздің бір лестіктің ба

қылауымен еңбек заңнамалары 
мен мекемедегі ұжымдық шарт 
ережелерінің бұзылуына жол 
берілмеді. Қысқартылуға жат
қызылған 85 штаттық қыз мет кердің 
73не жұмыс орындары қарас
тырылуына қол жеткіздік, – деді 
С.Сермағанбетов.

Айта кету керек, облыста тір
келген 7289 мекеменің ішінде 769
ы жұмысын тоқтатқан. 277 мекеме 
жойылу кезеңінде тұрса, 6243 ме
кеме мен кәсіпорын нақты жұмыс 
атқаруда. Есепті мерзімде 6005 ме
кеме мен кәсіпорынның ұжымдық 
шарттары тіркелген. Жалпы жұмыс 
орындарының ұжым дық шарт
пен қамтылу дең гейі 96 процентті 
құрайды.

Есеп беру барысында облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы басшысының орынба
сары Айгүл Ибраева “20182020 
жылдарға арналған облыстық 
келісім” аясында атқарылған жұ
мыс  тарды сөз етсе, облыстық 
еңбек саласындағы бақылау бас
қар  масының басшысы Ертілеу 
Жалғасбаев еңбек заңнамалары 
және  еңбек  қауіпсіздігін  сақтау 
мен бақылау бойынша  жүзеге  асқан 
жұмысқа тоқталды. Ал, облыстық 
ішкі саясат басқармасының бас
шысы Талғат Маханов сотсыз та
туласу орталығының өңір үшін 
маңыздылығын сөз етті.

Жиын соңында қатысушылар 
тарапынан сұрақтар қойылып, ұсы
ныстар айтылды. Ал, облыс әкімінің 
орынбасары Қ.Ысқақов аумақтық 
кәсіподақ бірлестігінің жұмысына 
оң бағасын берді.

ЕҢБЕКШІ 
ҚҰҚЫ ЕРЕКШЕ 
САҚТАЛАДЫ

“Кәсіподақтар үйінде” Қы зыл орда облысы кәсіподақтар 
орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы 
С.Сер ма ғанбетов өткен жылды қоры тын дылап, алдағы 
уақытта атқа рылатын жұмыстар бойынша есеп берді. Оған 
облыс әкімінің орынбасары  Қуанышбек Ысқақов, бас қарма 
басшылары мен салалық, жергілікті, бастауыш кәсіподақ 
ұйымдарының төрағалары қа тысты.

ЖЕМІСТІ 
БАСТАМАЛАР 
ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 27сессиясы               

2019 жылғы 07 ақпанда сағат 10:00де облыстық мекемелер Үйінің (Бей
барыс Сұлтан к., 1) мәжіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:
1. «20192021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызыл

орда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 
шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы.

2. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиялардың бірлескен отыры

сы 07 ақпанда сағат 09:00де өткізіледі.
Облыстық мәслихат.

"Мемлекеттікжекешелік әріптестік 
туралы" Қазақстан Респуб ли касының 
2015 жылғы 31 қазандағы Заңының 
24ба бы ның 1) тармақшасына сәйкес 
Қызыл орда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. "Қызылорда облысы бойынша 
іске асырылуы жос парланатын жер
гілікті мем лекеттікжекешелік әріп
тестік жоба ла ры ның тізбесін бекіту 
туралы" Қызылорда облыстық мәс
лихатының 2017 жылғы 15 ақпандағы 
№89 шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Ті зі лі
мінде 5748 нөмірімен тіркелген, об
лыстық "Сыр бойы", "Кызылординские 
вести" газеттерінде 2017 жылғы 11 
нау рызында және Қазақстан Республи

касы нормативтік құқықтық актілердің 
эталондық бақылау банкінде 2017 
жылдың 18 наурызында жарияланған) 
келесідей толықтырулар енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген 
Қызыл орда облысы бойынша 
іске асырылуы жоспарланатын 
жергілікті мемлекеттікжекешелік 
 әріп  тестік жобаларының тізбесі мы
надай мазмұндағы жолдармен толық
тырылсын:

35. Арал қаласындағы мәдениет үйі 
мен аудандық жұмыспен қамту, әлеу
мет тік бағдарламалар және азаматтық 
акті лерді тіркеу бөлімі ғимаратының 
бу қазандықтарын жаңғырту және 
сервистік қызмет көрсету (20192021 
жылдарға).

36. Арал қаласындағы №62, №220 
орта мектептерінің бу қазандықтарын 
жаңғырту және сервистік қызмет 
көрсету (20192021 жылдарға).

37. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 
№47, №48, №244 орта мектептері 
мен "Арман" мәдениет үйінің бу 
қазандықтарын жаңғырту және 
сервистік қызмет көрсету (20182021 
жылдарға).

38. Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі 
№127, №219, №270, №47 (ескі) орта 
мектептері мен Оқушылар үйінің 
бу қазан дық тарын жаңғырту және 
сервистік қызмет көрсету (20192021 
жылдарға).

39. Қызылорда қаласында тұрмыстық 
қатты қалдықтарды сұрыптау кешені 

полигонының құрылысы және сыртқы 
инженерлік желілерді жеткізу (2019
2022 жылдарға).

40. Қызылорда облысының мем
лекеттік органдарына талшықты
оптикалық байланыс желісін тарту 
(20192023 жылдарға).

41. Шиелі ауданындағы ин дустриал
дық аймаққа темір жол тарту (2019
2023 жылдарға).

2. Осы шешім алғашқы ресми 
жария  ланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихаты 
_______ -сессиясының төрағасы,

облыстық мәслихат хатшысы

Н. Байқадамов

ЖОБА

«Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының 
тізбесін бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 15 ақпандағы  

№89 шешіміне толықтырулар енгізу туралы

Өткен жылы ауданға тартылған 
инвестиция көлемі 2017 жыл
мен салыстырғанда 2,2 есеге ар
тып, аудан бюджетінің өз түсімдері 
12,7 процентті құраған. Өнеркәсіп 
орындарының 12,5 миллиард теңгенің 
өнімін өндіруі еңбек өнімділігінің 
артқанын көрсетеді. Ал, 20152019 
жылдарға арналған индустриялық
инновациялық да мы тудың мем
лекеттік бағ дар ламасы аясында 5 
жоба өңірлік кәсіп кер лікті қолдау 
картасына енгізіліп, қазіргі уақытта 
3 жоба толығымен жұмыс істеуде. 
«Арал Сода» ЖШСның «Кальций
лен дірілген сода  өндіру» зауытының 
аумағына стелла орнатылып, тұғырға 
салтанатты түрде капсула салу 
рәсімінің өткізілуі де өңір экономи
касына тың серпін әкелетін іргелі 
істің бастауы болды. Агроөнеркәсіп 
кешеніндегі жалпы өнім көлемі 6,6 
миллиард теңгені құраған. Қазіргі 
уақытта ауданда жылдық қуаты 18900 
тоннаны құрайтын 7 балық өңдейтін 
зауыт жұмыс жасауда. 

2018 жылдың облыста жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы болып 
жариялануына байланысты бұл бас
тама бизнесті дамытуға айтар лықтай 
септігін тигізіп, Қызылорда облысы 
бизнес жүргізуге қолайлы жағдай 
жасаған үздік өңір болып таныл
ды. Ал, кәсіпкерлік сала сын дағы 
көрсеткіш бойынша Арал ауданы 

республикадағы 290ға жуық ауданның 
арасынан 7орынды ие леніп, табыс
ты жұмыстың нәти жесін көрсетті. 
Бұл жөнінде аудан әкімі М.Оразбаев 
«Бизнестің жол картасы2020» бағ
дарламасы аясында пайыздық мөл
шерлемелерді субсидиялау бойынша 
12 жоба субсидия ланып, гранттық 
қаржыландыру бағытында 23 жоба 
қайтарымсыз грантқа ие болғандығын, 
сондайақ мемлекеттік бағдарламалар 
аясында барлық қаржы институттары 
арқылы аудан кәсіпкерлеріне берілген 
несие нәтижесінде шағын және орта 
бизнес субъектілері санының 109,3 

процентке өскендігін айтты. Бір ғана  
«Арзан Маркет» дисконт орталығында 
50ге жуық адам тұрақты жұмыспен 
қамтылып, халық тұтынатын негізгі 
азықтүлік өнімдері қолжетімді бағада 
сатылуда.

– Өткен жылдың наурыз айын
да Арал қаласындағы Т.Жароков 
көшесінде орналасқан екіқабатты 
ғимаратта төтенше жағдайдың 
орын алғандығы белгілі. Оған қоса, 
Арал тұз көшесіндегі екіқабатты 
тұрғын үй де апатты жағдайда бо
латын. Осындай қиын сәтте аймақ 
басшысының қолдауымен облыстық 
бюджеттен 310 миллион теңге қаржы 
бөлініп, нәтижесінде 27 тұрғын үйдің 
құрылысы жүргізіліп, аз ғана уақыт 
ішінде пайдалануға берілді. Сондай
ақ, 150 орындық аудандық орталық 
аурухана мен өрт сөндіру депосының, 
№14 мектеплицей, аудандық сот 
ғимараттары мен ашық спорт алаңы 
мен балалар ойын алаңының және 
Сексеуіл кентінде әмбебап спорт 
алаңы құрылыстары салынып, халық 
игілігіне қызмет етуде, – деген ау
дан әкімі, мемлекеттікжекешелік 
әріптестік аясында да жүйелі 
жұмыстар жүргізілгендігіне кеңінен 
тоқталды. 

Медициналық қызмет сапасы 
халықтың әлеуметтік көңілкүйінің 
аса маңызды компоненті болып са
налады. Жапония, АҚШ, Германия, 
Ресей, Ұлыбритания елдерінің зама
науи емдеудиагностикалық құрал
жабдықтарымен жабдықталған жаңа 
аурухана көз сүйсіндіреді. Мұндай 
аурухананың дәрігерлері мен ма
мандары да жанжақты болуы тиіс. 
Дәрігерлердің біліктілігін көтеру 
мақсатында 2 дәрігер Татарстан 
Республикасының Қазан қаласында 
тәжірибелік білім жетілдіру орта лы
ғында оқып келген. 

Жағдайы ауыр науқастарды облыс 

орталығына жеткізу үшін аудандық 
ауруханаға арнайы медициналық 
жабдықтармен жабдықталған реа
нимобильді автокөлігі алынуы 
және Қамыстыбас, Қарақұм, Аман
өткел дәрігерлік амбулаторияла
рына жаңа медициналық жедел
жәрдем автокөліктерінің берілуі 
тұрғындардың талаптілегін қана ғат
тандырған игі істердің бірі болды.

Жастарды қолдау мемлекеттік 
саясаттың басымдығына айналуға 
тиістігін айтқан Президенттің 
2019 жылды «Жастар жылы» деп 
жариялағаны белгілі. Бұл бағытта 
жастардың барлық санатын қолдауға 
арналған шараларды толық қамтитын 
әлеуметтік сатының ауқымды плат
формасын қалыптастыруда 18 мыңнан 
астам аралдық жастардың да өзіндік 
үлестерін қоспақ. 

Одан соң, аудан тұрғындары та
рапынан жол, газдандыру мен темір 
жол өткелі және өзге де көкейдегі 
мәселелерге байланысты  сауалдар 
қойылды. Ардагер А.Есенбаев Қам
башты газдан дырудың тиімділігі 
жөнінде айтса, аудандық «Халық 
үні» қоғам дық бірлестігінің төрағасы 
Т.Бейісов темір жол өткелін салу 
мәселесін көтерді. Ал, аудандық 
оқушылар үйінің үйірме жетекшісі 
Ә.Дәрмағамбетов оқушылар үйі ғи
мара тының әбден ескіргендігін айт
ты. Аудан әкімі М.Оразбаев бар
лық пікірлер мен ұсыныстардың 
өзектілігін айтып, соған орай 
тұшымды жауап берді. 

Жиында сөз алған облыс әкімінің 
орынбасары Р.Рүстемов әкімдер 
есебі алдағы жұмысты жоспарлауға 
мүмкіндік беретінін айтып, ел бағасы 
бүгінгі іс пен болашақ бастамалар 
бағдары екендігін жеткізді. 

Лаура ИМАНБАЙҚЫЗЫ,
журналист.

АРАЛ: 
ИНВЕСТИЦИЯ АРТЫП, ТҮСІМ МОЛАЙДЫ

ЖАҢАҚОРҒАН: 
КӘСІПКЕРЛІК КӨШ БАСЫНА ШЫҚТЫ

Өткен жыл Арал ауданы үшін өзіндік ерекшеліктерімен бас-
талды. Үкімет басшысы Б.Сағынтаевтың сала министрлерімен 
бірге өңірде жұмыс сапарымен болып, өңірдің тыныс-тір-
шілігімен танысуы алда атқарылар ірі жобаларды айқындады. 

Ал, өңірдегі толымды тірліктің нәтижесі аудан әкімі 
М.Оразбаевтың қорытынды есепті кездесуінде жан-жақты 
айтылды. 

Жиынға облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемов қатысты. 

Бизнесті өркендетудің тұрақты 
көздерін қалыптастырып, жеке инвес
тицияны ынталандыру және нарық 
еркіндігін қолдау қазір үлкен маңызға 
ие болып тұр.

Ғалым Әміреев нақ осы сала
да ұтқыр бастамалар мен ұтымды 
шешімдер қабылдап, жаңа қор ған 
дықтарды өз күшіне сенуге үй рет ті. 
Белсенді болуға ша қырды. Кәсіп
керлікпен айна лы суға ынталы азамат
тарға нарық тық қатынастардың мән
жайын түсіндіріп, аудандық бюджет 
есе бінен оқу курстарын ұйым дас
тырды. Әр аптаның сәрсен бі сінде 
кәсіп керлерді қабылдап, мәсе леле рін 
тыңдап, шешілу жолдарын қарас
ты рып, қолдады. Елді мекендерде 
«Агроиндустриялдық аймақ» құрып, 
кәсіп керліктің дамуына жағдай жаса
ды. 

Нәтижесінде республика бойын
ша кәсіпкерлік саласына қолдау көр
сеткен озық ауданның қатарына көте
рілді. Мұны статистика да растайды.

2019  жылдың  1 қаңтарына тір
келген шағын және орта кәсіпкерлер 
3952ге жетіп, 2017 жылмен 
салыстырғанда 115,8 процентті 
көрсетті. Сыр өңірінде кәсіпкерліктің 
сандық және сапалық даму деңгейі 
(белсенді кәсіпкерлер) жөнінде 
алдыңғы сапта. Мәселен, бір жыл
да жаңадан ашылған кәсіпкерлік 
субъектісі 845ке жеткен. Одан кейінгі 
орында Қазалы,  Шиелі аудандары. 

Аудан тұрғындары нарықтық 
қаты нас тардың заңдылықтары мен 
қырсырларын меңгеріп, білік ті
лігін арттыруда және қаржылық 
ұйымдардан қаржы тартуда бел сенді. 
Бір ғана «БастауБизнес» жобасы бой
ынша 250 адам білімін жетілдірсе, 
«Бизнескеңесші» жобасымен 139 
адам оқып, сертификат алған. Жалпы, 
қаржы көздерінен 296 жобаға 1 млрд 
857 млн теңгенің қаржысы тартылды. 

Кәсіпкерлікке ынталы жастар 
«Zhas Project» жобасы аясында кәсібін 
дөңгелетуге мүмкіндік алды. Атап 
айтқанда, 160 жоба тапсырылып, 
оның 69ы қолдауға ие болса, бұл  247 

жас алты ай бойы өзінөзі жұмыспен 
қамтып, 149 млн теңге инвестиция 
тартылды деген сөз.

Жаңақорғанда кәсібін дамытуға ең 
ыңғайлы әрі тиімді сала – ауыл шаруа
шы лығы саласы. Оған аймақ тың тиімді 
орналасуы мен табиғиресурстық мүм
кіндігі мол жағдай жасайтыны ақиқат. 
Бұл саладағы, нақтырақ айтқанда, егін 
шаруашылығындағы соны серпі лістер 
үшін былтыр «Озат аудан» атанған 
еді. 

Ежелден төрт түлікті түгел өргізіп, 
талай белесті бағындырған аудан мал 
шаруашылығында да үлкен табыс
тарға ие. Оның бір айғағындай, облыс 
басшылығының қолдауымен «Малшы
лар слетін» Қаратау бөктерінде өткізу 
дәстүрі қайта жаңғырып, қалып тасты.

Ауданда егін егумен, мал шаруа
шы лығымен айналысатын 49 өнді
ріс тік кооперативі (АӨК) құры
лып, мүшелерінің саны 767 адамды 
құраған. Бүгінде 278 жеке отбасылық 
тұлғадан құрылған 7 АӨК жұмыс жа
сауда. Оның ішінде, 6 АӨК ет өндіру 
бағытында отба сы лық мал бордақылау 
бойынша, 1 АӨК мал шаруашылығы 
сүт өндіру бағытында жұмыс жа
сайды. 2018 жылы отбасылық мал 
бордақылау бағытындағы 6 өндірістік 
кооперативінде 228 тонна сиыр еті 
өндіріліп, нарыққа шығарылған. 
Сондайақ, Ақүйік ауылдық округінде 
«ҚаратауАқүйік» АӨК «Қызылорда 
өңірлік инвестициялық орталығы» 
ЖШС арқылы жеңілдетілген не
сие алып, үйрек шаруашылығын да
мытуда. Кооперативтің 13 мүшесі 
33,5 млн теңге несие алып, 8756  
үйрек сатып алынған, бүгінгі таңда 
Қызылорда қаласындағы «Береке» 
құс шаруашылығына 4212 үйрек 
өткізілген.

Жаңақорған соңғы  жылдары құры

лыс қарқыны жөнінен де ілгерілеп 
тұр. Өткен жылы облыста 8 мектеп 
бой көтерсе, оның 4і Жаңақорған ау
данында жүргізілді. 

Ауданда жұмыспен қамтылғандар 
саны да артты. Былтыр 3959 адамды 
жұмыспен қамту жоспарланса, жос
пар 103%ке орындалды. Мұндай 
көрсеткішке жетуде 2018 жылы жұ
мыспен қамту орталығы бизнес идея
ларды ұйымдастыру үшін 100 айлық 
есептік көрсеткішке дейін 100 адамға 
қайтарымсыз грант берді. Бұл – 
жоғары көрсеткіш. 

Жалпы, ауданның әлеуметтікэко
номикалық дамуы оң сипатқа ие бо
лып отыр. Осы жылы шалғайда орна
ласқан елді мекен тұрғындарының 
проблемалық мәселесіне айналып 
келген «Келін төбеҚандөзКөктөбе» 
авто жо лының 47 шақырымына күр
делі жөндеуге бюджеттен 2 млрд 
519 млн теңге қаражаттың толық 
бөлінуіне жұмыс жасалуда. Со
нымен қатар 2014 жылдан бастау 
алған «Сырдария» топтық су тора
бы мен Жаңақорған кентіндегі ауыз 
су жүйесін қайта жаңғыртудың 4ші 
кезеңіне 1 млрд 650 млн теңгенің 
құрылыс жұмыстарының сапалы жүр
гізілуін қадағалап, жыл соңына дейін 
пайдалануға беру міндеті бар. 

Мемлекеттікжекеменшік әріп тес
тік негізінде 38 жобаны іске асыру 
жоспарлануда. 

Жалпы, Түркістан облысымен 
ше каралас орналасқан ауданның 
әлеу  меттікэкономикалық мүм кін ді
гі жоғары. Үлкен нарықты игеруде 
ұтымды істерді жалғастыру аудан 
көр сеткішін, халықтың тұрмыс қабі
летін арттыра түсетіні сөзсіз. 

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ,
журналист.

Мемлекет басшысы Жолдауындағы тұрмыс сапасын артты-
ру және өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру бағытындағы 
басымдықтар Жаңақорған ауданында кезең-кезеңімен шешімін 
тауып, халық игілігіне айнала бастады. Мұны аудан әкімі Ғалым 
Әміреевтің тұрғындар алдында берген есепті кездесуінде білдік. 
М.Көкенов атындағы аудандық мәде ниет үйінде өткен кездесуге 
облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов қатысты. 
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 

жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 70-00-52 
 телефоны арқылы байланысуға болады.  

E-maіl: smjarnama@mail.ru

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-
сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының 
талаптарына сәйкес (19-15) «Сол-
түс тік Нұралы кенішінде су айда-
малау жүйесі. №4, 109 айдама лау 
ұңғымалары» жұмыс жобасы жө-
ніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолдан ған-
дығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде-
рінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының 
та лаптарына сәйкес (14-17) «Қы-
зыл қия электр стансасын жаңғыр-
ту. Екінші кезек» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемле кеттік 
экологиялық сараптамаға жолдан ған-
дығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздері-
нің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының та-
лаптарына сәйкес (19-09) «Қызылқия 
кенішінде су айдамалау жүйесі. 
№111, 146, 145 ұңғымаларына ай-

дамалау желілері» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекет тік 
экологиялық сараптамаға жолданған-
дығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде-
рінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының 
талаптарына сәйкес (19-10) «Арыс-
құм кенішінде су айдамалау жүйе-
сі. №168, 170, 178, 202, 223 және 240 
ұңғымаларына айдама лау желі лері» 
жұмыс жобасы жөніндегі құжат-
таманың мемлекет тік экологиялық 
са раптамаға жолданған дығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде-
рінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының та-
лаптарына сәйкес (19-11) «Оңтүстік 
Құмкөл кенішінде су айдамалау жүйесі. 
№142, 431, 1027, 5007 ұңғымаларына 
айдамалау желісі» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекет-
тік экологиялық сараптамаға жолдан-
ғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 

қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру 
мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының та-
лаптарына сәйкес (19-21) «Майбұ-
лақ кенішінде су айдамалау жүйесі. 
№18, 40 ұңғымаларына айда ма лау 
желісі» жұмыс жобасы жөнін дегі 
құжаттаманың мемлекет тік эколо-
гиялық сараптамаға жолданған дығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде-
рінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор-

сиз» АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Экология кодексінің 57-бабының та-
лаптарына сәйкес (19-14) «Шығыс 
Құмкөл кенішінде су айдамалау 
жүйесі. №232 ұңғымаға баратын 
айдамалау желісі» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекет тік 
экологиялық сараптамаға жолданған-
дығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өзде-
рінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 
29-91-92.

Хабарламалар Хабарламалар
«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-

ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес  (19-06-03) «Солтүстік-
Батыс Қызылқия кенішінде №116, 117 ұңғымаларына 
кірме автожолдар» жоба жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-
пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-91-92.

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-
ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес  (19-07) «Солтүстік-
Батыс Қызылқия кенішінде су айдамалау жүйесі. №111, 
234 ұңғымаларына айдамалау желілері» жоба жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-
пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-91-92.

«Көлжан» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-
ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес  (19-06-01) «Солтүстік-
Батыс Қызылқия кенішінде мұнай жинау жүйесі. 
№116,117 ұңғымаларына аралық құбырлар» жоба 
жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-
пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-91-92.

Хабарландыру
Қызылорда облыстық мамандандырылғын ауданаралық 

экономикалық сотының 2019  жылдың 16 қаңтардағы 
ұйғарымымен “Сартөбе” ЖШС-на (БСН 050 540 003 813)  
қатысты оңалту рәсімін қолдану бойынша азаматтық іс 
қозғалғанын хабарлайды.

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

ХАБАРЛАНДЫРУ

Лариса Александровна Ткаченко Қызылорда 
облысының заңды құжаты бар жеке немесе заңды 
тұлғаларды іздейді. 

Байланыс тел.: 8 747 832 53 44. 

Хабарландыру
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2017 жылдың  13 маусымында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Мұратбаев көшесі 
№137 үйде тұрған азамат Түсүпбек Алмат Арманұлының 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

Мұрагерлер болса мына мекен-жайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Торайғыров көшесі 
№80-А/12, тел.: 8(7242) 25 55 23.

Бір жыл бұрын облыстық медици-
налық орталықтың Байқоңыр филиал-
ында Қазақстан азаматтарына арнал-
ған емхана жұмысын бастады. Оған 
25 мыңнан астам отандасымыз тір-
келіп, қызметін пайдалануға көшті. 
Бұ ған Қармақшы ауданына қарасты 
Ақай мен Төретам елді мекендерінің 
тұрғындары қатты қуанды. Өйткені 
ауылдағы ағайын басы ауырып, балты-
ры сыздаса, 90 шақырым қашықтықта 
орналасқан Жосалы кентіне қатынауға 
мәжбүр еді.

– Жедел жәрдем қызметін жаңғырту 
жұмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік 
берді. 14 бастапқы медициналық-
санитарлық көмек көрсету ұйымында 
арнайы медициналық көмек бөлімше-
лері ашылды. Жаңадан 28 топ іске 
қосылып, бір топтың орташа тәу-
ліктік жүктемесі 2 есе төмендеді. 
Нәтижесінде жедел жәрдем бригада-
ларына шақыру түскен сәттен бастап 
айтылған мекен-жайға жету уақыты 
орта есеппен 11,5 минуттан 9,8 ми-
нутқа қысқарды, – дейді облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы Ақмарал Әлназарова. 

Сыр өңірінде санитарлық авиа-
ция жұмысы жақсы жолға қойылған. 
Аталған қызмет түрі технологиялық 
тұрғыдан жетіліп, медициналық кө-
мек сапасы едәуір артты. Арнайы 
авто кө ліктерге қондырылған GPS құ-
рыл ғылары реанимобильдердің қозға-
лысын бақылап қана қоймай, межелі 
жерге жедел жетуге мүмкіндік береді.

Білікті кадр – 
сапалы қызмет
Аймақ медицинасында маман 

тап шылығы мәселесі біртіндеп оң 
шешімін тауып келеді. Бұған атқа-
рылып жатқан ауқымды жұмыс 
септігін тигізіп отыр. 2016 жылдан об-
лыс әкімінің гранты негізінде еліміздің 
5 жоғары оқу орнында 42 жас даярла-
на бастады. Олардың алғашқы легі 
биыл оқуды аяқтап, туған жерге келіп 
қызмет етуге әзір. Атап айтқанда, 
2019 жылы – 16, 2020 жылы – 15, 2021 
жылы – 10, 2022 жылы 1 дәрігер ре-
зидентураны бітіреді. Тәжірибелі 30 
дәрігерді даярлау үшін биыл тағы об-
лыс әкімінің арнайы гранты бөлінді. 

Республикадағы жетекші медици-
налық оқу орындарымен жасалған 
меморандумдар шеңберінде ма-
ман әзірлеу, олардың біліктіліктерін 
көтеру көзделіп отыр. Бұл – саланы 
қажетті маманмен қамтамасыз етудегі 
игі қадамдардың бірі. Ақ халат-
тылардың білімін шыңдап, кәсіби-
лігін арттыру үшін жергілікті бюд-
жеттен қомақты қаражат бөлініп 
келеді. Соның есебінен өткен жылы 
767 маман білімін жетілдірсе, 720 
дәрігер шеберлік дәрістеріне қатысып, 
құзыреттіліктері мен біліктіліктерін 
жоғарылатты. 

Алыс-жақын шет елдерде болып, 
тәжірибе алмасып, көрген-білгенін 
жұмыс барысында кәдеге асырып 

үлгергендер аз емес. Солардың бірі 
– облыстық балалар ауруханасының 
бас мейірбикесі Гаухар Әбенова. Ол 
былтыр сәуірде Финляндия елінде 
тағылымдамадан өткен 16 адамның 
қатарында болып, мейіргерлік қыз-
метті жаңа қырынан танып қайтты. 

– Ол жақтағы әріптестерімнен көп 
нәрсені үйрендім. Орта буынды меди-
цина қызметкерлерінің жекелей де, ко-
манда құрамында да пациенттерге са-
палы қызмет көрсете алатынына көзім 
жетті. Дәрігерге дейінгі көмек сапа-
сы айтарлықтай жоғары. Медицина 
ұйымдары қажетті аппаратпен, техни-
камен қамтылған, – дейді Г.Әбенова. 

Салаға қадр тарту, олардың білік-
тілігін көтеру жұмысы әлі де жал-
ғасады. Бұл өз кезегінде медициналық 

көмектің сапасы мен қолжетімділігін 
арттырып, халықтың медициналық 
көмек деңгейіне қанағаттануына әсер 
ететіні анық. 

Дәрігер үшін де, 
пациент үшін де 
тиімді
Биылдан бастап емханалар мен ау-

руханалар медициналық құжаттарды 
цифрлық нұсқада жүргізуге көшіп, 
қа ғазбастылықтан құтылуға қадам 
жа сады. Елбасы атап өткендей, бұл 
2020 жылға қарай ел тұрғындарының 
электронды денсаулық паспорттарын 
жасауға, кезекті жоюға, қызмет көр-
сету сапасын арттыруға мүмкіндік 

береді. 
Осы орайда денсаулық сақтау са-

ласын цифрландыру мақсатында 
бекітілген жол картасы аясында 
атқарылып жатқан жұмыс ауқымы 
кең. Қалалық, аудандық деңгейдегі 
медициналық ұйымдар толықтай ин-
тернет, компьютерлік техника және 
ақпараттық жүйемен қамтылды. 
Аталған жүйеде пациент туралы де-
рек көрсетіледі, ал бұл клиникалық 
шешім қабылдау үшін дәрігерлердің 
қолдануына ыңғайлы әрі тиімді. 

– Облыс былтыр шілдеден бастап 
медициналық құжатты электронды 
жүйе ге көшіру бойынша пилоттық 
жо баға қосылды. Қазіргі таңда 94 
түрлі құжат электронды жүйеге көші-
рілді. Тұрғындарға ақпараттық және 
электронды көмек көрсету мақса-
тында «DamuMed» мобильді қосым-
шасы қолданысқа енгізілді. Ол арқы-
лы дәрігер қабылдауына алдын ала 
жазылуға, дәрігерді үйге шақыр туға, 
рецепт, еңбекке уақытша жарам сыз-
дық парағы, зертханалық талдау нә-
тижесі туралы мәлімет алуға болады. 
Бүгінде оның қызметін пайдалану-
шылар үлесі 41,7%-ке жетіп отыр, – 
дейді облыстық денсаулық сақтау бас-
қармасы бөлімінің бас маманы Ғайни 
Ерғали. 

Жыл басынан бері жаңа жүйенің 
қызметіне жүгінгендер саны 10 есе 
көбейді. Оның көмегімен дәрігердің 
онлайн қабылдауына 122 мыңнан ас-
там адам жазылып, 9 мыңға жуығы 
дәрігерді үйіне шақыртқан. Одан 
бөлек, халықтың белгілі бір тобы 
үшін скринингтік, флюроографиялық 
тексеруден өту керектігі туралы sms-
хабарлама жіберілуде.

Мамандар цифрлық технология 
амбулаториялық деңгейде диагности-
ка жүргізуге, ауру түрлерін дер кезінде 
анықтауға, пациенттерді уақытылы 
емдеуге, сауықтыруға ықпал етеді деп 
есептейді. Қазіргі кезде клиникалық-
диагностикалық зерттеудің барлық 
түрі электронды түрде КМИС 
бағдарламасына түсірілуде. Ол арқылы 
дәрігер жұмыс орнында отырып-ақ 
мәліметпен таныса алады. 

Сонымен қатар, деректерді мұра-
ғаттау мүмкіндігі бар электронды 
флю ротека модулі іске қосылды. Бұл 
облыстық мекемелердегі мамандар-
дың қорытынды нәтижені екінші 
рет оқуына мүмкіндік береді. 2018 
жылдың маусымынан бастап бар лық 
медициналық ұйым еңбекке жарам-
сыздық парағын электронды форматта 
беретін болды.

Қазіргі таңда облыс тұрғындарын 
электронды төлқұжатпен қамту көр-
сеткіші 95,3%-ті құрап отыр. Дәрі гер 
оның көмегімен пациенттің денсау-
лығы жөніндегі толық ақпаратқа қа-
ныға алады. Көмек көрсету орны мен 
медициналық ұйымдардың ақпа рат 
жүйесіне қарамастан, адам денсау-
лығына қатысты мәлімет бір базада 
жинақталады. Бұл шаралардың бар-
лығы уақыт үнемдеуді, қағазбасты-
лықтан құтылуды, халықтың медици-
наға сенімін нығайтуды көздейді. 

АЙМАҚ МЕДИЦИНАСЫ АЛҒА БАСТЫ

2018 ЖЫЛ: КӨРСЕТКІШ ПЕН НӘТИЖЕ 
* Сырбойылықтардың өмір сүру ұзақтығы 1,9 процентке артып, 72,6 

жасқа жетті.
* 1000 адамға шаққанда өлім-жітім көрсеткіші 1,8%-ке;
* Қан айналым жүйесінен болатын өлім-жітім көрсеткіші 10,4%-ке;
* Қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітім 0,9%-ке төмендеді.
* Қатерлі ісіктерді алғашқы сатысында анықтау көрсеткіші 15%-ке 

жоғарылады.
* Туберкулезбен ауыру көрсеткіші 9,2%-ке;
* Одан болатын өлім-жітім деңгейі 12,5%-ке азайды.

2019 ЖЫЛ: МАҚСАТ ПЕН МІНДЕТ
* Жалағаш аудандық орталық ауруханасының;
* Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде емхананың;
* Көппрофильді 300 төсек орынды аурухананың құрылысын бастау.
* Шиелі ауданындағы орталық аурухана құрылысын аяқтау.
* Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында Қызылорда қаласында 

№1 қалалық емхананы іске қосу.
* Қазалы аудандық ауруханасының базасында Арал, Қазалы, Қармақшы 

аудандары мен Байқоңыр қаласының тұрғындарына арнап кардиологиялық 
орталық;

* Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының базасында 
аллергологиялық, chek-up орталық ашу.

* Балаларға кардиохирургиялық және офтальмохирургиялық көмек 
көрсетуді жаңадан енгізу.

* Арал, Жаңақорған аудандық орталық ауруханаларын ІІІ деңгейге 
өткізу, облыстық медицина орталығының Байқоңырдағы филиалын пери-
наталды көмекті өңірлендірудің І деңгейіне өткізу.

* Облыстық медицина орталығының Байқоңыр қалалық филиалының 
төсек қорын 30-ға көбейтіп, жансақтау бөлімшесі бар хирургия бөлімін 
ашу. 

* Медицина ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту 
мақсатында 1,7 млрд теңгеге құрал-жабдықтар алу (одан бөлек 500 млн 
теңгеге санитарлық автокөліктер алу).

Бейнежазбаны желіге бай -
ланған қауым да жеріне жет -
кізіп талқылады. Бірі –  ата-
анаға, бірі – мектепке, бірі 
қоғамға кінә артты. Енді 
біреулер «мұндай төбелестер 
бұрын да болған, бола да 
береді» деп шорт кесті. Біз 
«бұғанасы бекімеген жас та-
ғылардың  бір-бірін қаты-
гез дікпен тепкілеуіне, жаны 
ашы мауына не себеп?» деген 
сауалды жан-жаққа жол  дадық. 
Қоғамның сан са ла  сында еңбек 
ететін аза мат  тардың пікірі де 
әр алуан бо лып шықты. 

Сұрағымызға бірінші болып 
Қазалы ауданы Ү.Түкті баев 
атындағы ауылдағы «Орын-
бет ишан» мешітінің имамы, 
Мүсірәлі бабаның ұр пағы 
Ғабдулла Ізат жауап берді. 

– Қайбір жылы жастардың 
топтасып төбелесуі, әсіресе 
ауыл-ауыл боп қырқысу оқи-
ғасымен бетпе-бет келген едім. 
Жағдайдың ушыққаны сондай 
көрші ауылдан келген жігіттер 
көшеде кезіккен адамды, осы 
ауылдыкі бол ғаны үшін ғана 
әй-шәй жоқ соққыға жыққан. 
Мұндайда ауыл имамы ретінде 
де, азамат ретінде де жігіттерге 
тоқтау айтуым керек болды. 
«Қоғамдық ахуалды ауыл 
әкімі, тәртіпті учаскелік по-
лиция қадағалау керек» деп, 
қол қусырып отыруға дәтім 
шыдамады. Ауылымда мұндай 
келеңсіздіктің орын алуы 
маған да сын деп қабылдадым. 
Бір-бірін түтіп жеуге  дай-
ын тұрған топтың ортасына 
аталы сөз айту үшін бардым. 
Даудың басы – екі адамның 
арасындағы түсініспеушілік, 
соңы – осы жағдайға ұлас-
қан екен. Қос тарап мән-жай-
ды ұғып, бір-бірінен ке ші-
рім сұрап тарқасты. Құрбан 
айттың қарсаңы еді, жігіттерге 
«күштеріңді кілемде сынаңдар, 
айт намазынан соң қазақша 
күрестен жарыс өткіземін» 
деп хабарладым. Балуан-
дар бәсекесі тартысты өтіп, 
демеушілер жүлдегерлерге 
сыйлық тапсырды,– деді ол. 

Өткен жылдың соңында 
Қазалыға іссапарға 
барғанымызда Ғабдулла имам 
ұйымдастырған игі шараның 
үстінен түскен едік. Түктібаев 
атындағы ауылға қоңсылас 
жатқан елді мекендердегі от-
басылар арасында сайысқа 
бас тамашы болып, ата дәс түрі, 
сыйластық, отбасы құн ды-
лығын ұқтыратын шара өткізді. 

– Жасөспірімдердің бір-
біріне әлімжеттік жасауы на 

келсек, ел  тентексіз бол май -
тынын білесіз. Тек сол тентекті 
уақытында тезге салып отыру, 
түсіндіру жағы жетіспей ме 
деймін. Үлкеннің кішіге күш 
көрсету оқиғасы орын алғанда 
алдымен екі жақты жинап, 
әлімжеттіктің адамгершілікке 
жат тұстарын түсіндірген аб-
зал. Заң алдындағы жауап-
кершіліктерін,  бір таяқ-
тың бата, бір таяқтың қате 
тиетінін, шариғатта да мұндай 
тәртіпсіздіктің құпталмай-
тынын айту ләзім, – деді имам.  

Үлкенді сыйлаудың, кішіге 
ізет көрсетудің заманалардан 
үзілмей жеткен жібек желісі 
туралы тәлімді әңгімелерді 
жастардың құлағына сіңіре 
бергеннің де зияны жоқ. Соның 
бірін Ғабдулла имамнан естіген 
едім. Түрік патшасы Мехмет 
сұлтанның баласы ұстазын 
сыйламай, айтқанын тыңдамай 
қойыпты. Баласының зердесіне 
тоқығанын тексеретін уақыт 
таяп қалғанда, ұстаз бар 
жағдайды патшаға жайып са-
лып, ертесіне кездесуге келісіп 
тарқасқан. 

Алдын ала ойласып Мех-
мет патша сабақ үстіне 
рұқсат сұрамастан кіріп ба-
рыпты. Сонда ұстаз жарты 
әлемді билеген Османлының 
билеушісіне дәрісханаға 
рұқсатсыз кіргені үшін  шығар 
есікті көрсетіпті. Патша өзінің 
жөнсіздігін түсініп, еш уәж 
айтпапты. Қайтадан есік қағып, 
рұқсат сұрап келген жұмысын 
баяндапты.  Көз алдында 
болған оқиғадан сабақ алған 
сұлтанның баласы сол сәттен 
бастап ұстазының алдын 
кеспепті дейді.

Осындай тағылымды 
әңгімелерді таразылағанда,  
«балаңды ақыл айтып емес, 
үлгі көрсетіп тәрбиеле» дейтін 
ұстанымның дұрыстығына көз 
жеткізесіз. 

Жақында барлық әлеуметтік желілерді 
кезіп шыққан бейнежазбаны – балалардың өз 
қатарластарын аяусыз тепкілегенін ел түгел 
көрді. Осы әрекетке құқық қорғау органдары-
нан бастап, педагогтар, психологтар баға берді. 
Аяусыздық, қаталдық, мейірімсіздік... Бұл 
келеңсіздіктер басқа емес бесіктен белі шықпаған 
балалардың бойынан кезіккені жан түршіктіреді. 

ТЕНТЕКТІ ТЕЗГЕ
САЛУДЫҢ ТЕТІГІ ҚАНДАЙ?

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

1-бет.

PAIYM PARQY

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің ұжымы “Су ресурстары және суды 
пайдалану” мамандығының 2-курс магистранты

Бәкілбек Айгүл Нұржанқызының
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SERGEK

Шиелі аудандық архив 
үйінің қазіргі жағдайына 
тұрғындар алаңдаулы. 
«Мұрағат мұнтаздай әрі өз 
құндылығына сай болуы 
қажет. Әрбір дерек – адам 
өмірінің көзі. Сондықтан 
олардың бүлінбей 
сақталғаны жөн. Ал олай 
етуге, қазіргі мұрағат 
орналасқан үй сай емес, 
біз осыған алаңдаймыз, 
осыны баспасөз құралы 
арқылы жеткізгіміз 
келеді» дейді олар. 

Әр хаттың, әр ұсыныстың ар-
тында адам тұр, әрқилы тағдыр 
бар. Баспасөздің басты міндетінің 
бірі – халық пен биліктің арасында 
алтын көпір болып, қай мәселенің 
де оңтайлы шешілуіне себепші 
болу. Жоғарыдағы дабылға сай 
аудандық архив үйін өзіміз де ба-
рып көрдік. Ақиқатын айтқанда, 
кешегі қоғамдық өзгерістердің қиын 
шағында, дәлірегі 1997 жылы №219 
Шиелі кентінің түстік бетіндегі 
Ы.Алтынсарин мектебінің бұрынғы 
жылыжайын аталған мекемеге 
ғимарат етіп бейімдеп бере салған 
екен. Жағдай жақсарғанда тәуірлеу 
жерге орналастырармыз, әзірге 
амалдай тұрарсыздар деген болуы 
керек.  Атқан оқтай зымыраған 
уақыт емес пе, одан бері де зырғып 
22 жыл өте шығыпты. Дүние ала-
пат өзгеріс үстінде, алысқа ұзамай-
ақ қоялық, кешегі күндері базары 

тарқады деген шеткі елді мекен-
дер де ел дамуының нәтижесінде 
қайта түледі. Жолы асфальтталған, 
көшесінде шамдар жанып тұр. 
Таза ауыз суы – анау, мектебі 
мен медпункті мынау. Кейбірінің 
клубының өзі қаладағыға бергісіз. 
Тек, Шиелінің архив үйі ғана 
өзгеріссіз, жүдеген күйі...   

Мұрағат директоры Е.Дүйсен-
баевтың мәлімдеуінше, аудандық 
архивте 40 мыңға жуық құжат 
сақталып тұр. Еңбек Ерлерінің, 
осы өңірден шыққан басқа да 
атақтылардың құжаттары, суреттері 
осында. Басқа да аудан тарихына 
қажетті құнды құжаттар баршылық. 
Ескі ғимараттың тарлығынан 
көптеген мекемелерден сақталуға 
тиісті құжаттарды қабылдап алуға 
архивтегілер қазір қауқарсыз. 
Жылда мұрағат қызметкерлері 
өз күштерімен сылап-сипап 

жөндегенімен ескі үйдің аты бәрібір 
ескілігін көрсетеді. Оның үстіне 
күзгі-көктемгі жауын-шашын 
кезінде шатырдан су тамшылай-
ды. Ызадан келер қауіп те аз емес. 
Сондай-ақ, ең қиыны – қор сақтау 
қоймаларында жылу жоқ. Мұның 
салдарынан құжаттар көгеріп, 
ылғал тартып, нормаға сай сақтау 
мүмкіншілігі төмендеген. Бұл өз 
кезегінде тарихи құжаттардан айы-
рылу қаупін күшейте түсері анық. 
Және де мұрағат үйінің кенттің бір 
қиыр шетінде орналасуы халықтың 
мұнда келіп-кетуіне қиындық 
туғызады. Бұл жерде талапқа сай 
қосымша құрылыстардың бол-
мауы да мәселенің күрделілігін 
көрсетеді. Осы жағдайлардан ау-
дан басшылығы хабардар болса да, 
аталған мекемені өзге ғимаратқа 
көшірудің ретін әзірге келтіре ал-
май жүрген сыңайлы. Әрине, мұнан 
өзге де кимелеген шаруалар аз емес. 
Дегенде, енді шегінер жер қалмаған 
секілді, архив үйінің жағдайы 
тіпті сын көтермейді. Тұрғындар 
тарапынан тектен-текке дабыл 
көтеріліп отырған жоқ. Айтпақшы, 
мекеме директорының айтуынша, 
«Көкшоқы» шағын ауданындағы 
бұрынғы моншаны немесе жедел 
жәрдем қызметінің ескі ғимараты 
босаса, көрерміз деген әңгімелер 
болған секілді. Алайда, ол айтылған 
үйлер мұрағат сақтау талаптары-
на сай келе қоймайтын сияқты. 
Сондықтан аудан басшылығына бұл 
іске ыждаһатты қарап, жанашырлық 
танытатын кез келген секілді. Ар-
хив үйі орталыққа жақын орналас-
тырылып,  ғимарат талапқа сай 
жабдықталса, халықтың қызмет 
алуына да тиімді болар еді. Өйткені, 
құжат  өмірлік құндылық емес пе?!

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Шиелі кенті. 

1797 – Австрияның ұлы композиторы 
Франц Шуберт дүниеге келді. Музыкадағы 
романтизм мектебінің ең алғашқы ұлы 
өкілдерінің, шағын үлгідегі вокал музы-
касының негізін салу шылардың бірі 600-ден 
астам ән жазған. 1828 жылы қайтыс болған. 

1865 – Америка Құрама Штаттарында 
құлдыққа тыйым салынды. 

1881 – генерал М.Д.Скобелев Түрікменстанда «Ақалтеке 
операциясын» аяқтады. 1880-1981 жылдарда, аса қатыгездікпен 
жүргізілген бұл жорықтың Орта Азияны Ресейге қосудың 
тездетілуіне әсері күшті болды.

1921 – кино мен театрдың атақты актері Владислав Иг-
натьевич Стржельчик дүниеге келді. Шәкен Аймановтың 
«Атаманның ажалы» фильмінде генерал Дутов ролінде ойнаған. 

1923 – совет кинокомедия сының айтулы 
шебері Леонид Иович Гайдай дүниеге келді. 
«Кавказдағы тұтқын қыз», «Гауһар қол», 
«Иван Васильевич мамандығын ауыстырды...» 
деген сияқты фильмдері кеңінен танымал.

1924 – грузиннің тамаша кинорежиссері 
Тенгиз Евгеньевич Абуладзе дүниеге келді. Оның «Тәубеге 
келу» /1987/ атты фильмі – тоталитаризм табиғатын тамыршы-
дай таныған ұлы туынды. 

1948 – қазақстың белгілі жазушысы Баққожа Мұқай дүниеге 
келді. Қаламгердің «Өмірзая» романы 2000 жылы Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ие болды. 

1955 – қазақтың ғажайып күйшісі Дина 
Нұрпейіс келіні қайтыс болды. Ұлы күйші 
Құманғазы Сағырбайұлының шәкірті. «Сезім 
мен жігерді қамшының өріміндей жымдастыра 
алатын санаулы ғана саңлақ күйшілердің бірі» 
/Ақселеу Сейдімбек/ 1861 жылы дү ниеге кел-
ген. 

1935 – жапон жазушысы, 
Нобель сыйлығының лауреаты Кэндзабуро 
Оэ дүниеге келді. Шығармаларында уақыт 
қат пар лары қойындасып, араласып жататын 
ерекшелігі бар.

1971 – американдық «Апол-
лон-14» ғарыш кемесі Ай бетіне 
қонды. 

Біз білетін Жалағашта көше 
кітапханасы ашыл ғанын естігенбіз. 
Тақырыпқа арқау болған осы бір 
қызық дүниені іздеп бардық. Әріптес 
фототілші Махамбет Ахметов 
екеуміз аудан орталығындағы басты 
нысандардың алдында орналасқан 
кітапхананы шыр айнала қызықтап 
жүрміз. Мұндағы шағын үйшікте 
қазақ және орыс тіліндегі көрнекті 
әдебиет өкілдерінің шығармаларын 
кездестіресіз. Сонымен бірге 
«Жұлдыз» әдеби журналының санда-
ры да бар. Үйшікте арнайы пайдалану 
ережесі де жазылыпты. Бейнебақылау 
тұрақты жұмыс істеуде. Бір сөзбен 
айтқанда, сапалы кітаптар самсап 
тұр мұнда. Тұрғындардың оқуға 
құмарлығын сөредегі кітап қорының аз 
қалғандығынан байқау да қиын емес. 

– Еуропа елдерінде бірнеше жыл 
бойы көше кітапханалары жұмыс істеп 
келеді. Ол жерден кез келген азамат 
ұнатқан кітабын алып кете алады. 
Ол үшін оқырман билеті керек емес. 
Осыған ұқсас жоба Жалағаш ауданын-
да қолға алынып, «Көше кітапханасы» 
ашылды.  Кітап сөресін ауданның 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы»  

мен аудандық аурухананың  ауласы-
на орналастырдық. Халық ұнатқан 
кітапты алып кете береді, тіпті, өз 
кітап қорын әкеліп қосып жатқандар да 
баршылық, – дейді аудандық мәдениет 
және тілдерді дамыту бө лімінің бас-
шысы Таңатар Доспанов.

Бүгінде цифрландыру ағыны қатты 
екені белгілі. Осыған сәйкес, ауданның 
кітапхана саласында атқарылған іс көп. 
Жалағашта ақпараттық технология-

ларды ендіру және дамыту бағытында 
РАБИС бағдарламасының электронды 
каталогына 110 339 дана кітап, 6 917 
мақала  енгізілген. Санды форматқа 
көшірілген 800-ге жуық кітап бар. 
Биыл Жаңадария, Т.Жүргенов және 
М.Шәменов ауылдарындағы мәдени, 
рухани және ақпараттық білім беру 
орталығы саналатын ауыл кітапханасы 
заман талабына сай жаңаша жаб-
дық талып, «Модельді ауылдық 
кітапханаға» айналған. 

Тағы бір айта кететін жаңалық, 
Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 
аясында ауданда коворкинг орталығы 
ашылыпты. Мұнда келушілер көп. 
Қазір кітапханалар енді тек қызмет 
көрсету мекемесі ғана емес, қала, ауыл 
тұрғындары үшін зияткерлік демалыс 
орнына айналған.  

Жалпы, ауданда мемлекеттік 
мәдениет және өнер мекемелерінің 
желісін 6 аудандық және 31 ауылдық 
мәдениет ұйымдары құрайды. Соның 
ішінде 7 мәдениет үйі, 9  клуб,  18 
кітапхана,  тарихи-өлкетану мұражайы 
мен мәдениет және өнерді дамыту 
орталығы, Бұқарбай батыр атындағы 
тарихи үй аудан тұрғындарына 
қалтқысыз қызмет көрсетуде. Сонымен 
қатар, «Алтын-арай», «Қызғалдақтар» 
халық ән-би ансамбльдері, Халық 
театры, «Арай» мәдени үгіт тобы 
және жылжымалы  мәдени-демалыс  
кешендері жұмыс жасайды. Был-
тыр ғана мемлекеттік бағдарламалар 
бойынша Мәдениет ауылындағы 
150 орындық клубтың құрылысы 
аяқталып, пайдалануға  беріліп, өнер 
ордасы өз жұмысын бастап кетті.

Суреттерді түсірген
Махамбет АХМЕТОВ.

Жалағаш ауданы.

Әсіресе, «Балдырған» жур налы-
ның жаңылтпашы мен жұм бақтары та-
лай баланың танымын байытты. Осы 
журналға жарияланған «Түн жамы-
лып ұшқан, қанаты бар тышқан» деген 
жұмбақ әлі күнге дейін естен кеткен 
жоқ. Жауабы кәдімгі қараңғыда қал-
балақтап ұшатын жарқанат  еді. Кейін 
осыны «Жеті жүз жұмбақ» жи на ғынан 
кездестіргенде жоғалт қаны мызды қайта 
тапқандай қуанғанымыз рас. 

«Бір құс бар жан білмейтін ішкен асын, 
адамға көрсетпейтін жұмыртқасын». Бұл 
да сол жарқанат. Әрине, оның жұмырт-
қасын көре алмайсыз, өйткені ол ұрпағын 
тірі туып, сүтімен асырайтын сүтқоректі 
құс. Біз білерде, ол ұя салмайды, ағаш 
діңін, тау-тастың қуысын мекендесе ке-
рек. Бұл әңгімені интернетте «Жарқанат 
ұясын 50-100-200 мың АҚШ доллларына 
сатып аламын» деген жалған жарнамаға 
еріп, дүниеде жоқты іздегендер үшін ай-
тып отырмыз.  

Жұртты шулатқан осы оқиға жайлы  
ҚР АШМ Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз 
хатшысы Сәкен Ділдахмет те әлеуметтік 
желіде пікір қал дырыпты.  

– «Жарқанаттың ұясы 250 мың 
долларға сатылып жатыр, одан дәрі-
дәрмек жасалады» деген ақпарат өтірік.  
Бұл – аңыз, себебі жарқанаттар ұя сал-
майды, – дейді ол.

Осыған дейін де «16 келілік гір тасы 

есебі жоқ ақшаға сатылып жатыр» де-
ген қауесет шығып, жұрт бір дүр лігіп 
басылған. Есек терісін сау далағандар да 
жұртты кәдім гідей сарсаңға түсіргенін 
ұмыта қойған жоқпыз. Бұлар дың да пай-
да іздеген әлдекімдердің ойлап тапқан 
айласы екендігі кейін белгілі болды. 

Жуырда ғана «Евразия» арнасы-
нан осы мәселеге арналған бейнесю-
жет көрсетілді. Белгілі тележурна-
лист Нұрбек Бекбау әзірлеген сюжетте   
«Жарқанат ұясын аламыз» деп жарнама 
бергендердің жұртты алдау тәсілі баян-
далады. Мысалы, алаяқтар бір-бірінен 
қыруар ақшаға ұя сатып алып жатқан 
сәтін видеоға түсіріп, инстаграмға не-

месе фейсбукке жариялайды. Бұл 
әлеуметтік желіге имандай сенетіндер 
үшін тасталған қармақ деп біліңіз. Оның 
ұшындағы жем – шытырлаған мыңдаған 
доллар. Тапсырыс беруші араб байлары 
екендігі де ескертіледі. Мұны көрген 
адамның ұя іздеп, тау-тасты кезіп кет-
песке әддісі қалмайды. Тіпті кейбірі қыс 
ұйқыда жатқан бейшара жарқанаттарды 
«оятып» жіберген. Бұл жәндік үшін 
мезгілсіз оянудың арты өлім, қайта 
көз іле алмайтын байқұс мына суықта 
қырылып қалды дей беріңіз. Жоқ іздеп 
табанынан таусылған ол бәрінен күдер 
үзген шақта «Жарқанат ұяларын өте 
арзанға сатам» деген жар намаға жолы-
ғады. Аяқ асты байып кетуді көксеген 
жан бастапқы сатып алушының сыбай-
ласы құрған қақпанға осылай түседі. 
Бар ақшасына ұя сатып алып, әуелгі 
аларманға барғанда ол ойынан айнып 
қал ған болып шыға келеді. Бар сылтауы 
– арабтар бұл бизнесті тоқтатқан-мыс... 
Осылайша, жиған-тергеніңіздің қай 
алаяқтың қалтасына түскенін түсінбей де 
қаласыз. Айтпақшы, мамандар видеодағы 
саудаға түсіп жатқан құрқылтайдың ұясы 
екендігін айтып отыр.     

Осыдан оншақты жыл бұ рын Сырдан 
барған делегация құ рамында Жетісудағы 
Жаркент қаласына жол түсті. Тари-
хи шаһарда он тоғызыншы ға сырдың 
аяғында Уәлібай көпес салдырған атақты 
мешіт-музейді араладық. Бір шегесіз са-
лынса да сыны кетпей бүгінге жеткен 
ғимараттың іші толған жарқанат. Сыртқа 
шыққасын, жол бастаушы гидтен жаңағы 
құ  былыстың сырын сұрадық. Сондағы 
естігеніміз, бір қа бырғаны тұтас иеленіп 

алған жарғақ қанаттылар ағаштағы 
құрттарды теріп жеп, көркем кешенді 
шіріп кетуден аман алып қалып тұр екен. 
Жалпы, бір сағатта 1200 масаға дейін ау-
лайтын жарқанат болмаса, без гек ауруы 
көбейіп кету қаупі туады. Міне, сіз бен 
біз көзге іле қоймайтын түн құсының 
пайдасы...

Бір кездері Қытай елін бас қарған 
Мао Цзэдунның ақылсыз шешімі 
миллиондаған адам мен миллиардтаған 
жәндіктің ажалына айналғанын тарих әлі 
ұмыта қойған жоқ. 1958 жылы Мао соғыс 
жариялады. Бірақ, бұл жолғы жауы ка-
питалистер емес, кәдімгі торғайлар еді. 
Өзіне жақын жүретін ғалым дардың 
бірінің «бір торғай жылына 4,5 келі би-
дай жейді» деген мәліметін естіген Мао 
тор ғаймен қатар тышқан, маса және 
шыбынды қырып салуға бұйрық берді. 
Бұйрық қатты, жан тәтті. Қалың қытай 
жәндіктерді аулауға қауырт кіріседі. Та-
рихта «Төрттікті қыру» деген атпен қалған 
науқанның қателік екенін мойындаған 
Мао бағдарламаны тоқтатуға бұйрық 
бергенге дейін Қытайда 2 млрд-қа жуық 
торғай өлтіріліпті. Ал жайқалып өскен 
егінді торғайдың жемі құрт-құмырсқа, 
шегіртке жайпап кетіп, 30 миллион 
қытайлық аштықтан ажал құшады. 

Обал-сауапты ойламаған ойсыз 
әрекеттің арты не боларын осыдан-ақ 
бағамдай беріңіз. 

Ал, ұясы бұзылған бейшара құр қыл-
тайдың ендігі күніне болмақ?! Күн жы-
лына оң түстіктен жететін шына шақ тай 
құстың панасын іздеген шырылын кім 
естиді? Обал болды...

М.АҚЫНҰЛЫ.

Республикалық «Ясауи» олимпиадасы оқушылардың 
таңдауы бойынша екі бағытта өтеді:

1-бағыт: пәндік олимпиада;
2-бағыт: ғылыми жобалар байқауы.
Республикалық «Ясауи» олимпиадасы келесі пәндер бойын-

ша өтеді:
1. Биология                          8. Математика
2. География                        9. Орыс әдебиеті
3. Дүниежүзі тарихы         10. Орыс тілі
4. Информатика                 11. Физика
5. Қазақ әдебиеті                12. Химия
6. Қазақ тілі                        13. Шет тілі
7. Қазақстан тарихы
Олимпиада екі кезеңнен тұрады:
І-іріктеу кезеңі – пәндік олимпиада бағыты бойынша онлайн 

тест тапсырады. Ғылыми жоба бағыты бойынша ғылыми жоба-
сын электронды поштаға жібереді;

ІІ-іріктеу кезеңі – пәндік олимпиада бағыты бойынша жазба-
ша емтихан тапсырады. Ғылыми жоба бағыты бойынша ғылыми 
жобасын презентация арқылы қорғайды.

Олимпиаданың өту мерзімі:
I-іріктеу кезеңі – онлайн жүйесі бойынша 2019 жылдың 

ақпан айының 14-17 күндері аралығында өтеді;
II-қорытынды кезең 2019 жылдың наурыз айының 26-30 

күндері аралығында Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде өтеді.

Республикалық «Ясауи» олимпиадасының жеңімпаз-
дарына Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінде оқу үшін Түркия гранты беріледі. 
Түркия грантының иегері 1-курсқа қабылданып, университетті 
бітіргенше тегін білім алады.

Олимпиадаға қатысуға өтініш білдіру үшін 2019 жылдың 11 
ақпанына дейін http://ayu.edu.kz сілтемесі арқылы тіркелуі керек.

Ұйымдастыру комитетімен байланыс: кәсіби бағдар 
және маркетинг бөлімі, тел.: 8 (72533) 63690.

Эл.почта: talapker@ayu.edu.kz 
Whatsapp: +7 702 069 61 33.

(ҚР Білім және ғылым министрлігі. «ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті» мемлекеттік мекемесінен 2012 жылдың 03 ақпанында 
АБ №0137408 лицензиясы берілген)  
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Қаңтар Тарихта 
осы күні АЛАЯҚҚА АЗЫҚ КӨП, ЖАРҚАНАТТА ЖАЗЫҚ  ЖОҚ

Біздің буынның қоршаған орта, жалпы тіршілік туралы түсінігі 
үлкендердің әңгімесі бойынша қалыптасты. Олардан естігенімізді 
газет-журналдан оқығанда «ә, мынау шынымен осылай екен-ау...» 
деп айран-асыр қалатынбыз.

ЖАЛАҒАШТЫҢ БІР КӨРКІ –
КӨШЕ КІТАПХАНАСЫ

ÓZEKTІ

APYR-AI, Á!

Ержан ҚОЖАСОВ.СБ

Жалағаштық ағайын ән-жырдан кенде емес. Оның үстіне 
өнердің көзі – халықта екенін ескерсек, ел ішіндегі мәдениет 
саласы бойынша ауқымды іс-шаралар атқарылды. Соңғы 
жылдары елді мекендердегі мәдени ошақтар қомақты қаржы 
нәтижесінде күрделі жөндеуден өтіп, материалдық-техникалық 
базасы нығайды. Өнер ұжымдары қолдау тауып, түрлі байқауда 
топ жарғандар көп болды. Мұнда ел құлағын елең еткізер дарын 
иелері де, жаңа толқын жас өнерпаздар да жетерлік. Ең басты 
жетістік ретінде облыс орталығында был тыр өткен аудандар 
онкүндігінде Жалағаш тың бірінші орынды жеңіп алғанын 
айтуға болады. Мәдениет саласындағы мұнан да өзге толайым 
табыстары көп.

АРХИВ ҮЙІНІҢ
ЖАҒДАЙЫ АЛАҢДАТАДЫ

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 11 ЖӘНЕ 12 СЫНЫП МЕКТЕП БІТІРУШІЛЕР 
АРАСЫНДА VI РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ЯСАУИ» ОЛИМПИАДАСЫН ӨТКІЗЕТІНДІГІН ХАБАРЛАЙДЫ

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКІЗІЛЕДІ
«ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы – «Достық-

Ақтоғай-Мойынты-Жарық-Жезқазған-Сексеуіл-
Қандыағаш-Ақтөбе-Илецк» темiржол көлiгi дәлiзiн 
жаңғырту бойынша техникалық-экономикалық 
негiздеме жобасына қатысты қоғамдық тыңдаулар 
өткiзетінін хабарлайды. 

Қызылорда облысы табиғи ресурстар мен 
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы 
мемлекеттiк экологиялық сараптаманы өткiзуде. 

Тапсырыс берушi: «ҚТЖ» ҰК» АҚ филиалы 
«Iрi жобаларды iске асыру жөнiндегi дирекциясы».

Әзiрлеушi: «ҚазАТК» АҚ, Алматы қаласы, 
Шевченко көшесi, 97, тел.: 8(727)292-76-64.

Жобалық құжаттар келесі веб-сайтта орналас-
тырылады: www.e-kyzylorda.gov.kz

Барлық пiкiрлер мен ұсыныстар мына электрон-
ды пошта арқылы қабылданады: oknid@kazatk.kz

Қоғамдық тыңдаулар өткiзiлетiн күн: 2019 
жылдың 1 наурызында сағат 15.00-де Қызылорда 
облысы, Арал ауданы, Сексеуіл ауылы, темipжол 
вокзалының ғимараты.


