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Есепті кездесуге байланысты ха лық тың 
ұсы ныстары, ескер тулері мен пікірлерін 
жинақ тайтын жәшіктер тө мен дегі мекен-
жайларда орна тылған.

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

Қазалы ауданы бойынша: Әйтеке 
би кенті мен Қазалы қа ла сы әкімі 
аппараттарының, «Қаз пошта» АҚ аудандық 
бөлім шесі, Халыққа қызмет көрсету 
орталығы, Қазалы теміржол вок залы, «Та-
лап» автостанциясы, «Ырыс-Болашақ» 
базары, Қаза лы қалалық мәдениет үйі 
ғимараттары.

Қармақшы ауданы бойынша: Жо-
салы кенті әкімінің аппараты, теміржол 
вокзалы, «Халық банк» АҚ аудандық 
бөлімшесі, «Қазпошта» АҚ аудандық 
бөлім шесі ғимараттары.

Жалағаш ауданы бойынша: ау-
дан 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, Сырдария аграрлы-техникалық 
колледжі, №35, №36, №210 және №131 
орта мектептер ғима раттары.

Шиелі ауданы бойынша: аудан 
әкімінің аппараты, Шиелі кенті әкімінің ап-
параты, Халыққа қызмет көрсету орталығы, 
«Халық банк» АҚ аудандық бөлім шесі, 
«Қазпошта» АҚ аудан дық бөлімшесі, 
теміржол вокзалы, «Арман» мәдениет үйі, 
№47, №219 орта мектептер 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-техни калық инс  -
титуты, «Жайна», «Универсам», «SMALL», 
«Сыр  дария» сауда үйлері, «Жаңа базар» ба-
зары ғимараттары. 

Ескертпе: Барлық аудандарда және 
Қызылорда қала сындағы ауылдық округ-
тер мен кенттердегі әкімдердің аппаратта-
рында ха лық тың ұсы ныстары, ескертулері 
мен пікірлерін жи нақ тайтын жәшіктер 
орналасқан.

ОБЛЫС ӘКІМІ 
Қ.Е.КӨШЕРБАЕВТЫҢ ХАЛЫҚ 
АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІ

«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.

7 ақпанда Астана 
қаласында Мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
төрағалығымен өткен 
ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің 
отырысында мұнай-
газ саласының дамуы, 
Байқоңыр қаласы мен су 
шаруашылығын дамыту, 
Солтүстік Арал жобасын 
іске асыру және жаңа Жылу 
электр орталығының 
құрылысы жайлы сұрақтар 
талқыланды.

Отырыста облыс әкімі 
Қ.Көшербаев өңірдің әлеу мет тік-эко-
но микалық дамуы туралы баяндады.

Облыс әкімі өңірдің өзекті 
мәселелерін және оларды шешу үшін 
орталық мемлекеттік органдардың 
көмегі қажеттігін айтты.

Аймақ басшысы атал ған мәсе-
лелерді шешу мұнай өндіру 
көлемінің төмендеуінен бол ған зар-
даптарды жеңілдетіп қана қой май, 
даму қарқынын арттыруға, яғни об-
лыс хал қының әлеуметтік-эконо-
микалық жағ дайын жақсартуға 
мүмкіндік беретінін атап өтті.

Мәселелер 5 бөлімге бөлінді. 
Бірінші бөлім су шаруашылығы 
мәселелерін, соның ішінде Солтүстік 
Арал жобасын қамтиды.

«Жыл сайын «Тоқтағұл» және 
«Қайраққұм» су қоймаларында 
судың мол қоры болған кезде өңірдегі 
вегетациялық кезең су тапшылығы 
жағдайында өтеді. Сырдария өзенінің 
жоғарғы ағысында орналасқан мем-
лекеттерге тәуелділікті азайту үшін 
облыста жыл сайын Үлкен Арал 

теңізіне қайтарылмайтын 3 млрд 
текше метр және одан да көп су 
тасқынын шоғырландыру көлемі бар 
6 жобаны іске асыру жоспарланған», 
– деді аймақ басшысы.

6 жобаның ішінде ең маңыз дысы 
шоғырландыру көлемі 600 млн тек-
ше метр «Күміскеткен» су қоймасын 
және шоғырландыру көлемі 1,5 млрд 
текше метр «Қараөзек» ағысында 
су қоймасын салу болып табыла-
ды. Қызылорда су торабын қайта 
жаңарту және Көк арал бөгетіндегі 
дамбаны нығайту бойынша жедел 

шаралар қабылдау туралы шешім 
қабылданды.

Екінші және үшінші бөлімдер 
мұнай - газ сала сы мен инженерлік 
инфрақұрылымды дамы ту, атап 
айтқанда, жаңа Жылу электр орта-
лығы мен «Қызылорда-Жезқазған-
Қарағанды» авто магистралінің 
құрылысы мәсе ле лерінен тұрды. 
Төртінші бөлім – «Байқоңыр» кеше-
нінің мәселелері.

Қазіргі таңда Байқоңыр қала -
сының ерекше мәртебесі мен ре жим-
ділігі жаңа жұмыс орын дарын ашуда 

бизнестің дамуына кедергі келтіруде. 
Сонымен қатар, кәсіпкерлік бел-
сен ділік коммуналдық қызметтер 
тариф терінің жоғары деңгейін, 
сондай-ақ, қазір гі салық режимін 
тежейді. Бұл жерде кәсіп керлікті 
қолдау бағдарламасының тиім ділігін 
көрсеткен жұмыс жоқ. Сонымен 
бірге, Ресей жалға алған кезден бері 
қалада жаңа тұрғын үй салынбаған, 
қолданыстағы тұрғын үй қоры, 
тіршілікті қамтамасыз ету нысанда-
ры және инженерлік коммуникация-
лар жаңғыртылмаған.

«Осы жағдайда Мемлекет 
басшысының жалға алу қаты-
настарынан «Байқоңыр» ке ше нін 
бірлесіп пайдалануға біртіндеп көшу 
жө ніндегі тапсырмасына сәйкес ар-
найы үкімет аралық комиссия аясын-
да ресейлік әріп тес термен ғарыш 
айлағын және Байқоңыр қаласын 
дамыту мәселелері бойынша жүйелі 
жұмыс жолға қойылды», – деп атап 
өтті облыс әкімі.

Сонымен қатар, Байқоңыр 
кешенін дамыту мақсатында 
көптеген жұмыстар атқарылды. Мы-
салы, тараптардың ынтымақтастық 
Тұжырымдамасы қабылданды, 
үкіметаралық комиссия шеңберінде 
Үкіметтің қолдауымен проблема-
ларды шешудің нақты жолдары мен 
тетіктері анықталды, Төретам мен 
Ақай аумақтары және Байқоңыр 
қаласын дамытудың бас жоспары 
бекітілді, сондай-ақ, қаланы ұзақ 
мерзімді дамытудың бірлескен 
бағдарламасы қабылданды.

«Бірақ, белгіленген шараларды 
жүзеге асыру үшін қаржыландыру 
көз дерін анықтау қажет, ал 

Қызылорда облысы бюджетінің база-
лық шығындарында Бай қоңырды да-
мыту шығыны қарастырылмаған», – 
деді Қ.Көшербаев.

Осыған байланысты облыс 
басшылығы «Бай қоңыр» кешеніндегі 
ұзақ мерзімді ынты мақтастық тұ жы-
рымдамасында, Бай қоңыр қаласын 
дамытудың бас жоспарында, 
Төретам және Ақай іргелес елді ме-
кен дерімен көзделген іс-шара ларды 
іске асыру бойынша Жол картасын 
әзірлеуді ұсынды. Атап айтқанда: 
Байқоңыр қаласын, Төретам және 
Ақайды дамыту жөніндегі іс-
шараларды жыл сайын «Байқоңыр»  
ғарыш айлағын жалға алғаны үшін 
ҚР бюджетіне РФ төлейтін 20% ба-
ламалы көлемде қаржыландыруды 
қамтамасыз ету. Бұдан басқа, 
«Байқоңыр» кешенінің экономика-
сын әртараптандыру мен бизнесті 
дамыту үшін қолайлы жағдайлар жа-
сау мақсатында Қазақстан мен Ресей 
Үкіметтері арасындағы «Байқоңыр» 
еркін экономикалық аймағын құру 
туралы жеке келісімге қол қоюға 
бастамашылық жасау.

Күн тәртібінің қорытынды бөлімі 
денсаулық сақтау мәселе леріне ар-
налды.

Отырыс қорытындысы бойынша 
Қазақ стан Президенті Үкі мет пен об-
лыс әкімдігіне 2019-2022 жылдарға 
арналған Қызылорда облысының 
әлеуметтік – экономикалық 
дамуының кешенді жоспарын әзірлеу 
жөнінде нақты тапсырмалар берді.

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ҚАРАЛДЫ

2018 – Сыр өңірінің 
әлеуметтік-экономикалық да-
муына негіз болған Елбасы 
Жолдауы, мемлекеттік, өңірлік 

бағдарламалар, іс-қимыл жос-
парлары, жол карталары табыс-
ты жүзеге асқан жыл. 

2018 – ауыл шаруашылығы, 

тұрғын үй салу, аймаққа инвес-
тиция тарту, құрылыс сала-
ларының даму қарқыны еселен-
ген жыл. 

2018 – 42 әлеуметтік нысан-
ның құрылысы жүргізіліп, 
оның 30-ы пайдалануға беріл-
ген жыл.

2018 – құрылыс индустрия-
сында ірі 2 өндіріс орны – 
Жаңақорған әк зауыты мен 
Шиелі тампонажды цемент за-
уыты іске қосылған жыл. 

2018 – жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың үшжылдығына бас-
тау берілген жыл. 

2018 – Ресейдің іргелі тех-

ни калық жоғары оқу орында-
рында оқыған сырбойылық 
тү лектердің алғашқы қарлы-
ғаш тары туған жерге оралып, 
өндірісте, кәсіпорындарда, 
мем ле кеттік қызметте еңбек 
жолын бастаған жыл. 

2018 – Астананың – 20, 
Қы  зылорда қаласының 200 
жылдық мерейтойы бүкіл 
халық болып атап өтілген жыл. 

2018 – Сырдарияның сол 
жа  ға лауына қоныстану бас-
талған жыл. 

2018 – «Цифрлық Қазақ-
стан» мемле кеттік бағдар лама-
сы мен «Smart City»  тұжы-
рым   дамасы аясында білім, 
ден   саулық, тұрғын үй-ком му-
нал   дық, көлік, қауіп сіздік сала-
ла  рында жобалар басталған 
жыл. 

Одан басқа өткен жылы 
жас тар саясатында, жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қор-
ғауда, инфрақұрылымды дамы-
туда, мемлекеттік-жеке меншік 
әріп  тестікті нығайтуда іргелі 
жобалар жүзеге асты. 

2018 жыл: СЕНІМГЕ СЕРПІН – САН САЛАДАҒЫ ЕКПІН
Жылдың басы үлкен де ұзақ жолдың алғашқы 

қадамы іс петті. Жолға жиналған адам ның алдына 
мақсат қоятыны, са  пардың соңына жетем дегенше 
сүрлеулер мен соқпақтардан өте  тіні, алдағы 
жолдың әрдайым тақ тайдай тегіс болмайтыны бел   -
гілі. Осындайда жүріп өткен ізге қарап, тегершігі 
тоқтаусыз ай  налған тіршіліктің бедерін бей  нелеп, 
бар-жоғын таразыға тар тады. Өйткені кешегі күннен 
алыс жоқ, ертеңгі күннен жа қын жоқ. Сол өткен мен 
ер тең нің «ал  тын ортасында» тұр ғанда бү   гінгі ашық 
қоғам қалып тас тыр  ған үрдіс бойынша нәти же лер 
мен қорытындылар жарияланады.

Бұл туралы бірқатар сала лардың көрсеткіші таразы ланған ма-
териалдарды газе тіміздің 4,5-беттерінен оқи аласыздар.

Үздіктер қатарында жаңа -
қор ғандық Қасым Әбжап-
баров та бар. Ол 2017 жылы 
Кейден ауылында жүгеріден 
сусын өндіруді бастады. 
Тағам тану академиясы құра-
мын тек серіп, оң бағасын 
берген соң «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдар ла-
масына қатысып, гранттық 
жоба иеленді. Бүгінде өнім 
өзімізден бөлек, Ақтөбе, 
Түркістан облыс тары на, 
Астана, Шымкент қала ла-
рына өткізіліп жүр. Миллион 
бұйырған басқа кәсіпкерлер 
де Қ.Әбжапбаров секілді 
мемлекет қолдауымен биз-
нес бастап, бірнеше адамды 
жұмыспен қамтып отыр. 

Жиында аймақ басшысы 
жап пай кәсіпкерлікті дамы-
ту салық базасын ұлғай туға, 
жаңа жұмыс орындар құруға, 
қо ғамдық-саяси ахуал ды 
қалып ты деңгейде ұс тауға 
мүм кіндік беретінін атап өтті. 
Айтуға тиіспіз, бү гінде ең -
бекке қабілетті қызыл орда-
лықтардың үштен бірі неме-
се 90 мыңнан астамы шағын 
және орта бизнесте еңбек 
етеді. Былтыр өзін-өзі өнімсіз 
жұмыспен қамтыған және 
жұмыссыз 97,5 мың адамның 
70%-і көлеңкеден шықты. 
Яғни 68 мың адам заң-
дастырылды: жаңа ма мандық 
игерді, жұмыспен қам тылды, 
өз кәсіптерін ашты.

– Несие бойынша пайыз-
дық мөлшерлемені субси-
диялау үшін биыл 750 млн 
теңге қаралып отыр. Күні 
кеше облыстық мәслихат 
сессиясында қосымша 150 
млн, шағын және орта бизнес 
субъектілері алған несиені 
ішінара кепілдендіруге 100 
млн теңге бөлінді. Жоба-
ларды қаржыландыру үшін 
биыл өңірлік инвестициялық 
орталыққа 1 млрд теңге 
бағыт талды. «Даму» қоры-
нан шағын және орта биз-
несті қаржыландыру үшін 
800 млн теңге тартылады. 
Қаражат бизнес үшін соң-
ғы мөлшерлемесі жылы-
на 8 процентпен, өңірлік 
инвестициялық орталық 
арқылы 10 млн-нан 20 млн 

теңгеге дейін 5 жыл мерзімге 
беріледі, – деді облыс әкімі. 

Өңір басшысы өткен 
жыл қорытындысымен «Ең 
үздік бизнес орта құрғаны 
үшін» номинациясы бойын-
ша Қызылорда облысының 
«Алтын сапа» сыйлығын 
иеленуі барлық сырбойылық 
кәсіпкердің ортақ жеңісі әрі 
жетістігі екенін баса айтты. 
Жиында үздік кәсіпкерлерден 
бөлек, шағын және орта 
бизнесті дамытуға ерекше 
үлес қосқан ауыл әкімдері, 
ауылдық округтерде жаппай 
кәсіпкерлікті дамытуға жа-
уапты лауазымды тұлғалар, 
аудандық кәсіпкерлер палата-
сы ның қызметкерлері Құрмет 
грамоталарымен марапаттал-
ды.

ҮЗДІКТЕРГЕ – МИЛЛИОН
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Қызылордада жаңадан іс бастаған үздік 8 кәсіпкерге 1 млн теңгеден 
берілді. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі өткен жыл бойынша 
қорытынды жиында облыс әкімі Қырымбек Көшербаев оларға сыйақы 
сертификаттары мен алғыс хат табыс етті. 

– Елбасы өз Жолдау-
ында халыққа көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің бар-
лығы электронды жүйеге ау-
ысу керек екенін баса айтқан 
болатын. Бұл ретте бүгінгі 
орталық осы бағытта,  “бір тере-
зе”  қағидаты бойынша халыққа 
сапалы қызмет көрсететін бола-
ды. Тұрғындар бір құжат үшін 
бірнеше мекемеге бармауы тиіс. 
Бұрын мигранттар еңбек етуге 
берілетін рұқсат құжаттарын 
алу және оның мерзімін ұзарту 
үшін 6 мемлекеттік мекемеге 
барып, 3-5 күнін жұмсайтын 

болса, ендігі жерде қажетті 
құжаттарды осы орталық 
арқылы бір сағаттың ішінде 
рәсімдеуге болады. Қазіргі күні 
еліміз ашық экономика аясын-
да жұмыс атқарады. Шетелден 
мамандар келсе, ел азамат-
тары сыртқа оқуға, тәжірибе 
алмасуға шығады. Сол кезде еш 
кедергісіз құжаттарын тез ара-
да заңдастырып, рәсімдей ала-
ды. Сондықтан  орталық тиімді 
қызмет жасайды деп білемін, – 
деді облыс әкімі.

ЖАҢА ОРТАЛЫҚ АШЫЛДЫ

Кеше Қызылордада көші-қон қызметтері 
орталығы ашылды. Оған облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев, “Азаматтарға арналған үкімет” 
мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ басқарма төрағасы 
Абылайхан Оспанов қатысты. Шарада аймақ 
басшысы орталықтың маңыздылығына тоқталды.

Алдымен облыс әкімі Елбасы 
жетекшілік ететін «Нұр Отан» 
бүгінгі таңда көшбасшы пар-
тия ғана емес, әлемдік деңгейде 
бағыт-бағдары айқын, ауди-
ториясы дараланған жетекші 
саяси ұйым екенін атап өтті. 
Биыл «Нұр Отан» партиясының 
құрылғанына 20 жыл толмақ. 
Сондай-ақ облыстық қоғамдық 
кеңес мүшелерінің де аймақтағы 
қоғамдық, саяси-әлеуметтік, 
эко но ми калық бастамалар 
мен көкейтесті мәселелердің 
ше шілуіне үлес қосып, аза-
маттық қоғам қалыптасуына 
септігін тигізіп отырғанын атап 
өтті. Соңғы уақытта облыс-
тық Қоғамдық кеңестің ая-
сында 14 көшпелі іс-шара 
ұйымдастырылған. 

Жиында аймақ басшысы 
Астана қаласында Елбасының 
төрағалығымен өткен ҚР 
Қауіп сіздік кеңесінің отыры-
сында мұнай-газ саласының 
дамуы, Байқоңыр қаласы мен 
су шаруашылығын дамыту, 
Солтүстік Арал жобасын іске 
асыру және жаңа жылу электр 
орталығының құрылысы туралы 
мәселелер талқыланғанын атап 
өтті. Онда облыс әкімдігінің 
ұсынысымен, облыс халқының 
әлеуметт ік -экономикалық 

жағдайын жақсартуға мүмкіндік 
беретін мәселелер қаралып, 
толықтай Елбасы тарапы-
нан қолдау тапқан. Отырыс 
қорытындысы бойынша Мем-
лекет басшысы ҚР Үкіметі мен 
облыс әкімдігіне Қызылорда 
облысының 2019-2022 жыл-
дарға арналған әлеуметтік-эко-
номикалық дамуының кешенді 
жоспарын қабылдау туралы 
тапсырма берді.

Облыс әкімі Елбасы тапсыр-
масына сәйкес «Қызылорда-
Жез қазған-Қарағанды» жо лын 
қайта жаңғырту жұ мыс  тары 
биыл басталатынын хабарла-
ды. Сонымен бірге Қызылорда 
жылу электр орталығы құры-
лысын жүргізу үшін Үкіметке 
тапсырма жүктеліп, Энерге-
тика министрлігімен келісім 
жасалғанын атап өтті. 

Аймақтағы маңызды мә-
се ленің бірі – Көкарал бө-
гетінің жағдайына байланыс-
ты. Кіші Арал теңізін сақтап 
қалу мақсатында Елбасының 
ұсынысымен Орта Азия мем-
лекеттерінің басшылары жина-
лып, халықаралық қор құрылып,  
ауқымды істер атқарылғаны 
белгілі.

ПАРТИЯ ПӘРМЕНІ ЖӘНЕ 
ӨҢІРДЕГІ ӨМІРШЕҢ ІСТЕР

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалының Саяси кеңесі мен облыстық қоғамдық 
кеңестің бірлескен отырысы өтті. Жиында 
аймақ басшысы Астанадағы Қауіпсіздік Кеңесі 
отырысында қабылданған мәселелер мен 2019 жылға 
арналған міндеттерді баяндады.
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Айта кетейік, күн тәртібіне қойылған 
он мәселе оған дейін облыстық 
мәслихаттың тұрақты комиссиялары 
мен «Нұр Отан» партиясы депутаттық 
фракциясының бірлескен отырысын-
да жан-жақты талқыланды. 2019-2021 
жылдарға арналған облыстық бюджетті 
нақтылау кезінде мәслихат шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
ұсынылды. 

Облыстық экономика және бюджетті 
жоспарлау басқармасының басшы-
сы Нұрғали Қордабайдың айтуынша, 
жыл басында облыстық бюджеттің 
бос қалдығы 679425,1 мың теңгені 
құрады. Кіріс бөлігі 239044 мың теңгеге 
артығымен орындалды. Бағдарлама 
әкімшілері игермеген несие көлемі 
43071,4 мың теңге болды. 

– Мемлекеттік-жекеменшік әріп тес-
тік аясында жүзеге асырылып жатқан 
жобаларды қаржыландыру үшін 1 
млрд 165 млн теңге қаралды. Аталған 
қаражат мемлекеттік мін деттемелерді 
орындауға, құжат әзір леп, оны сарапта-
мадан өткізуге бағыт талып отыр. Қазіргі 
күні екіжақты әріптестікке сәйкес 118 
жоба жүзеге асырылуда. Олардың ба-
сым бөлігі әлеуметтік сала мен тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығын жаң-
ғырту бағытын қамтиды, – деді басқарма 
басшысы. 

Мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік шеңберінде Арал қаласындағы 
№62, №220 орта мектептердің бу 
қазандықтарын жаңғырту, Шиелі 
ауданындағы индустриалдық аймаққа 
теміржол тарту, Қызылорда қаласында 
тұрмыстық қатты қалдықтарды 
сұрыптау кешені полигонын салу 
секілді бірнеше жобаны жүзеге асыру 
көзделуде. 

Полигон құрылысына қатысты 
мәселе депутаттардың қызу талқы сына 
түсті. Қауіпті қалдықты бөлек жинап, 
кәдеге жарататын нысанды «Технос-
настка-Ремсервис» серіктес тігі салмақ. 
Жоба құнының жартысын кәсіпкер 
өз қаржысы есебінен, қалған бөлігін 
мемлекет төлейді. Мердігер құрылыс 
жұмысын жеті ай ішінде аяқтауға 
міндеттеліп отыр. Дегенмен, депутат-
тар келесі жолы серіктестік өкілдерінің 
полигон жұмысының жай-жапсары ту-
ралы тарқатып айтып беруі тиіс екенін 
жеткізді. 

Сессия соңында облыс әкімінің 
міндетін атқарушы Қуанышбек Ысқақов 
былтыр аймақта атқарылған жұмыс 
барысына аз-кем тоқталды. Әсіресе, 
кәсіпкерлік, құрылыс, өнеркәсіп сала-
ларын дамыту бағы тындағы толымды 
тірлік бар.

2018 жылы алтыншы шақырылған 
Қызылорда облыстық мәслихатының 
8 сессиясы ( 4-і   кезекті, 4-і кезектен 
тыс) өткізіліп, жалпы саны 114 шешім 
(оның ішінде 27 шешім Әділет орга-
нында мемлекеттік тіркеуден өтіп, 
БАҚ-та жарияланды) қабылданды.  
Барлығымызға белгілі, мәслихаттар 
құзыретіне заңмен жүктелген негізгі  
мәселе  жергілікті бюджетті және 
оның атқарылуы туралы есептерді 
бекіту болып табылады. 

Осы ретте, облыстық мәслихаттың 
2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17- 
сес сиясында бекітілген «2018-2020 
жылдарға арналған облыстық бюд-
жет туралы» шешіміне ағымдағы 
жыл ішінде (қаңтар-желтоқсан айла-
рында) 6 рет (2 рет - кезекті, 4 рет - 
кезектен тыс сессияларда) өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. 

Бюджетті  нақтылаулардың 
нәтижесінде  2018 жылға арналған 
облыстық  бекітілген бюджет 190,8 
млрд. теңгеден жыл соңында   225,6 
млрд. теңгеге дейін, яғни, 34,8 млрд. 
теңгеге немесе 118,2 пайызға өсті. 

2018 жылы облыстық бюджеттің 
55,4 млрд. теңге немесе 27,8 пайызы  
әлеуметтік  саланы  қамтиды. Оның 
ішінде білім саласына 22,4 млрд. 
теңге, денсаулық сақтау саласына 
11,1 млрд. теңге, әлеуметтік көмек 
және әлеуметтік қамсыздандыруға 
6,9 млрд теңге және де мәдениет, 
спорт салаларына 12,6 млрд 
теңге  бөлініп, бірқатар өзекті 
мәселелер шешімін тапты. Соны-
мен қатар, тұрғын  үй-коммуналдық 
шаруашылық саласына бөлінген 
қаржы 18,4 млрд. теңгені (9,2%) 
құраса, ауыл шаруашылығы саласы-
на 15,1 млрд. теңге (7,6%) бөлінген.  
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, 
құқықтық,    қылмыстық  атқару  қыз-
метін  жандандыру  бағытына     6,5 
млрд. теңге (3,2%) қаралды,  көлік 
және коммуникация саласына 13,1 
млрд. теңге (8,2%) бағытталып, тиісті 
жұмыстар жасалған.  

Сайлаушылар мен депутаттардың 
ұсынысына сәйкес облыс әкімі  Қы-
рым бек Көшербаевтың қолд ауы мен 
2018 жылы атқарылған жұ мыс  тардың  
бір қатарына  тоқта лып  өтейік. 

Елді мекендерді байланыстыра-
тын жолдар, оның ішінде, «Самара-
Шымкент-Жаңақорған-Келінтөбе» 
жолы (39 мың адам тұратын 17 
бірдей елді мекеннің);

«Самара - Шымкент – Қамбаш 
– Бөген – Қаратерең» бағытындағы 
жолы (23 мың адам тұратын 22 елді 
мекеннің);

«Самара – Шымкент – Тоқабай» 
бағытындағы жолы (4 ірі елді мекенді 
байланыстыратын) ;

Қазалы ауданындағы Әлсейіт кө-
пірін айтпағанда, «Қазалы – Көл арық 
– Әлсейіт – Бекарыстан би – Жаңа-
құрлыс» жолы (15 мыңнан астам 
тұрғыны бар) мәселелеріне қар жы 
бөлініп, тиісті жұмыстар ат қарылды.  

Сонымен қатар, бірнеше ауыл-
ды қамтитын   (8 ауылды қамтитын 
«Шиелі – Байкенже – Жаңақорған» 
жолы, 6 ауылды қамтитын «Қызыл-
орда – Айдарлы - Тартоғай», 6 ауыл-
ды қамтитын «Жалағаш-Жосалы») 
жолдарға  байланысты  тұрғындар  
ұсынысы  ескеріліп,   жұмыстар  
жүрді.  Одан  бөлек,  қала, кент, 
ауылішілік  50-ден астам жол  
сұранысқа  сәйкес  жөндеуден өтті.      

Биылғы газдандыру жұмыстары 
оның ішінде,  үш ауданды,  Қазалы 
қала сын газдандыруға қатысты 
жұмыс тарға,  Байқоңырда 6 үй, 6 
мектеп, 1 балабақшаның облыстағы 
13 әлеуметтік мекеменің  газға  
көшуіне   тұрғындар ризашылық біл-
діріп, осы бағыттағы, жұмыстарға  
зор сеніммен қарауда.    

 Өткен жылы  билік тараптарының   
бірлескен шаралары  арқасында   
апаттық үйлердегі  465  отбасы  жаңа  
үйлерге  көшірілді.    

Тұрғындардың тарапынан  сұра-
ныс болған 36 шақырым электр 
желілері, 162 шақырым су жолы 
жөндеуден өтті. 

Қызылорда облысы тұрғындарын  
сапалы ауыз сумен қамтамасыз 
ету тура лы мәселе кезекті сес-
сияда қа ралып, жан-жақты зер-
делеу жүргізіліп, осыған дейінгі 
жұмыстар қорытындыланып, алдағы 
міндеттерге сәйкес шешімдер 
қабылданды. Зерделеу барысын-
да, ауыз суға байланысты  барлық  
ауылдық  елді мекендердің 83,2 
пайызы немесе ауылдағы халықтың 
97 пайызы Арал-Сарбұлақ, 
Октябрь, Жиделі топтық су 
жүйесіне қосылып,   ал 3 пайызы  
орталықтандырылмаған су көздері   
арқылы қамтамасыз етіліп жатқаны 
анықталды.  Ал  облыстың қалалық 
елді мекендеріндегі халықтың 98 

пайызы орталықтандырылған  ауыз  
су  жүйесіне  қосылған.   Сессия-
да қаланың  бас жоспарына  өзгеріс  
енгізуі  есебінен «Сабалақ» саяжай-
ын ауыз сумен 100 пайыз қамтуға  
қаржы қаралды, жұмыс жалғасуда, 
жоспарға сай  биыл  аяқталады. 

Елбасы «Жаңа онжылдық  – жаңа 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдау-
ында 2020 жылы бұқаралық спорт-
пен шұғылданушыларды 30 пайызға 
жеткізуді жүктегені белгілі. Бүгінде 
2018 жылдың қорытындысы бой-
ынша облыста 224382 адам тұрақты 
дене шынықтыру және спорт-
пен шұғылданып, бұл көрсеткіш 
тұрғындардың 28,3% -н  құрап отыр.
Осы мәселе  облыстық  мәслихаттың  
кезекті сессиясында арнайы қаралып,  
бұқаралық  спортты  дамытудың  
жос пары нақтыланды.

Қызылорда облыстық мәслиха ты-
ның кезекті 25-сессиясында  Қы зыл-
орда қаласындағы кей кө шелер  ел 
дамуына ерекше үлес қосқан Жамал 
Байхожаев, Құдайберген Сұлтанбаев, 
Қалжан ахун, Текей батыр, Асан Тай-
манов, Айтмұрат Шаменов, Бименді 
Баймаханов   есімдерімен аталды. 
Сонымен қатар, Арал өңірінің балық 
шаруашылығын дамытуға зор үлес 
қосқан, аграрлық сектордың үздігі,  
балықшы елді мекендеріне мектеп, 
аурухана, тұрғын үйлер салуда да 
зор үлесін қосқан қоғам қайраткері 
Саржанов Құдайбергенге, саналы 
ғұмырын химия ғылымы саласына 
арнаған ғалым, 170-ке жуық ғылыми 
жаңалығы патенттелген, 20-дан аса 
моно графиялар мен оқулықтардың 
авторы Баешов Әбдуәлі Баешұлына,  
«Айқын» газетінің бас редакторы, 
«Құрмет» орденінің иегері,  қарым-
ды қаламгер, публицист  Жүсіп Нұр-
төре Байтілесұлына «Қызылорда 
облы   сының құрметті азаматы» атағы 
берілді. 

Депутаттар мен аудан әкімдігінің 
бір лескен ұсынысына байланыс ты 
Қар мақшы ауданындағы «Балажар-
ма» каналының жөнделуі 4 елді ме-
кеннің аяқ суын шешіп, егін көлемін 
арттырды. Әлеуметтік  салалардың  
потенциалын арттырудағы келелі 
жұмыстарды, оның ішінде, бірне ше 
аудандық аурухананың, Байқоңыр-
дағы ОМО филиалының ашылуын, 
Шиелі ауруханасының құры лысы, 
т.б.  білім, денсаулық, спорт,  мәде-
ниет ошақтарының салынуын,  жа-
стар бағдарламаларын қаржы лан-
дыруын   бөлек-бөлек  атап  өтуге  
болады. Мысалы, өткен жылы 34 
әлеуметтік нысанның құрылысы 
облыстық бюджет есебінен қаржы-
лан дырылды.  Оның ішінде 4 мектеп, 
1 лагерь, 7 балабақша, 2 аурухана, 
9 спорт, 1 әкімшілік ғимарат, 1 жа-
стар орталығы, 2  қоғамдық тәртіп, 
2 клуб, 1 музей, 2 мәдениет үйі, т.б  
құрылыс  нысандары бар. Қызылорда 
облы сында әлеуметтік  осал  то-
бын мейлінше қолжетімді тұрғын 
үймен қамтамасыз ету мақсатында 
бастапқы төлемсіз тұрғын үй алуға 
мүмкіндік  беретін,  3 жылға есептел-
ген «Орда» тұрғын үй құрылысының 
«Жол картасы» әзірленіп, облыстық 
мәслихат депутаттары тарапы-
нан бірауыздан қолдау тапты. 
Несиелік тұрғын үйдің көпбалалы 
отбасылар, мүмкіндігі шектеулі аз 
қамтылған топтардың барлығына 
бірдей қолжетімді еместігін ескеріп, 
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясын-
да салынып жатқан несиелік тұрғын 
үйлерді жергілікті бюджет есебінен 
сатып алуға жыл сайын облыстық 
бюджеттен 2 млрд. теңгеден қаржы 
бөлу туралы шешім қабылданды. 
Бағдарламаның тиімділігін ескерген 
жұрттың қуанышында шек жоқ. Тіпті 
қазірдің өзінде тағатсыздана күтіп 
жүргендер жетерлік.  

Аймақ  жастарына 2013 жыл-
дан бастап облыстық бюджеттен 
бөлініп келе жатқан облыс әкімінің 
білім  гранттары   2018 жылы      екі 
есеге дейін өсіп,   113 млн 295 мың 
теңге қаралды.  Өздеріңіз  білетіндей,  
бұл қолдау негізінен  ауылдық жер-
дегі көпбалалы және тұрмысы тө-
мен отбасынан шыққан дарынды 
түлектерге көрсетіледі. Осындай 
және бұдан да басқа  нәтижелі жұ-
мыс тар негізінде  Сыр халқының тұр-
мысы тек статистикалық  емес,  адам 
табиғатына сәйкес, тарихи және әлеу-
меттік тұрғыдан оң бағытқа өзгеруде.   

Депутаттар өз сайлаушылармен 
мәслихат сайтында жарияланған 
кестеге сәйкес 150-ден астам кез-
десу өткізіп, өз есебін берді.  
Жұмыс орындарында және «Нұр 
Отан» партиясының филиалында 
белгіленген уақытқа сәйкес жеке 
қабылдау өткізді.  Осы кездесулер 
мен қабылдауларда  айтылған барлық 

ұсыныс-пікірлер жыл бойы  сарапта-
лып, жыл сайын облыстық бюджетті 
қалыптастыру немесе  нақтылау  
кезінде   облыстық  мәслихат  арқылы  
облыс  әкімдігіне ұсынылады.  Бюд-
жет әкімшілері   ұсыныстарды зерде-
леп, шешу жолдарын қарастыру үшін 
жұмыстар жүргізеді.  Келесі кезекте  
облыс әкімі депутаттармен кезде-
су өткізіп,  депутаттар тарапынан 
айтылған ұсыныстарға  талдау  жаса-
лып, атқарушы билікпен бірлесе оты-
рып алдыңғы кезекте,  жақын кезекте, 
ұзақ мерзімді ке зең  дерде орындала-
тын іс-шаралар   нақтыланады. Жыл 
көлемінде депу таттық  сауалдардың  
орындалу барысы арнайы кестеге 
қойылып, әкімдікте қаралады. Мыса-
лы,  биылғы  2019  жылға   облыстық  
мәслихаттың   депутаттары тара-
пынан  барлығы  109 сауал  келіп 
түскен болатын. Оның 63 сауалы 
(58 пайызы) шешімін тауып, оған 
9,3 млрд. теңге қаржы бағытталды.  
Облыстық  бюджетті  бекіту  ба-
рысында 34 сауал  қолдау тауып,  
оның қаржысы 7,0 млрд тенгені 
құрады, ал  облыстық  бюджетті 
нақ тылауға ұсыныс барысында 
тағы 29 сауалды қанағаттандыру  
үшін 2,3 млрд тенге қарау жөнінде  
облыстық  бюджет  комиссиясын-
да  мақұлданды. Үстіміздегі жылы 
7-ші ақпанда өткен кезектен  тыс  
сессияның  күн  тәртібінде  қаралды.   
Қалған мәселелер уақыт ағымында 
және алдағы мерзімдегі облыстық 
бюджеттің мүмкіндігіне қарай 
шешіледі деп күтілуде.

Облыстық мәслихат депутаттар 
өз қаражатынан облыс аумағындағы 
әлеуметтік жағдайы төмен азамат-
тарға 29 млн теңгеге қайырымдылық 
көмек көр сетті. Олардың кейбірі 
БАҚ  бет терінде жарияланып жатса, 
кейбірі депутаттар өтінішіне сәйкес  
жариялана  бермейді.   

Мәслихаттың қоғамдағы рөлі 
мен депутаттардың атқарып жатқан 
жұмыстарын түсіндіру мақсатында 
жылдық медиа-жоспар әзірленіп, об-
лыс тық телеарналарда – 12 депу тат 
сұхбат беріп, газеттерде жалпы саны 
28 мақала жарияланды. Ха лыққа 
қажетті деген мәліметтер Қы зылорда 
облыстық мәслихатының сайты 
мен  әлеуметтік  желілердің  парақ-
шасында үнемі жаңартылып келеді. 

Өткен жылдың ерекше бір си-
паты ретінде кәсіпкерлікті қолдау 
жылы болғандығын атап өтер едім. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тапсырма-
сына сәйкес өңірімізде атқарылып 
жатқан жұ мыс тарды сараптау бары-
сында кәсіпкерлікке деген тұрғындар 
тарапынан  көзқарастың өзгеруі 
айрықша байқалды. Яғни қоғамдық  
санада өз-өздерін жұмыспен қамту  
дұрыс  бағыт ала бастағаны  сезілді. 
Бизнес пен экономикалық дамудың 
ықпалындағы бүгінгі әлемді  алға  
жылжытатын күш ол – кәсіпкерлік. 
Кәсіпкерлік рух арқылы адам-
зат алдындағы туындап жатқан 
қиындықтарды бағындырудамыз.  
Қалыптасқан, үйреншікті  өмір  
дағдысы жағдайында тәуекелге ба-
рып,  жетістікке ұмтылатын еркін 
ойлау арқылы көшбасшылықтың  
сан қырын көрсете білетіндердің 
кәсіпкерлік ерік-жігері рухы жо-
ғары болады. Бұндай адамдар жаңа 
қызметтер мен тауарларды на-
рыққа  ұсынуға тәуекелшіл бола-
ды және бизнесті алға сүйретуші 
жетекшіге айналады. Ал енді Ұлы 
Дала заңымен еркіндіктің  бұлағын 
сусап ішкен қазақы болмыстың 
шаруашылық ұйымдастырудың 
өзін  дік қабілеті жеткілікті. Табиғат-
тың қатаң заңымен тайталаса өскен 
қазақ тардың    өзгерістерге жыл-
дам бейім делетінін   дала заңын 
зерттеуші көптеген ғалымдар жазып 
кеткен. Мысалы, атақты жазушы Лев 
Толстойдың мақалаларынан  шаруа-
шылық  жүргізудің  қазақы болмы-
сын  түсініп, өз реформаларында 
қолданған  П.Столыпин  аз уақытта 
Ресей экономикасын жаңа деңгейге 
көтерген. Осы жолмен   ауыл 
шаруашылығын реформалау арқылы 
Ресейді теңдесі жоқ елге айналдыруға 
болатынын дәлелдеген. Осындай 

ұлттық  қабі лет арқасында,  соңғы 
бірнеше  ғасырда қазақ даласында 
болған геосаяси өзгерістер кезінде 
басқа мәдениеттердің ағысында 
ақсақ та, тұншығып батқанымыз жоқ.   

Соңғы кезде, кәсіпті дамы туға   
мемлекеттің жасап жатқан мүмкін-
діктерін жергілікті тұрғындардың, 
әсіресе, жаңа буынның  пайдалануға  
ынтасы  жақсы. Өткен жылы, шағын 
және  орта бизнестің субъектілері 
1087-ге артып, салық органдарына 
тіркелді. Егер 2018 жылдың ба сын-
да тіркелген шағын және орта кәсіп-
керлік нысандарының жұмыс жасап  
тұрғандарының  үлесі 74,9 пайыз 
болса, жыл қорытындысымен 82,9 
пайызға жетті.  Оларда жұмыс жасай-
тын адамдар саны 85 610-нан 90 001-
ге өсті. Бұл жаза салуға оңай сандар. 
Бұндай көрсеткіштерге  жетуге ал-
дымен оңтайлы қолдау мен көпшілік 
көзқарас дұрыс болуы тиіс. Осы 
бағыттағы жұмыстардың нәтижесін 
Елбасының  «Алтын сапа» сыйлығы 
аясындағы  «Ең үздік бизнес орта 
құрғаны үшін » номинациясын біздің 
облыс әкіміне тапсыруы көрсетіп 
берді. Жалқаулық, қарекетсіздік – 
еріксіз «теңселіп, тамақ аңдуға» алып 
баратынына Сыр тұрғындарының 
көзі тағы бір жете бастады.  Аймақ 
басшысы Қырымбек Көшербаев 
«кәсіпкерлікті дамыту   әр адамның 
қолын аузына жет кізудің   бірден-
бір амалы. Осы жол ғана адамдарды  
біреуге мұқтаждық болудан сақтап, 
өз өміріне өзі ие болуға   бастай 
алады.  Қазір ашқан  кәсібі  бүгінгі 
өзінің және ертеңгі ұрпағының 
несібесі», – деп түсіндірумен  келеді.  
Осындай бағыттағы шаралардың 
нәтижесі болар, адамдардың 
біреудің қолына жәутеңдеп қарап, 
адами қадір-қасиетті ойлаудан 
кетіп, біреудің дегеніне көніп, 
айдағанына жүруге   мәжбүр бо-
лудан  құтылудың бір жолын – өз 
кәсібінен іздей бастауы қуанышты 
жағдай. Кәсіпкерлікті бастау, оның 
жолындағы қиындықтармен күресе 
отырып, өзін-өзі жеңе білуі үшін 
ар-ұжданға негізделген  рух  ке-
рек.  Халық даналығы «өзгені 
жеңген – жарты батыр, өзін жеңген 
– нағыз батыр» дейді. Кәсіп ашу, 
қазақы болмыста мал табу адам-
нан жанқиярлықты, табандылықты, 
еңбексүйгіштікті талап етеді. Кәсіп-
керлікті  қолдаудың  алғашқы жылы-
ның қорытындысы бойынша  басқаға 
үлгі болар бір топ азаматтарды бір 
миллион теңге  көлемінде марапат-
тау болады.   «Аясаң – аяма» деп, 
өзін, баласын  аяғандықтан жанын   
аямаған адамның тұрмысы түзу бо-
латыны анық. Ертеректе,  дін үшін  
соғыс  кезінде  ғұлама  сахабадан  
қасындағы серігі  «осы біздің істеп 
жүрген ісімізден абзал не бар екен 
дүниеде?», – деп сұраған екен. Сон-
да сахаба: «бала-шағаны  күнбе-
күн  асырау  бұл  дін үшін  болған 
соғыстан абзалырақ», – деп  жауап  
беріпті.   Атам қазақ «он екі мүшең 
сау  болса кедеймін деп айтпа» деп 
кеткен. 

Ғұлама Шәкәрім:
Ерінбесең еңбекке, дәулет дайын,
Жаратқан жоқ жатсын деп

бір Құдайың.
Ойласын  деп ой берді, көруге көз,
Аяқ берді, тапсын  деп
басқан сайын, – деп айтқан екен. 

Шынында да, қазақтың «бай болып 
мұратына жетіпті» деп аяқталатын  
ертегісі сияқты бай да дәулетті  
болудың басты көзі еңбек ету  мен 
кәсіп иелену болып шығады.  Өзіміз 
пайда болған қара жерге қайта  
барғанымызша жейтін нанымызды 
маңдай терімізбен табу қажеттігі  
пешенемізге ойып жазылған. Біз 
жату үшін емес, кері тартар  нәпсіні  
жеңе  отырып,  тынымсыз  күрес пен 
еңбектің  арқасында  бақуатты  өмір  
сүреміз, келешегімізге жарқын жол 
ашамыз. Оны істемесек, ешкімге 
ренжімеуіміз керек. Облыстық 
мәслихат   депутаттарының   ұсыны-
сы мен  облыс  әкімінің , «Нұр Отан» 
партиясы облыстық филиалы,  
облыс тық  кәсіпкерлер палатасының   
қолдауымен кәсіпкерлікті  жап-
пай дамытуды қолдау   үш жылға  
ұзартылды. Осы мүмкіндікті пайдала-
ну  бәрімізге  сын.    Отарлық кезеңде  
елі де,  жері де жетімнің күйін кешкен 
қазақ ұлты тәуелсіздіктің  арқасында 
тақыр даладан ғарышқа көтерілген 
пассионарлық дүмпу үстіндегі  
ұлтпыз.  Ал пассионарлық дүмпу 
кезінде  жекелеген адамдардың 
өмірінде  ерекше бір кезеңдер бо-
лады,  ол адамның  болашағы соған 
қарай дамуы мүмкін.  

Қорыта айтқанда, өткен жылға 
өкпеміз жоқ,  дегенмен, алда атқа-
рылар жұмыстар жеткілікті. Ол 
жұмыстардың жемісті  болуы  бірлікке  
сүйенген  тірлігімізге байланыс-
ты. Кезегімен бітетін жұмыстарға 
сабыр сақтап сеніммен қарауымыз 
қажет. Сабыр – сәулетіміз, сенім – 
дәулетіміз.

Наурызбай БАЙҚАДАМОВ,
облыстық  мәслихат

хатшысы.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ  ТҰРМЫС
 САПАСЫ БАСТЫ НАЗАРДА

Елбасының «Қазақстан -2050» стратегиясы, «100 нақты 
қадам-Ұлт жоспары», сонымен қатар   Жолдауларынан 
туындайтын міндеттерді  жүзеге асыруда  аумақтағы  істің 
жай-күйіне жауапты өкілді және атқарушы органдардың    
бірлескен жұмыстарының орны әрқашан маңызды. 
Сондықтан өткен жылы облыстық мәслихат тарапынан 
атқарылған жұмыстардың негізгі қорытындыларын сараптап,  
оқырмандармен  бөлісуді  жөн  көрдік.

ӘРІПТЕСТІК – ТИІМДІ ТЕТІК

Бейсенбіде өткен облыстық мәслихаттың кезектен тыс 
27-сессиясына облыс әкімінің міндетін атқарушы Қуанышбек 
Ысқақов қатысты. 

ЖАҢА ОРТАЛЫҚ АШЫЛДЫ
Бұдан бөлек аймақ бас шысы Аста-

нада Мем  лекет басшысының төр аға-
лығымен өт кен қауіпсіздік кеңе сін де 
облыстың дамуы на қатысты бір қатар 
мәселелер сара  лан ғанын жеткізді.

Орталықтың ашылу салтанатын-
да “Аза маттарға арналған үкімет” 
мемлекеттік кор порациясы КЕАҚ 
басқарма төрағасы Абылайхан Оспа-
нов та сөз алып, көші-қон қызметтері 
арқылы  көрсетілетін қызметтер саны-
ның артатынын тілге тиек етті.

– Еліміз бойынша 12 көші-қон 
орталығы жұмыс істейді. Бүгін 
кезектісін Қызылорда қаласында 
ашып отырмыз. Қазақстанға келе  тін 
еңбек мигрант тары көп, бірақ бар-
лығы қызметін заң дастыра бермейді. 
Бір неше мем лекеттік органның ара-
сын дағы сергелдеңнен олар құ жат-
тарын реттеуге асықпайды. Көші-
қон орталығы – көлеңкеде жүрген 
еңбек мигранттарының заңды түрде 
тіркелуіне ықпал етеді. Осы ретте 
көші-қон ХҚО-сы арқылы көрсетілетін 
қызметтер саны көбейетін болады, – 
деді.

Айта кету керек, алдағы уақытта 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мем лекеттік корпорациясы еңбек 
мигрант тарына арналған көші-қон 
орталықтарында көрсетілетін мемле-
кеттік қызметтер санын арт тырмақ. 
Бұған дейін орталықта шетелдіктер 
жұмыс істеуге рұқсат беретін 
құжатты алып, ҚР аумағына уақытша 
келетіндер үшін жеке сәйкестендіру 
нөмірі ғана берілген. Енді ел аумағына 
уақытша келетін шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ тұлғаларды тіркеу, 
республикадан тысқары тұрақты 
тұруға шығатындардың құжаттарын 
рәсімдеу, визалар беру, медициналық 
тексеріс пен дактилоскопиядан өту, 
сақтандыру полисін дайындау секілді 
бірнеше қызметтер көрсететін бола-
ды. Өткен жылы Қызылорда облысы 
полиция департаментінің көші-қон 
қызметі басқармасы 36 577 шетел 
азаматын тіркеп, 15 614 еңбек ми-
грантына рұқсат құжатын берген. 
Өңірде мұндай орталықтың ашылуы 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің 
алдын алуға және көлеңкелі еңбек 
нарығын қысқартуға септігін тигізеді 
деп күтілуде.

Қызылордада «ҚР Прези дентінің 
Бес әлеуметтік бастамасының жүзеге 
асырылуын бақылау жөніндегі» 
облыстық қоғамдық кеңес тің кезекті 
отырысы өтіп, онда бес бастаманың 
төртіншісі «Шағын несие беруді 
көбейту» мәселесі қаралды. 

Кеңес отырысына ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаттары, «Нұр Отан» 
партиясы депутаттық фракциясының 
мүшелері Кәрібай Мұсырман, Нұрлан 
Дулатбеков,Бақтияр Мәкен қатысты.

Бұл туралы газе тіміздің келесі 
санында толығырақ жарияланатын 
болады. 

Қызылорда облысы «Бизнесті жүргізудің жеңілдігі рейтингісі» бойынша 
республикада көш басында

Алдағы уақытта Үкімет Көкарал 
бөгетіне қатысты жұмыстарды 
қайта қолға алып, қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізбек. Аймақ бас-
шысы Қауіпсіздік кеңесінің отыры-
сында Сырдария өзенінің жоғарғы 
ағысында орналасқан мемлекеттер-
ге тәуелділікті азайту үшін облыс-
та жыл сайын Үлкен Арал теңізіне 
қайтарылмайтын 3 және одан да 
көп млрд текше метр су тасқынын 
шоғырландыру көлемі бар 6 жоба-
ны іске асыру жоспарланғанын атап 
өткен болатын. Мұның ішінде ең 
маңыздысы – сыйымдылығы 600 
млн текше метрлік «Күміскеткен» 
су қоймасын және 1,5 млрд тек-
ше метрлік «Қараөзек» ағысында 
су қоймасын салу. Аймақ басшысы 
отырыста Қызылорда су торабын 
қайта жаңарту бойынша тапсырмалар 
берілгенін де нақтылап өтті.

Сонымен қатар, облыс әкімі мұнай-
газ секторын дамытуға қатысты мәсе-
лелердің қаралып, шыны зауытына 
қатысты барлық сұрақтар шешімін 
тапқанын айтты. Халықаралық шы-
ны өндірушілер қауымдастығына 
жетек  шілік ететін Қытайдағы 
шыны өндірісі қауымдастығының 
прези денті 1 шілдеде пештің іске 
қосылатынын және алғашқы әйнек 
1 қазаннан бастап шығарылатынын 
атап өткен. Сондай-ақ, осы күзде гад-
жеттерге арналған шыны өндіретін 
екінші зауыттың құрылысы басталып, 
әртүрлі шыны бұйымдар шығаратын 
үшінші зауыттың тұсаукесері өтеді.

Жиында партияның облыстық фи-
лиалы Саяси кеңесінің мүшесі Жо-

рабек Нұрымбетов су шаруашылығы 
бойынша көптеген шаралар 
жасалғанын баяндады. Соңғы үш 
жылдың ішінде республикалық және 
облыстық бюджеттен 40,5 млрд 
теңге қаржы қаралып, 260 елді мекен 
толыққанды ауыз сумен қамтылса, 
Қызылорда қаласы бойынша 70 про-
цент су жүйесі жаңартылған. Сондай-
ақ, қала халқы «Қызылжарма» жер-
асты суын пайдалануға қол жеткізді. 
Жақсы көрсеткіштің бірі  249 ,8 мың 
гектар суармалы жердің көлеміне 
қосымша 50 мың гектар қосып, суар-
малы жердің көлемін облыста 300 мың 
гектарға жеткізу жоспары іске асы-
рылуда. Ал, Қоғамдық кеңестің және 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі, «Руская община Казахста-
на» қоғамдық бірлестігі облыстық 
филиалының төрағасы Владимир То-
локонников соңғы жыл дары облыс 
үлкен құрылыс алаңына айналғанын 
ерекше атады.  Оның айтуынша, жаңа 
әлеуметтік нысандардың бой көтеріп, 
білім мекемелерінің көбеюі аймақтың 
қарқынды дамығанын айғақтайды.

Сондай-ақ, облыстық қоғамдық 
кеңестің төрағасы Самұрат Имандосов 
қоғамдық кеңестің алғашқы құрамы 
жуырда өз жұмысын аяқтайтынын, 3 
жыл ішінде кеңес мүшелері  500-ден 
аса мәселе қарап, түрлі ұсыныстар 
енгізгенін атап өтті. 

Қорытындылай келе, облыс әкімі 
аймақтың бірқатар көрсеткіштер бой-
ынша республикада алдыңғы қатарда 
екенін айтып, Мемлекет басшысының 
тапсырмаларын іске асыру мен Сыр 
өңірін дамытуда белсенді жұмыс 
істеуге шақырды.

ПАРТИЯ ПӘРМЕНІ ЖӘНЕ 
ӨҢІРДЕГІ ӨМІРШЕҢ ІСТЕР



– Бахытжан Әлішерұлы, 
жаңа қыз метке тілектестік 
білдіреміз. Сіз діңше, бұл сала-
да алдымен қай нәрсенің ара-
жігін ашып алған дұрыс?

– Біз Елбасының 2018 жыл
ғы 5 қазан дағы «Қазақстан
дық  тардың әлауқа тының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Жолдауындағы 
ауыл шаруашылығы өндірі
сін дегі еңбек үлесін 2,5 есеге 
арттыру туралы тапсырмасын 
басты қаперде ұстауға тиіспіз. 
Сол себепті ауыл шаруа шы лы
ғын дағы кез келген дақылдың 
өнім ділігін арттыруымыз ке
рек. Күріштің өнімділігі соңғы 
жылдары 55 центнерге дейін 
көтерілді. Бұл бірақ ең алдыңғы 
қатарлы шаруашылықтардың 
көрсеткіші. Ал жал пы майда 
шаруашылықтар бұл дең гейге 
жете алмай келеді. Оның көп
теген себептері бар. Бірін
шіден, ол күріш сорттарына 
бай ланысты. Егістік көлемін 
қыс қартқанымен, сапалы тұқым 
пай да лана отырып, өнім көлемін 
өсіруге болады. Алдыңғы қа
тарда тұрған мәселенің бірі  –
жоғары өнім беретін тұқымның 
сапалы сорттарын шығарып, 
оны өндіріске енгізу. Бұнымен 
қатар, ол тұқымдармен қалай 
жұмыс істеу керек және қай тех
нологияны қолданған дұрыс  де
ген мәселелер бар. Осы бағытта 
Ауыл шаруашылығы ми
нистрлігі тапсырмасымен 2018 
жылы елімізде үш Агропарк 
құрыл ғанын айта кету керек. 
Қаскелеңде орналасқан «Агро
парк Оңтүстік» мәртебесіне 
ие болған орталыққа оңтүстік 
об лыс тардағы барлық тұқым 
шаруашылықтары,  аймақ тық 
ғылымизерттеу орта лық тары 
мен тәжірибелік шаруа шы лық
тар қарайды.

Бұл Агропарк негізінен де
монс тра циялық алаң. Ғалым
дар дың бүкіл жаңа лықтары сол 
жерде көрсетіледі. Шетелдік 
тұқым дардың біздің жерге қан
шалықты бейімділігі, ше телдік 
және отандық тех ни каларды 
пайдалануда қай сы сының тиім
ділігі жоғары болады, соның 
бәрін аймақ тардан келген фер
мерлер өз көзімен көре алады. 
Міне, осындай алаңдарды біз 
өз облысымызда да жасауымыз 
қажет. Бұл ұсынысты облыс 
әкімі қолдап отыр. Осы бағытта 
жұмыс жүргізетін бола мыз және 
Қарауылтөбе тәжірибе алаңында 
100 гектар алқапта өзіміздің 
отандық сорттар мен шетелдік 
сорттардың әлеуетін салыстыр
малы түрде көрсетпекшіміз.

– Ал осы көрсетілім ала-
ңында өсірілетін жаңа сорт 
түрлері бар ма?

– Өкінішке орай, отандық 
сорттарға фермерлер тарапынан 
қызығушылықтың төмендеуіне 
байланысты, көптеген сорттар
ды Ресейден алып келіп жатыр. 
Қазір ресейлік «Янтарь», «Ли
дер» және «Новатор» сорттары 
облыстағы күріш егістігінің 70
80% алады. Ал қалған көлемде 
отандық сорттар егілуде. Мәсе
лен, «Маржан» сортының үлесі 
төмен түсіп кетуіне пирику
ляриоз ауруына шалдығуы 
себеп болды. Фермерлердің 
бұл сорттан бас тартуының 
негізгі себебі сол уақыттарда 
аурумен күресу шараларының 
жоқтығы еді. Сондықтан, басқа 
сорт іздеуге тура келді. Біздің 
ғалымдар оған қарап қалды деп 
айта алмаймыз, үлкен жұмыстар 
жасалып жатыр. Биылдан бас
тап тәжірибелік алқаптарда 
өсірілетін «АйКерім» және 
«Сыр сұлуы» деген екі сортқа 
назар аударуын өтінер едік 
және өз көздерімен көруге 
шақырамыз. Бұлар ресейлік 
сорт тармен салыстырғанда ана
ғұрлым тез пісіп жетіледі. Яғни, 
110115 күнде піседі. Ал был
тыр «Лидер» сорты ауа райы
на байланысты пісіп үлгірмей, 
көп фермерлер шығынға батып, 
сан соғып қалды. Сондықтан, 
ауа райына байланысты орта 
мезгілде пісетін отандық сорт
тарға көңіл бөлуіміз қажет. 
Жаңа сорттардың шынылығы 
9095%, өңдеуден кейінгі шы
ғымы 6070% аралығына дейін 
жетеді. Гектарынан 8590 
цент нерге дейін өнім алып, 
рекордтық көрсеткіштерге қол 
жеткізуге болады.

Қазақта адамға қатысты 
«тегі жақсы», малға қатысты 
«асыл тұқымды» деген ұғым 
бар. Ендеше тұқымға да сондай 
көзқарас танытып, қатты көңіл 
бөлуге тиіспіз.

– Күріш тұқымын ауруға 
шал дық тырмаудың жолы 
қан дай?

– Әдетте, біз тұқымды себер 
алдында бір ғана препаратпен 
дәрілейміз. Өзім жиырма жыл
дай жұмыс істеген Қазақ өсімдік 
қорғау және карантин ғылыми
зерттеу институты шаруашылық 
басшыларын тұқымға қатты 
көңіл бөлуге шақырып келеді. 
Себебі, біз дәрілегенде тұқым
ның тек сыртқы бетіндегі ауру
ларды ғана жоя алады екенбіз 
де, ал ішіндегі ауруларды жоя 
алмайды екенбіз. Былтыр «Ли
дер» сортын тексердік. Сонда 
1 келі тұқымның 42% ауруға 
шалдыққаны анықталды. Осы
дан кейін келер жылы себетін 
тұқымның қаншалықты көлемі 
ауру екенін есептей беріңіз. 
Фермерлер егістік алдында 
тұқымның өнімділігін, шы ғым
ды лығын тексереді. Өкі нішке 
орай, шығымдылығы 6070% 
болғандықтан, тұқым себу нор
масын орындау үшін артық 
шығынға барады. Мы салға, 1 
гектарға 200220 келі егудің ор
нына 300 келіге дейін арттыра
ды. Ал тұқымды арзанға алмай
тынымыз бәрімізге аян. Міне, 
сол кезде шаруашылықтар эли
та лық тұқым алуға қаржысы 
жетпейді, амал жоқ, тауарлы 
дәнді, яғни, қатардағы тұқым 
себеді.

Фитоэкспертизалық талдау 
жүр гіз генде бір ғана тұ қым
ның ішінде бес түрлі саңырау
құлақ ауруы және екі түрлі 
бактериялық ауру бар екен. 
Сонда біз ауру тұқым егіп жа
тырмыз ғой. Ол біріншіден, 
шығымдылыққа әсер етеді.

Тұқымды сауықтыру деген, 
сөз басында өзіңіз айтқандай, 
үлкен бағыт. Осы бағытты 
жолға қоймақшымыз. Облыс 
бас шылығы мен ауыл шаруа
шы лығы басқармасы бұған өте 
түсіністікпен қарап, қолдап 
отыр. Шетелдік фермерлер 
тұқым мәселесіне келгенде 
өте мұқият көңіл аударады. 
Жа қында Аргентинаға барып 
келдік. Онда кез келген фер
мерден сұрасаң «тұқымды біз 
өзіміз дәрілемейміз» дейді. Ар
найы мамандар атқарады. Олар 
бізге өңдеп әкеп береді, біз 
соны пайдаланамыз дейді. Одан 
ауру келмейтінін біледі. Сосын 
біркелкі өседі. Қазақта «тауық 
сойса да қасапшы сойсын» де
ген сөз бар ғой, сол секілді 
дәрілеуді өсімдіктің дәрігерлері 
атқару қажет деп есептеймін. 

– Жаңа сорт шығарудың 
жүгі қандай?

– Бізге селекциямен, тұқым
ды өсіру мен айналысатын ма
мандар керек. Өйткені, жас
тар арасынан мамандарды 
тәрбиелемесек, уақыттан ұты

ла мыз. Себебі,  бір сорт шығару 
үшін ең аз дегенде 10 жыл 
уақыт керек. Ал күрішке 1213 
жыл керек. Енді біз ғылымның 
жаңалығын пайдаланып, қазіргі 
сорттың шығару мерзімін қыс
қарту үшін биотехнологияны 
пай далануға тиіспіз. Осы инс
титут төңірегінде зертхана 
ашып, биотехнология маманда

рымен топтастыруымыз қажет. 
Сол кезде бір сортты шығаруға 
56 жыл уақыт жұмсаймыз. 
Алдағы үштөрт жылда осы 
бағытта жұмыс жүргізбесек, 
онда Ресейге немесе басқа 
мем  лекеттерге тәуелді болып 
қалуымыз әбден мүмкін. Қазір 
Ресейден тұқымның келісін 260 
теңгеден алудамыз. Оны алып 
келіп, өндіріп сатқанымыз үшін 
тағы да роялти төлемін жасай
мыз. Өндірілген өнімнің 7 пай
ызын төлейміз. Сонда тапқан 
табысымыздың біраз бөлігі 
сырт мемлекетке кетіп жатыр. 
Ал сол ақшаның есебінен тұқым 
шығаруды неге дұрыс жолға 
қоймаймыз және оның уақытын 
неге қысқартпаймыз?

Жаңа сорт шығару мерзімін 
қысқарту үшін, әлбетте, оның 
материалдықтехникалық база
сы болуы қажет. Мамандарды 
даярлау тағы бар. Ол да уақытты 
қажет етеді. Егер 56 жылда 
бұл бағытта жұмыс істемейтін 
болсақ, айтып отырған сорты
мыз да ескіреді де, оның арты
нан келетін жаңа сортқа шама
мыз келмей қалады. Бұл бағытта 
жұмыс жүргізу үшін жылыжай
лар керек. Жоғарыда айтқандай, 
мамандар жыл он екі ай бойы 
үзіліссіз жұмыс жасауы керек. 
Сол кезде 12 жылды 6 жылға 
қысқартамыз. Сонда ескірген 
сорттың артынан жаңасы келіп 
отырады.

– Тыңайтқыш беруде де 
өзгерістер бола ма?

– Қазір Ауыл шаруашылығы 
ми нистр лігі егістіктің агро хи
миялық сараптамасы және агро
картасын жасау, соған қарай 
топырақтың құрамын зерттеу 
туралы барлық фермерлерге та
лап қойып отыр. Өкінішке орай, 
фермерлер тыңайтқышты бірде 
берсе, бірде бермейді. Берген 
жағдайда ғылыми негіздемеге 
сүйенбейді. Яғни, топырақта 
қан шалықты азот, фосфор, 
калий бар, оған қарамаймыз. 
Пирикуляриоз ауруы неден 
ушығып кетті? Кезінде мол 
өнім алу үшін азотты аямай 
бердік. Ал оны көбірек берген 
кезде кез келген дақыл тез өсіп 
кетеді де, ауруға шалдыққыш 
келеді. Басқа микроэлемент
тер жетіспей қа лады. Осы 
бағытта топыраққа қатысты 
жұмыс жүргізуіміз қажет. 
Екін ші мәселе – топы рақ тың 
тұз дылығы. Егер су ре жи мін 
дұрыстап реттемейтін болсақ, 
жерасты суы бетіне қарай 
көтерілген кезде тұз бетіне 
шығып, екінші реттік тұздану 
процессі жүреді. Және ауыс
палы егіс барысында күріш 
монодақыл болып қалмау керек.

– Осы ауыспалы егін ші-
ліктің өзі әртарап тандырудың 
тікелей жолы емес пе?

– Әртараптандыруға байла
нысты, біріншіден, ауыспалы 
егісте жоңышқадан бөлек түйе 
жо ңышқаға назар аударуы
мыз қажет. Күріштің ауыспалы 
егісінде мұның орны өте ерекше 

болғаны дұрыс. Себебі, ол тек 
малазықтық дақыл ғана емес, 
сонымен бірге топырақтағы 
тұзды өзіне сіңіруші өсімдік. 
Тұздылығын төмендетеді. Екі 
жылдық өсімдік биомассаны 
жоңышқадан екіүш есе артық 
береді. Екінші жылы оны то пы
рақпен бірге аударып жібе ретін 
болсақ, онда ол биоор га  никалық 

тыңайтқыш болады. Бұдан 
бөлек, оны бірінші және екінші 
орып алғанда жүгерімен қосып, 
сүрлем жасауға да болады. 
Малазықтық дақыл тұздылықты 
төмендетеді әрі мал азығы бо
лады, топырақты қалпына кел
тіреді. Ауыспалы егісте жүгері, 
жо ңышқа, түйе жоңышқа, би
дай, арпа, май бұршақ (соя), 
қант құмайы егілгені абзал. 
Қант құмайы да тұзды жақсы 
сіңіреді, оны 34 рет оруға бо
лады. Бір маусымда оның жа
сыл бөлігін балауса күйінде 
сүрлемге де жіберуге болады. 
Оның өнімділігі жүгеріден 
кем емес, әрі құрамындағы 
қанттылықтың үлесі 25%. Сиыр 
жегенде сүйсініп жейді, бұл да 
сүт өнімділігін арттыруға өз 
үлесін қосатын дақыл. Осы
лайша ауыспалы егісте мал 
азықтық дақылды дұрыс ор
наластыра білсек, фермерлер 
күріштен бөлек 34 есе пайда 
табады. Күріш негізгі дақыл бо
лып қалғанымен, фермерлерді 
бас қа да дақыл дарды егіп пай
да табуға дағды лан дыруымыз 
қажет. 

– Егістікте қолданылатын 
техни ка ларға да көп нәрсе 
байланысты шығар?

– Біздің техникалардың 
6070 пайызы ескі. «Енисей», 
«Есіл» комбайндары орақ ба
рысында өнімнің 2030% дейін 
жоғалтады. «CLASS» немесе 
«JONE DEERE» комбайндары 
1% ғана шығын жасайды және 
олардың жаткілері тұ қымды 
зақымдамайды. Күріш тұқымы 
әдетте зақымдалғыш, сынғыш 
болып келеді. Егер микро
жарық шалар болатын болса, 
жоғарыда айтылған аурулар  
пайда болады. Бұндай аурулар
мен біз қан дай өнім аламыз? 

Міне, айналып келгенде, 
бүкіл технология бірбірімен 
тығыз байланыс ты. Бөліп ала
тыны жоқ. Сондықтан егінді 
еккеннен бастап, оны орып 
алып сақ тағанға дейін техно
логияны дұрыс қолданбасақ, 
сапалы өнім ала алмаймыз. 
Және экспортқа шығаратын 
әлеуетіміз де төмен дей береді. 
Өйткені БСҰ талаптары бойын
ша кез келген өнім экспортқа 
жіберер алдында тексеруден 
өтеді. Бірінші кезекте адам 
денсаулығы тұр. Ауру тұқымнан 
ас дайындайтын болсақ, ол адам 
организмінде жинақтала келе 
үлкен қатерлі ауру тудыра
ды. Химиялық пре параттарды 
нормадан тыс қолдануға да 
болмайды. Кейде біз техноло
гияны дұрыс сақтамаймыз да 
кішкене иістенсе жем ретінде 
беріп жібереміз. Кішкене ыл
ғал данады да көгере бастайды 
ғой. Содан микотоксин де
ген ауру кетеді. Оны аламыз 
да малға береміз, одан қалды 
тауыққа береміз, олар да ауы
рады. Ауырғаны сол, жаппай 
қырылады. Біз оны жемнен 
көрмейміз құс тұмауы неме
се бір ауру келді деп шығынға 
жатқызып жібереміз.

«Ауру – астан», «Ауырсаң 
аузыңды тый» деген нақыл 
сөздер осындайдан шықса ке
рек. «КазАгроЭкс» деген ұйым 
бар, тұқымның сапасын тек

се ретін. Оның өзінің де үлкен 
кемшіліктері бар. Тұқым ту
ралы заңға сүйенетін болсақ, 
тұқымды егіске жіберер алдын
да өнгіштігін, өсу энергиясын, 
1000 дән салмағын тексереді де 
ауруларын тексермейді екен. 
Қазір Ауыл шаруашылығы 
министрлігі осы мекемені моно
по лиялық ортадан бәсе ке лестік 
ортаға жіберуде. Оларға талап 
күшеюі керек енді. Құрамында 
фитапатолог мамандары бол
майтын болса, онда мұндай 
мекемелерді конурсқа қатыс
тырмау керек деп есептеймін. 
Себебі, тұқымның саулығына 
қатты көңіл бөлуіміз керек. Сау 
тұқым – ол мол өнім алудың 
кепілі!

– Мамандар дайындау да 
бас ты мәселе екені анық...

– Институт негізінде білім 
тарату орталығы құрылады. 
Мұнда мамандарымыз фер
мерлерге дәріс береді. Демонс
тра  циялық 100 гектар алқапта 
егілген дақылдарды егуден 
бастап оны жинағанға дейінгі 
процестерді көрсететін әр ай сай
ын ерте көктемнен күзге дейін 
«Дала күнін» ұйымдастырамыз 

деп жоспарлануда. Қандай тех
нологиямен жұмыс істеп жа
тырмыз, қандай сортты дұрыс 
орналастырамыз, сол бағытта 
тікелей ақпараттандырып оты  
рамыз. Мамандарды да йын
дау бағытында арнайы бағ 
дарлама жоқ әзірге, өкі нішке 
орай. Алматыдағы Қазақ ұлт
тық аграрлық инс ти туты, 
Аста надағы Қазақ агро тех
ни калық университеті және 
батыстағы Жәңгір хан атын
дағы агротехникалық уни веси
тетінде PhD докторантурасын 
бітіргендердің тізімін алу үшін 
хат жолдадым. Агрономия, 
агрохимия, топырақтану, ме
ханизация, өсімдік қорғау 
салаларының түлектері болса, 
оларды жұмысқа алуға дай
ын екенімізді айттым. Оларды 
өзіміздегі ғылыми кеңеспен 
конкурс негізінде таңдап ала
мыз. Біздің алтын қазына 
ақса қал дарымыздың тә жіри
белерін үйрену үшін қасына 
қосып қоямыз. Ағылшын 
тілін білетіндерін шет елден 
тағылымдамадан өтуге жібе
реміз. Осы бағытта жұмыс жүр
гізбесек, артта қала  ты нымыз 
анық және де шетелдік сорт
тарға тәуелді болып қаламыз 
деген үрей бар. Бұл біздің жан 
айқайымыз.

– Осы айтылып жатқан 
жобаларды қаржылай қолдау 
жағы қандай болмақ?

– Облыс тарапынан қар
жылай қолдау жасауға дайын. 
Оны берудің тетіктерін дұрыс 
шешу керек. Материалдық
техникалық базаны жақсартуға 
қатысты Ауыл шаруашылығы 
министрлігі биыл үлкен көмегін 
көрсетпекші. «JONE DEERE» 
компаниясының  тракторлары 
мен топырақты өңдеу құрал
дарымен қаржылай көмек көр
сетпекші. Бұл техникалар он 
жылға дейін беріледі. Осы 
жеңілдікті пайдаланбақшымыз 
және облыстан біздің инс
титутқа қаржылай көмек қарас 
тырылуда. Зертханалары мыз ды 
күшейтуге, мамандар дайын
дауға және жаңа сорт тардың 
шығарылуын тездету үшін 
жылы жайларды салуға күші

мізбен білімімізді жұм  сайтын 
бола мыз. Осы уа қытқа дейін 
ашқан ғылыми жаңа лықтарды 
бюджеттің 019 бағдар ламасы 
бойынша енгі зуіміз қажет. Қазір 
тоғыз жоба ұсынып отырмыз. 

Елбасы 2018 жылғы Жолда
уында Агроөнеркәсіп кешенінің 
әлеуетін толық іске асыру ту
ралы тапсырмасы бар. Соны 
орындауымыз қажет. Былтыр 
цифрландыруға байланысты 
Шиелі ауданында «Ақмая» 
шаруа қожалығында Қазақ 
өсімдік қорғау және карантин 
ғылымизерттеу институтының 
«Ақылды ферма» деген үлкен 
жобасын бастадық. Облыс 
әкімі Қ.Көшербаев және орын
басары С.Қожаниязов  ауыл 
шаруашылығы саласын цифр
ландыру бағыты бойынша 
атқарып жатқан бастамамызды 
көріп, оң бағасын берді. Оны 
әрі қарай дамытуға облыстан 
қаржылай көмек болатынын 
айтты. Бағдарламаға биыл 30 
млн теңге бөлініп отыр. Осы
лайша Мемлекет басшысының 
«Қазақстандықтардың әлау қа
тының өсуі: табыс пен тұр мыс 
сапасын арттыру» атты Жол
дауындағы ауыл кәсіп   керлеріне 
шаруашылық жүр гізу дің жаңа 
дағдыларын үйрету үшін жаппай 
оқыту жүйесін қалыптастырған 
жөн деген тапсырмасын жүзеге 
асыратын боламыз. Алдымызда 
үлкен стратегиялық жобалар 
тұр. Оларды іске асыруға, біз – 
ғалымдар, міндеттіміз!

– Өте маңызды  мәселелерді 
кө тердіңіз. Сұхбатыңызға 
рах  мет.  Жос  пар ларыңыздың 
сәт   ті жүзеге асуы на тілек-
теспіз!

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми-зерттеу 
институты – атына сай жұмыс жасап келетін бірден-
бір орталық. Жуырда институттың бас директоры 
болып биология ғылымдарының кандитаты ҚР 
АШҒА  корреспондент мүшесі Бахытжан Дүйсембеков 
тағайындалды. Біз бұған дейін институттың атқарған 
жұмыстары туралы газетімізде жариялаған едік. Ал, 
жаңа басшымен бүгінгі сұхбатымыз алдағы жоспар-
ды ғылым мен өндірістің уақыт бедеріндегі өзекті 
тұстарын таразылаған еді. 
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СБ Айнұр БАТТАЛОВА.

СБ Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.

BAǴDAR
SÚBELІ SUHBATBRIFING

ДӘНГЕ ДЕ БАЛАДАЙ БАП КЕРЕК
ғылым мен өндірістің өзекті мәселелері

Былтыр ауыл шаруа шы
лығы саласы бойынша 21 
млрд 328 млн теңгенің өнімі 
өндіріліп, 2017 жылмен салыс
тыр ғанда өнім өндіру 103,3 
процентті құраған. Диқандар 
12627 гектар күріштің әр гек
тарынан 57 центнерден өнім 
келтіріп, 71 974 тонна астықты 
қамбаға құйған. Сондайақ, 
көкөніс, бақша дақылдары да 
мол алынды. 

– Ауыл шаруашылығы өнім
де рінің экспорттық әлеуетін 
арттыру бағытында былтыр 
Ауғанстан Республикасына 
476 тонна күріш, Ресейдің бір
қатар облыс орталықтарына 10 
тонна балық, 702 тонна бақша 
және 95 тонна көкөніс өнімдері 
экспортталды. Еліміздің сол
түстік, батыс, орталық өңір
леріне 3500 тонна қауын, 
3150 тонна қарбыз, 456 тонна 
қы занақ пен 580 тонна қияр 
жөнелтілді,–деді аудан әкімі.

Әшім Оразбекұлының мә
лімдеуінше, аудан соңғы кез
де балық шаруашылығын да
мыту бағытында да ауқымды 
жұмыстарды қолға алуда. 
Атап айтқанда, балық шаруа
шы лығымен айналысатын ко
оператив құрылып, 80 адам 
жұмыспен қамтылып отыр. 
Аудандағы 29 көлден 56 тон
на балық ауланып, бюджетке 
6 млн 800 мың теңге салық 
түскен. 

Индустрияландыру бағдар
ла масына сәйкес өнер кә
сіп өнімінің көлемін артты
ру бағытында 3 жоба жүзеге 
асырылуда. Оның біріншісі, 
жобалық құны 64 млрд теңгені 
құрайтын жылына 1 млн тонна 
тампонажды цемент шы ғару 
зауыты. Зауыт былтыр жел тоқ
санда Елбасының қаты суымен 
жалпыұлттық теле көпір ба
рысында іске қосылып, 260 

тұрақты жаңа жұмыс орны 
ашылған.

Екіншісі, «Фирма Балау
са»  кәсіпорнының құны 125 
млн АҚШ долларын құрайтын 
өңдеу жобасы. 2018 жылы экс
порт көлемі 3,2 есеге ұлғай
тылып, 1,4 млрд теңгені 
құрай тын 200 тонна аммоний 
мета ванадатын экспорттады. 
Қазіргі таңда кәсіпорында 147 
адам жұмыс жасайды. 

Үшіншісі, жобалық құны 
2,5 млрд теңгені құрайтын 
«Сыр Агро и К» ЖШС «1200 
бас ірі қара малына арналған 
тауарлы сүт фермасы» жо
басы аймақтық үйлестіру 
кеңесіне ұсынылып, қолдау 
тапқан. Жоба жүзеге асқан кез
де тәу лігіне 15 тонна сүт өнімі 
өндірілетін болады. 

Цифрландыру  бойынша 
уран шикізатын өнді руші 
№6 кен басқармасы мен 
«СемізбайU» ЖШС тех но
логиялық процестерді бас
қа ратын «Ақылды кеніш», 
«Ақылды қала» жобасы ая
сында «көшені ақылды жарық
тандыру» жүйесін енгізу жос
парланса, облыстық бюджеттен 
19 млн 200 мың теңге бөлініп, 
«Ақмая» шаруа қожалығының 
егістік алқаптарын «Ақылды 
ферма» жобасы шеңберінде 
цифрландыру жұмыстары жүр 
гізілген. Қазіргі таңда ауыл 
шаруашылығы тауар өн діру
шілерінің егістік элек трондық 
картасын қалып тастыру жұ
мыстары қарқынды қолға 
алынып, 29633 гектар жердің 
электронды сызбасы жасалған.  
«Агробиржа» электрондық са
уда сайты іске қосылып, оған 
37 шаруа қожалығы тіркелген. 

Денсаулық, білім сала
ларын цифрландыру бой
ынша да бірқатар жұмыстар 
атқарылуда.

АУДАНДАҒЫ 
«АҚЫЛДЫ ФЕРМА»

Өткен жылдың қорытындысымен Шиелі ауда-
ны агроөнеркәсіп саласындағы жетістіктері үшін 
облыста І орынды иеленіп, «Үздік аудан» атанды. 
Аудандағы өзге де жетістіктер жайында өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
аудан әкімі Әшім Оразбекұлы айтты. 

Ауданда кәсібін жаңадан 
бастағандар үшін оқыту бағ
дарламасын жүйелі жүр
гізу нәтижесінде қара пайым 
тұрғындар кәсіппен айна  
лысудың қырсырын үй ренген. 
Кәсіпкер ретінде тір кел ген
дердің 96 проценті белсенді 
жұмыс істеуде. Өткен жылы 
2 млрд теңгеге жуық қаржы 
жобаларды жүзеге асыруға 
тартылса, оның ішінде «Бе
карыс Агрофут» ЖШСның 
«Асыл тұқымды репро
дуктор шаруашылық құру» 
және «Орда Сығанақ» серік
тестігінің «Балшықпен емдеу 
сауықтыру кешені» жобасын 
бөлежара айтуға болады.

Ауылдағы ағайын 
үшін кәсіптің көзі ауыл 
 ша р  уа   шы лығында екенін атап 
өткен аудан басшысы өткен 
жылы 5 ауылда агроиндус
триялық аймақ құрылғанын 
жеткізді. Бұл аймақта кәсіп 
етемін дегенге жерді қоршау, су 
жүргізу қызметі және жер пай
далану тегін екендігі егін ек
кен халыққа үлкен қамқорлық 
болғаны рас. Сондайақ жастар 
жылына орай ауданға бөлінетін 
200 грант жастар кәсібін 
дамытуға бағытталады.

«Бір ауыл – бір кәсіп» 
ұста  нымы ауданда кәсіп кер
ліктің қанат жаюына оң әсерін 
тигізген.

– Аудандағы Ақүйік ауы
лы тек үйрек өсірумен айна

лысады. Жайылмада қарбыз 
екпейтін үй жоқ. Келінтөбе 
ауылының тұрғындары бақ
ша өнімдерін егуге ден 
қойған. Бұл ұстаным сала
да жақсы көрсеткішке жет
кізетініне көз жеткіздік. Жыл 
қорытындысымен кәсіп кер
лікті дамыту бойынша Жайыл
ма ауылының әкімі облыс 
бойынша «Үздік ауыл әкімі» 
атанды, – дейді Ғ.Әміреев.

Ауданда спортты дамытуға 
ерекше назар аударылғаны да 
атап айтылды. Себебі, спорт 
арқылы инвестиция тартуға 
мүмкіндік мол. Биыл ауданда 
талапқа сай жаңа стадион салу 
жоспарланған.

Сонымен қатар аудан орта
лығынан шалғайда орналасқан 
елді мекен тұрғындарының 
көкейтесті мәселесіне айналған 
«КелінтөбеҚандөзКөктөбе» 
автожолын күрделі жөндеуден 
өткізу биылғы жыл еншісінде. 
Тағы бір атап айтарлығы, ау
дан мемлекеттікжекеменшік 
әріптестікті жүзеге асыру
да белсенді жұмыс жүргізіп 
келеді. Мәселен, биылғы 
жылдың өзінде 38 жобаны іске 
асыру жоспарланған.

Тағы бір жағымды жаңалық 
– Сыр елінің брендіне айналған 
Жайылма қарбызынан шырын 
шығару жобасы биыл жүзеге 
аспақ. Бұл үшін германиялық 
инвесторлармен келіссөздер 
жүргізілген.

ЖЕТІСТІК КӨП, 
ЖОСПАР МОЛ

Жаңақорған ауданы үшін өткен жыл жетістікке толы 
болды. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жағынан 
облыста ең жоғары көрсеткіш те осы ауданда. Сондай-
ақ бұл салада жобаларды жүзеге асыруға ең көп қаржы 
тартқан да Жаңақорған ауданы. Атап айтқанда, барлық 
қаржы көздерінен жобаларды жүзеге асыруға 1 млрд 857 
млн теңге қаржы тартылған. Осы және өзге де саладағы 
жетістіктерді аудан әкімі Ғалым Әміреев өңірлік комму-
никациялар қызметінде өткен брифингте айтты.
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20 жыл бұрын Ақмоланың 
ас та на ретінде таңдалуы батыл 
ғана емес, аса маңызды тари-
хи ше шім бол ды. Айбары асқақ 
Астана – тәу елсіздіктің тірегі. 
Бүгінде эко но ми  каның кү
ретамырындай болып, ин нова
циялық жаңалықтарды енгізуде 
көш басшы шаһарға айналды. 
ХХ ға сырда әлемде Германия 
мен Бразилия астаналарын ауы-
стыру туралы шешім қабылдаса, 
жаңа ХХІ ғасырда тек Қазақстан 
ғана батыл қадамға бел буған. 
Сарыарқаның жазық дала сында 
жаңадан бой көтерген қала ның 
халқы қазір 1 млн 200 мыңға жет
ті. Биыл мегаполисте соңғы тех
но логияға негізделген нысандар 
ашылса, мерейтойға орай барлық 
өңірлер де қала инфрақұрылымы 
мен туристік әлеуетін арттыруға 
үлес қосып, тарту жасады. 

Қызылорда облысының қар
жы  лан дыруымен былтыр Са

ры арқа да ласында зымыран 
– ға рыштық тех  ни касы му  зейі
нің ашық экспози ция сы бой 
көтерді. Бұл – ғарышқа са  пар
дың қазақ жерінен бас тал ға
нын білдіретін керемет кешен. 
Бүгінде ашық аспан ас тындағы 
музей – Ас тананың туристік 
кластерінің ма ңызды бөлшегі. 
Елордалықтар қы зы ғып барып, 
ғарыш аппараттары мен танысуға 
мүмкіндік жасайтын та нымдық 
орынға ай налды. Мұнда «Ко
ролевтің же тілігі» аталып кеткен 
Р7 жинақтамасының ең таны-
мал зымыраны – «Союз», «Про-
тон» зымыран тасығыштары, 
ұшырылым құралында пер со
налдың болуын қажет етпейтін 
алғашқы әмбебап кешен – «Зе-
нит», «Боран» ғарыш кемесінің 
үлгілері қойылған.  

Ал Сыр елі Қызылорда 
қаласының 200 жылдығын бар-
ша халық болып қала күніне 

орай күзде атап өтті. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
қызылордалықтарды құт тық тап 
хат жолдады. Мерейтойға келген 
ҚР Мемлекеттік хатшысы Гүл
шара Әбдіқалықова жылы лебізін 
ай тып, Елбасының құттықтауын 
жет кізді. Ақтөбе облысының 
әкімі Бердібек Сапарбаев, ака-
демик Асқар Жұмаділдаев, ҚР 
Елтаңбасының авторы Жандар
бек Мәлібеков сынды Сыр өңі
рінен шыққан танымал тұл
ғалар, өнер иелері келіп, ел 
қуа  нышымен бөлісті. «Сыр сү
лей лері» аллеясынан бастау ал
ған мерекелік шарада «Қауын
қарбыз», «Қымызшұбат», 

«Бау  ырсақ» дәстүрлі фестиваль-
дары, қолөнер бұйымдарының 
көрмесі, ұлттық спорт түрлерінен 
сайыстар, ұлттықэтнографиялық 
концерт ұй ымдастырылды. Қос 
мерейтойға орай және «Руха-
ни жаңғыру» бағ дарламасы ая-
сында былтыр 1 ха лықаралық, 
9 республикалық, 29 об лыстық 
конкурстар мен фестивальдар 
ұйымдастырылған.

Мерейтойдың ең басты тар
туы – Сырдарияның сол жаға
лауында бой көтерген жаңа 
қала. Оның алғашқы нысаны 
– Қазақ Орталық атқару Коми
тетінің (КазЦИК) ғимараты 
үлгісіндегі қалалық музей мен 

«Рухани жаңғыру» орталығы 
пайдалануға беріліп, алғашқы 
қоныстанушыларын қабылдады. 
Қала тойында аудандар да қалыс 
қалмады, ұйымшылдықпен облыс 
орталығындағы парк, скверлер
ге қайта жаңғырту жұмысын 
жүргізді. Белгілі, Қызылорда – 
құры лысы қызу, дамуы қарқынды 
қала. 2018 жылы – Сыр елінің 
бас шаһары екі жүз жылдық та-
рих шежіресін табысты қоры
тындылап, өткен жылдың ел есін
де маңызды оқиғалармен қалғаны 
айқын.

ЖИЫРМА ЖЫЛ және ҚОС ҒАСЫР
2018 жыл қазақ еліне тарихи тартуын ала келді. 

Ақордалы Астананың 20 жылдығы жалпыхалықтық 
мерекеге айналып, елде ерекше аура қалыптасты. Бұл 
– Сырдың бас қаласы Қызылорданың 200 жылдық 
тарихты түйіндеп, үшінші жүзжылдыққа қадам басқан 
жылы. Қазақстанның алғашқы астанасы мен бүгінгі 
Астана арасындағы рухани байланыс, екі қаланың 
егемендік жылдарындағы қалыптасу тарихы ұлтқа 
ұпай, Алашқа абырой әкелгені анық. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА.СБ

Екінші дүниежүзілік соғыс тан 
кейін құрылған ЮНЕСКО халық
аралық ұйымы өткен ғасырдың тоқ
саныншы жылдарына дейін жер 
жаһандағы қайталанбас біре гей мә
дени, тарихи немесе экология лық 
маңызы бар, табиғи немесе   адам 
қолымен жасалған нысан дарды ті
зімге алып келген еді. «Мате риалдық 
емес мәдени мұраны қорғау тура-
лы» халықаралық конвенция жаңа 
ғасырдың басында қабылданып, біз
дің еліміз оны ратификациялады. Со-
дан бастап Қазақстанда материалдық 
емес мәдени құндылықтарды қор
ғау, танымал ету және дамыту бағы
тындағы жұмыстар бір ізге түсті. 

Осы уақыт аралығында бүкіл 
әлем дік адамзаттың материалдық 
емес мәдени мұралар тізіміне қазақ
тың киіз үйі, айтыс және күй өнері 
енгізілген. Сондайақ «Наурыз», 
«Саят құстармен аң аулау», «Жұқа 
нанды дайындау дәстүрі: лаваш, қа
тырма, жұқпа, юфка» көпұлтты но-
минациялары және «Қазақ күресі» 
ұлттық номинациясы енді. 

Халықаралық ұйымның таңдау
лыларының тізіміне қосылу бірекі 
жылдың бедерінде бітетін шаруа 
еместігі бұл істі қолға алған кезде
ақ байқалған. Аймақта 2013 жыл-
дан бері жұмыс істейтін, құрамында 
елімізге белгілі тарихшы, археолог, 

этнограф ғалымдар, реставраторма-
мандар бар облыстық тарихимәдени 
мұраларды қорғау және пайдалану 
жөніндегі ғылымиәдістемелік кеңес 
мақсат жолында көп жұмыс тындыр-
ды.  Кеңестің 2014 жылғы отыры-
сында облыс әкімі Қ.Көшербаевтың 
қолдауымен Қорқыт ата мұраларын 
ЮНЕСКОның «Материалдық емес 
мәдени мұралар тізіміне» енгізу 
мәселесі көтеріліп, одан бері қажетті 
материалдар жинақталып, Қазақстан 
Республикасы ЮНЕСКО және ИСЕ-
СКО істері жөніндегі Ұлттық Ко-
миссиясына ұсынылған еді. Кейін 
Қызылорда, Алматы қалаларында са-
рапшы өкілдердің қатысуымен тиісті 
жұмыстар атқарылып, «Қорқыт ата 
мұралары» көпұлттық номинация
сын ЮНЕСКОның материалдық 
емес мәдени мұрасының репрезен
тативтік тізіміне енгізу бойынша 
сараптамалық кездесулер ұйым
дас тырылды. «Қорқыт атаның мұ
ра сы: эпикалық мәдениет, халық 
аңызәңгімелер және әуендері» но
мина циясы бойынша тиісті өті нім 
әзірленіп, ЮНЕСКОның репре
зен тативті ті зіміне қосуға көктемде 
ұсыныл ды. Оған қоса Қызылордада 
түркі тілдес елдердің дәстүрлі орын
даушы ла ры ның басын қосатын 
«Қор қыт және Ұлы дала сазы» ха
лықаралық фестивалі, «Қорқыт. 
Қо быз» атты қылқобызшылар мен 
қобызбен жыр айтушылардың рес
пуб ликалық бай қауы өтті. 

Жыл соңына таяу Шығыс Аф
ри кадағы Маврикий елінде өт кен 
ЮНЕСКОның кезекті сессиясы
на әлемнің 217 елінің өкілдері 
қа  тысты. Үздіксіз жүргізілген 
жұ  мыстар нәтижелі аяқталып, Порт
Луис қаласынан ақжолтай жа ңалық 
жетті. Сол басқосуда ЮНЕСКОның 
материалдық емес мәдени мұраларды 
қорғау жөніндегі комитеті «Қорқыт 
ата мұрасы: дастан, аңыз және му-
зыка» деген атаумен ұлы ұзанның 
бүгінге жеткен қазыналарын әлемдік 
жауһарлардың тізіміне қосты. 
Қорқыт ата мұраларының әлемдік 
рухани құндылықтар қатарына қо
сылуы біздің ұлттық өнерімізге де
ген қызығушылықты арттырып, 
му зыкалық дәстүрдің кеңінен наси
хатталуы түркі халықтарының бірі
гуіне қызмет етеді.

Өткен жылдың мәдени және рухани өміріндегі ең негізгі 
жаңалығы –  Қорқыт ата мұраларының ЮНЕСКО-ның 
материалдық емес мұралар тізіміне енуі.  Бұрын Қорқыт ата 
күйлері, асыл сөздері туыстас түркі халықтарының ортақ 
мұрасы еді. Енді бүкіл адамзатқа ортақ қазынаға  айналды. 
Осылайша Қорқыт атадан бері айтылып келген «өмірді 
мәңгілік ететін – өнер» деген байлам өміршеңдік сатысына 
көтеріліп, мәңгілікпен ұштасты. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

АДАМЗАТҚА 
ОРТАҚ АСЫЛ МҰРА

Білім саласы бойынша айтсақ, 
облыстағы 293 мектепте 153502 
оқушы білім алуда. Былтыр 1800 
орынға арналған 7 мектептің құ
рылысы аяқталып, пайдалануға 
бе рілген. Аймақта үш ауысымда 
білім беру жойылса, апаттық деп 
танылған 2 мектептің мәселесі 
кезеңкезеңімен шешілуде. 

Саланы цифрландыру қарқын
ды жүргізілуде. Атап айтқанда, 
облыста 293 мектеп кең жолақты 
интернетке 100 процент қосылған. 
Барлық мектептер «Күнделік» 
электронды жүйесінде жұмыс жа-
сайды. Мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік негізінде 8096 дана 
компьютер жаңартылған. Мек-
тептер 156 жаңа модификациялық 
физика, химия, биология пән дік 
кабинеттерімен, 92 робото тех ника 
кабинетімен жарақ тан  дырылған. 
Қызылорда қа  ла  сын  дағы Оқу
шы лар үйі – ITIMAQ ORDA» ре
сурстық орта лығы ретінде ашыл-
ды. Жалпы, сала ны цифр ландыру 
шараларына облыстық бюджеттен 
былтыр 1,5 млрд теңге бөлінген.

Өткен жылы Ұлттық бірың ғай 
тестілеуге 7113 мектеп бі тірушінің 
4742сі қатысып, қо ры тындысы 
бойынша орташа балл 85,8ді 
құрап, 2017 жылмен салыстырғанда 
3,4 балға кө терілген. Түлектердің 
5027сі жо ғары оқу орындары-
на, 1836сы кол ледждерге түскен. 
Жоғары оқу орындарына түскен 
түлектердің 2725і мемлекеттік 
грант, 200і облыс әкімінің гранты, 
31і әс кери грант, 77сі ректорлық 
грант есебінен оқуда.  58 бітіруші 
Ресей Федерациясының жоғары 
оқу орындарына түскен. 

Аймақта мектепке дейінгі бі
лім беру мен тәрбие ісіне де жіті 
көңіл бөлініп келеді. Мәселен, 
об лыста 662 мектепке дейінгі 
білім беру ұйымында 59421 бала 
тәрбиеленуде. 3 пен 6 жастағы 
балалардың қамтылуы 100 про-
цент. Жекеменшік балабақшалар 
үлесі барлық мектепке дейінгі 
ұйым ның 71,8 процентін құрай ды. 

Өткен жылы жергілікті бюджет 

есебінен 650 орындық 7 ба лабақша 
құрылысы салынып, ел игілігіне 
берілді. Былтыр сонымен бірге 
жекеменшік бала бақша желісі 11
ге көбейген. Есеп ті кезеңде мек-
тепке дейінгі ұйым ның 566 педа-
гог маманы білік тілігін арттыру 
курсынан өткен. 

Облыс бойынша 29 техника
лықкәсіптік білім беретін оқу ор-
нында 97 мамандық 167 біліктілік 
бойынша 21078 студент білім алу
да. 

Кәсіптік білім беру саласы
на 2014 жылы бірінші рет дуаль ді 
оқыту технологиясына негіз делген 
білім беру жүйесі енгі зілгені 
белгілі. Қазіргі таңда 24 колледж де 
78 мамандық бойынша 3500 сту-
дент білім алуда.

20182019 оқу жылына «Бар
шаға арналған тегін кәсібитех
никалық білім беру» жобасы 
бой ынша жастардың жұмысшы 
мамандығын алуына мүмкіндік 
беру үшін жергілікті бюджеттен 
3608  орын бөлінген.

Облыста сырбойылықтар сау
лығын жақсарту, аурудың алдын 
алу, медициналық қызметтің қол
жетімділігін арттыру, сапасын 
көтеру бағыттарында облыс әкі
мінің қолдауымен нақты жоспар-
лар бекітіліп, мақсатты шаруалар 
қолға алынған болатын. 

Мәселен, «20162019 жыл
дар ға арналған Денсаулық» мем
лекеттік бағдарламасын жү
зе ге асыру жөніндегі өңірлік 
ісшаралар жоспары бекітілгені 
бел гілі. Бұл орайда жалпы өлім
жі тімнің негізгі себептерінің 52 
процентін құрайтын, демогра фия
ға әсер ететін 5 ауру тобы бой
ынша 2016 жылы 5 Жол кар тасы 
әзірленген болатын. Осы ған орай, 
барлық 5 бағыт бойынша бастапқы 
медициналық са нитарлық көмек 
көрсетудің бі рінші деңгейін 
89 профильді кабинетпен 
жарақтандыру арқылы науқастың 
бағытын ескеретін 3 деңгейлі 
көмек көрсету жүйесі құрылды. 

Соңғы 5 жылда бастапқы ме

ди циналық санитарлық кө мек көр
сететін ұйымдардың 63 проценті 
жаңартылды. Былтыр Арал және 
Қазалы аудандық орталық ауруха-
налары қолданысқа берілсе, Шиелі 
аудандық орталық ауру ха насының 
құрылысы жүргі зіл ді. Өткен жылы 
сондайақ, Бай қоңыр қаласындағы 
об лыс тық медицина орталығы фи
ли ал ында емхана ашылып, осы уа

қытқа дейін Ресейдің ме ди ци  налық 
ұйымдарынан қыз мет алып жүрген 
24 мыңнан аса қазақстандық 
азамат тір келді. Ақай, Төретам 
елді ме кендеріндегі тұрғындарға 
маман дандырылған медициналық 
кө  мек тің қолжетімділігін арттыру 
мақсатында биылдан бастап осы 
елді мекендерде орналасқан ме
дициналық ұйымдар Бай қоңыр 
қаласындағы облыстық медици-
на орталығы филиалы құ рамына 
берілді. 

Соңғы 2 жылдың өзінде 25 ме
дициналық нысан қолданысқа бе
рілген. Медициналық ұйымдардың 
ма териалдықтехникалық жаб
дық талуы 80 процентке жеткен. 
Атап айтқанда, соңғы бес жылда 
заманауи медициналық техника-
мен жабдықтауға 8 млрд теңгеден 
аса қаржы бөлініп, нәтижесінде 
медициналық ұйымдардың жа
рақтандыру көрсеткіші 34,9 про-
центке өсіп, 79,26 процентке жетті. 
Ал саланы қаржыландыру көлемі 
соңғы бес жылда 39,8 процентке 
артқан. 

Аймақта дәрігерлер даярлау-
да да соны серпін бар. Мәселен, 
2016 жылдан бастап облыс әкі
мінің гранты тағайындалып, өңір ге 
қажетті медицина маман дық тары 
бойынша қазіргі кезде 42 резидент 
еліміздің 5 жо ғары оқу орнында 
даярлануда, 30 дәрігерді даярлауға 
мектеп пен медициналық колледж 
оқушы ларының үздіктері іріктеліп 
алынды. 

Осындай ауқымды жұмыстар 
нәтижесінде былтыр жалпы 
өлім көрсеткіші 1,8 процентке 
төмендеп, 1000 тұрғынға шақ
қанда 5,44ті құраса, қан айналым 
жүйесінен өлімжітім көрсеткіші 
100 мың тұрғынға шаққанда 
10,4 процентке төмендеп, 110,6 
ны құрады. Қатерлі ісіктен бо
латын өлімжітім 100 мың 
тұрғынға шаққанда 13,3 процентке 
төмендеп, 61,1ді құрады. Ал ту-
беркулезбен аурушаңдық 100 мың 
тұрғынға шаққанда 9,2 процентке 
төмендеп, 53,7ні құрады.

БІЛІМ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ:
ТЫНДЫРЫМДЫ ТІРЛІК БАР

Сөзіміздің дәлелі ретінде сандарды 
сөйлетсек, 2018 жылы 1790 пәтерге арналған 
70 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді, оның 
ішінде  сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 
17 тұрғын үй, 4 несиелік үй, апаттық тұрғын үй 
орнына 27 жаңа баспана және жеке құрылыс 
салушылар есебінен 22 тұрғын үй. Есепті 
кезеңде 1222 пәтерге арналған 56 тұрғын үй 
пайдалануға берілді. 

Халықты баспанамен қамтамасыз етуде 
тұрғын үй құрылысы облыс орталығында ғана 
емес, аудандарда да салынуда. Мәселен, са-
тып алу құқығынсыз жалға берілетін 7 тұрғын 
үйдің бесеуі Байқоңыр қаласында, екеуі Сыр-
дария ауданында бой көтерді. Сонымен қатар 
апатты үй орнына салынған 27 үй Арал ау-
данында пайдалануға берілді. Айта кетелік, 
құрылыс алаңында сырбойылық кәсіпкерлер 
өз қаражаты есебінен үйлер салып, құрылыс 
қарқынына қарқын қосты. Өткен жылы 
кәсіпкерлер қаражатымен салынған 22 үйдің 
14і сол жағалауда, 5і облыс орталығындағы 
шағын аудандарда, ал 2і Жаңақорған ауданын-
да салынды.

Құрылыс қарқыны биылғы жылы да бә
сеңдемейтіні белгілі. Өңірімізде 34 көпқабатты 
үйдің құрылысы басталмақ. Оның 17сі арен
далық, 17сі несиелік үйлер. Тарқатып айтар 
болсақ, 17 арендалық үйдің 6ы Қазалы ауда-
ны Әйтеке би кентінде, қалғаны сол жағалауда 
бой көтермек. Ал несиеге салынатын 17 үйдің 
барлығы да сол жағалаудағы жаңа қоныста.

Есептеп қарасақ, өткен жылы Сыр өңірінде  
мыңнан аса тұрғын баспаналы болған екен. 

Атап айтарлығы, аймағымызда салынып 
жатқан жаңа үйлерден тұрғындардың пәтер 
алуына барынша мүмкіндік жасалуда. «720
25» мемлекеттік бағдарламасы, «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ» банкінің «Өз үйімнен» бөлек 
сырбойылықтарға арналған облыс әкімдігінің 
қолдауымен жүзеге асқан «Орда» бағдарламасы 
да қарапайым тұрғындардың баспаналы болуы-
на жол ашты.

Қоғамда адами капитал маңызды фактор десек, оны 
дамытуға үлес қосатын басты сала ретінде білім мен 
денсаулықты айтамыз. Себебі, дені сау, білімді ұрпақ 
ғана мемлекеттің, ұлттың құнды қазынасы, ел ертеңі 
саналмақ. Осы орайда мемлекетімізде, оның ішінде об-
лыс көлемінде білім мен денсаулық сақтау саласын да-
мытуда айтарлықтай ауқымды жұмыстар атқарылуда. 

Айнұр БАТТАЛОВА.СБ

Халықты тұрғын үймен 
қамтамасыз ету мемлекет үшін 
қай кезде де маңызды. Бұл бағытта 
Сыр елінде үлгі етерліктей іс бар. 
Соңғы бес жыл бедеріндегі толай-
ым табыстың бірі – тұрғын үй 
құрылысының қарқын алуы десек, 
қателеспейміз. Елдің әл-ауқатының 
көрсеткіші саналатын құрылыс 
қарқыны жағынан аймақ өткен 
жылды да жақсы қорытындылады.

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ
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Өткен жылы өңірде екі бірдей 
өндіріс орны іске қосылды. 
Аймақтың оңтүстік аудандары-
нан ашылған бұл нысандардың 
бірі – Жаңақорғандағы қуатты
лығы 75 мың тоннаға жететін 
әк зауыты болса, екіншісі Шие
лідегі тампонажды цемент өн
діретін кәсіпорын. Облыстық ин
дустриялықинновациялық даму 
басқармасының мәліметінше, әк 
зауыты осы күннің өзінде өнімін 
облыс аумағынан әрі асып, өзге 
аймақтарға да жөнелту үстінде.

Мемлекет басшысының қа
ты суымен өткен Жалпыұлт
тық телекөпір аясында мер
зі   мі нен бұрын ашылған 
там   по  нажды цемент өндіретін 
кә  сіп   орында Қытайдағы зауыт-
тардан тәжірибе жинап келген 
жергілікті мамандар еңбек етеді. 
Осы күні аталған мекеме цемент 
өндіруде негізгі компонент бо-
латын клинкердің 11 мың тон-
насын шығарды. Мамандардың 
айтуынша, зауыт өнімі құрылыс 
индустриясында ғана емес, мұ
найгаз, атом өнеркәсібі сала-
сында да кеңінен қолданылатын 
болады.

Өңір экономикасын өрге бас
таған басқа да жобалар қатарында 
шыны зауытының құрылысы 
да қарқынды жүргізіліп келе
ді. Одан бөлек, «Шалқия» 
қор  ғасынмырыш кенішіне 
ин  женерлік инфрақұрылым 
жет  кізу жұмыстары жалғасын 
таппақ. Атап айтқанда, техника
лық және шаруашылық ауыз су 
құбыры, сыртқы электр энергия
сымен жабдықтау, Жаңақорған 
су тартқышын электрмен жаб
дықтау тәрізді ауқымды тір лік 
істелуде. Ал кен байыту ком
бинатының құрылысын қол ға 

алған «Доберсек» неміс ком
паниясы биыл құрылыс жұ  мыс
тарын бастайды деп кү ті луде.

Солтүстік аудандар да бұл 
тұрғыда қалыс қалып жатқан 
жоқ. Арал ауданында республи-
каны 75 процент кальцийленген 
содамен қамтамасыз ететін зауыт 
капсуласы салынды. Ал жылы-
на 1500 тонна өнім шығаратын 
құс фабрикасы мен балықты 

тереңінен өңдеу өндірісінің құ
ры лысы да кезеңкезеңімен ат
қарылар тірлік қатарында.

Іске қосылған жобалар ая-
сында «Баласауысқандық» ва-
надий кенішінен Ұлыбритания 
мен Ресейге 218 тонна метава-
надат аммоний экспортталды. 
Бұл өткен жылғы экспортталған 
өнімнен 70 процентке артық.

Экспорттық әлеуетіміздің 

арт   қаны экономиканың нығайға
нын байқатады. Өткен жыл 
экспортқа шығарылған жалпы 
өнім көлемі 27,7 процентке, ал 
өндірілген өнім 32 процентке 
өсті. Ал мұнда индустриялық 
жобалардың өнімі жалпы 
көлемнің 20,6 процентін құрады. 
Саланың дамуға бет алғаны 
осыданақ айқын сезіледі.
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Индустрияландыру бағдарламасының екінші 

бесжылдығы экономиканы нығайтып, өңірдің 
өрлеудегі қазығын нықтайды. Құны 512 млрд 
теңгеден асып жығылатын байыпты бағдарлама 
толық іске қосылғанда 5 жарым мыңға жуық жаңа 
жұмыс орындары ашылады деп күтілуде. Осы күні 
700-ге жуық жанды жұмыспен қамтыған жеті жоба ел 
игілігіне жарап тұр.

Дәулет ҚЫРДАН.СБ

ИНВЕСТИЦИЯ –
ӨРГЕ БАСТАР ҚАДАМ 

Өткен жылы инвестиция тарту мәселесінде 
аймақ айтарлықтай жетістікке жетті. 2017 жылмен 
салыстырғанда 25,5 процентке өсім бар. Бұл дегеніңіз 
325,5 млрд теңге. Ел экономикасын нықтаудың 
алғышарты ретінде қарастырылатын бұл бағыт 
әрдайым назардан тыс қалған емес.

Өңдеу өнеркәсібі өңірде жол
ға қойылып келетін сала лардың 
бірі. Мұнда тартылған инвести-
ция 37,6 процентке артқан, яғни, 
33,3 млрд теңге. Сыртқы инве-
стиция да кем түсіп тұрған жоқ. 
2018 жылы 1,7 есеге өсіп, 98,2 
млрд теңгеге жеткен. Алға қой
ған мақ сат та айқын. Биыл инфра
құ рылымдық, әлеуметтік және 
ин дустриялық жобаларды іске 
асыру есебінен негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемінің 
10% өсуі жос парлануда.

Инвестиция тартудың негіз
гі жолы өңірдің барлық мүмкін
діктерін қарастыра отырып, 
ин весторларға бағыт беру. Мә
селен, бір ғана «Жасыл эко
номика – өңір дамуының жаңа 
бағыты» тақырыбында ұйым дас
тырылған Х «Baiko nyr Invest» 

халықаралық  инвес тициялық 
форумына 15 мемлекеттен 
өкілдер, 5 елдің Өкілетті және 
Төтенше елшілері қатысты. «Rino 
Asia» түрік компаниясымен 
керамикалық бұйымдар өндірісі 
жобасын іске асыру бойынша 
келісім жасалды. Осы арқылы 
өңірде жаңа өндіріс өріс алмақ. 
Жалпы, форум аясындағы 14 ме-
морандум – осы шараның жемісі 
болса керекті. Сонымен қатар, 
ҚХР, Татарстан, Украина, Ресей, 
Белоруссия және Қазақстанның 
қатысуымен «Цифрландыру: 
Өңір лерді дамытудың жаңа 
мүм кіндіктері» тақырыбында 
ІІІ халықаралық интернетфо-
рум өтті. Нәтижесінде инвести
циялық жобаларды іске асыру 
бойынша 4 меморандумға қол 
қойылды.

«Индустрияландырудың 
екін ші бесжылдығы. Қазақ
стан да жасалған» жалпы ұлт
тық телекөпірде Елбасы Нұр
сұлтан Назарбаевтың облыс 
әкімі  Қырымбек Көшербаевқа 
«Ең үздік бизнес орта құрғаны 
үшін» номинациясы бойын-
ша «Алтын сапа» сыйлығын 
тапсыруы біз айтып отырған 
саланың қарышты қадамына 
берілген баға.

Мемлекет басшысының 
қол дауы арқасында және об-
лыс әкімінің тікелей баста-
масымен 20182021 жылдар 

«Жаппай кәсіпкерлікті қолдау 
жылы» болып белгіленіп,  осы 
саланың дамуына жаңа серпін 
әкелді.

Алдымен облыс көлемінде 
кәсіпкерлікті дамытудың 
Жол картасы әзірленді. Жер
гі лікті кәсіпкерлерді қол дау 
үшін облыстың тауар өн ді
рушілерінің каталогы құ
рылды, дайын бизнесжобалар 
бар және өңірдегі бұқаралық 
ақпарат құралда рында бизнесті 
бастау туралы практикалық 
ұсыныстар жарияланып, шал
ғай елді мекендердегі кәсіп

керлер үшін қашықтан кеңес 
беру іске қосылды.

Қызылордада экспортқа ар
налған сертификат алушылар 
қатарының соңғы екі жылда 40 
процентке өскендігі де осын-
дай қолдаулардың нәтижесі. 

«Тауардың шығу тегін 
анық тайтын сертификатты 
рә сімдеу және беру шара-
ларын «Атамекен» Ұлттық 
кә сіпкерлер палатасының 
өңірлік палаталары осыдан 
бес жыл бұрын қолға алған 
болатын. Облыс көлемінде 
тау арларды экспорттауға ар
налған сертификат негізінен 
күрішке, балыққа, ас тұзы 
мен мазутқа, мұнай мен вана-
дий кеніне берілуде. Кейбір 
кәсіпкеріміз тіпті сафлор 
майын өндіріп, Қытайға экс-
порттауда.  Бұл өңірімізде экс-
порт көлемінің артқандығын 
көрсетеді» – дейді облыстық 
кәсіпкерлер паласының бас-
шысы Ғалымбек Жақсылықов. 

Палата тарапынан маман-
дарды оқытып, жобаларға 

жанжақты қолдау көрсетіп, 
сүйемелдеу жұмыстары ұдайы 
жүргізіліп келеді. Өткен жылы 
облысымызда «Бастау» жоба-
сы бойынша 1600 азамат оқып 
шыққан.  Бүгінде олардың 
400ден астамы өз жобалары-
на әртүрлі қаржы көздерінен 1 
млрд теңге алып, кәсібін бас
тап отыр.

Елбасы «Қазақстандық
тар дың әлауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» деп аталатын Жол-
дауында «Біздің стратегиялық 
мақсатымыз – 2050 жылға 
қарай әлемдегі озық дамыған 
30 елдің қатарына қосылу»  де-
ген болатын. 

Дәл осы жолда халқымыз
дың әлауқатын арттыруға 
ай рықша үлес қосып, мемле
кетіміздің дамуын озық елдер 
қатарына қарай алып бара ала-
тын сала, бұл – кәсіпкерлік.  

Олай болса, аймақ тірші
лігінің өрлеуі кәсіпкерліктің 
да му айғағы екені де айдан 
анық. 

АЙМАҚ ТІРШІЛІГІНІҢ ӨРЛЕУІ – 
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ АЙҒАҒЫ

Біздің облысымыз кәсіпкерлікті дамы-
ту, кәсіпкерлерді қолдау бағыты бойынша 
республиканың алдыңғы қатарында тұр. Мұның 
жарқын мысалдары көп. Сырдарияның сол 
жағалауынан бой көтеріп келе жатқан жаңа 
қаланың алғашқы 18 көпқабатты тұрғын үйін 
он сегіз кәсіпкердің өз қаражаты есебінен са-
луы – аймақтағы кәсіпкерлердің ахуалы мен 
белсенділігінің бір көрсеткіші. 

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.СБ

Дамыған елде руханият 
бірінші орында. Себебі, ол – 
барлық адамға азық. Рухани бай 
ел ғана мәдениеттің дамуына 
үлес қоса алады. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында 
осы дүниелер қамтылды. 

Мазмұнды мақалада ұлттық идеологи-
яны жаңғырту, бүгінгі ұрпақтың бабалар 
аманатын, олар қорғап қалған ұланғайыр 
жердің қырсырын, тылсым құпияларын 
жете білу тиістігі айтылды. Иә, бұл құжатта 
бірқатар маңызды мәселелер көтеріліп, нақты 
мақсаттар жүктелді. Оның жарияланғанына 
да жыл толыпты. Бірақ, осы аз уақыт ішінде 
көп іс еңсеріліп отыр. 

Аймақта «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыруға бағытталған 
шаралар жоспары бекітіліп, түрлі жобалар 
жемісті жүзеге асты. Ең бастысы, Сырдың сол 
жағалауынан аймақтық «Рухани жаңғыру» 
орталығы мен «Қызылорда қаласы тари-
хы» музейі бой көтерді. Ғимарат 1925 жылы 
бұған дейін «қырғызқайсақ» атанып келген 
ұлтымызға «Қазақ» атауын қайтарып беру 
туралы тарихи шешім қабылданған Қазақ 
Орталық Атқару комитеті ғимаратының 
сызбанұсқасы негізінде салынған. Оның 
ашылу салтанатына облыс басшысы 
Қырымбек Көшербаев қатысып, «Бұл – 
Сырдария өзенінің сол жағалауы игеріле 
бастағалы алғаш құрылысы аяқталған нысан. 
Мәдени орталық астана болған Ақмешітте 
халыққа қызмет еткен Жалау Мыңбаев, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Ұзақбай Құлымбетов, Әлихан 
Бөкейханов секілді Алаш қайраткерлерінің 
ұлт алдындағы еңбегіне құрмет іспетті» деген 
пікірін білдірген еді. Расында, дарияның арғы 

жағынан менмұндалап тұрған нысан тарих-
тан сыр шертетіндей. Қазір мәдени мекеменің 
ісін жандандыруға Алматы, Түркістан және 
Қызылорда қаласындағы жоғары оқу орын-
дары мен ғылымизерттеу институттарының 
ғалым мамандары тартылған. 

– Бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, 
ұлттық бірегейлікті анықтау, рухани 
құндылықтарды жаңғырту және білім са-
пасын жақсарту. Елбасы мақаласында 
басымдық берілген бес бағыт. Орталық 
осы бағыттарды жүзеге асыру мақсатында 
«Атамекен», «Рухани қазына», «Тәрбие 
және білім», «Ақпараттар толқынында» 
секілді жобаларды қолға алған. Қазір Әлима 
Әбдіхалықова, Серікбай Қосанов, Гүлмира 
Әшірбекова секілді тәжірибелі ғалымдар осы 
жұмыстарды бірігіп атқаруда. Шараларға 
көбіне меценаттарды тартып жатырмыз. Осы 
арқылы өңірде білім, мәдениет ұйымдарының 
ғимараттарына қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізіліп, балаларға ойын алаңдары салын-
ды, аллеялар мен скверлер ашуға 13,2 млрд 
теңге қаржы жұмсалды, –  дейді орталық ди-
ректоры Нұрлыбек Мыңжас. 

Нұрлыбек Кәрібозұлы Президенттің 
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы да 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жаңа 
мазмұнмен байытып, тың жобаларды жүзеге 
асыруды міндеттеп отырғанын айтады. Осы 
орайда орталық биыл жаңа бастамаларды 
жүзеге асырмақ. Атап айтар болсақ, үш тілде 
«Қорқыттың даналық сөздері», «Сыр бойының 
сакральды ескерткіштері: мифтер, хикаяттар, 
аңыздар» жинағы, «Алаш қайраткерлерінің 
АқмешітҚызылорда кезеңі», «Қорқыт ата 
кітабы» бірнеше нұсқалар бойынша қайта 
аударылып, жарыққа шығады. Аталған 
еңбектердің барлығы мақалада көрсетілген 
«Түркі әлемінің генезисі», «Ұлы даланың 
ұлы есімдері», «Дала фольклоры мен 
музыкасының мың жылы» арнайы жобала-
ры аясында орындалады. Сонымен қатар 
орталық ғалымдары Ресей, Өзбекстан, 
Қарақалпақстанға арнайы сапармен барып, 
мемлекеттік мұрағаттарда сақталған қазақ 
тарихына қатысты құжаттарды жинайды. Ал, 
тарихи сананы жаңғыртуға байланысты тап-
сырмаларды орындауда бұл жобаның маңызы 
зор екені түсінікті.

СОЛ ЖАҒАЛАУДАҒЫ АЛҒАШҚЫ НЫСАН

Аймақта 
ауылшаруашылық саласына 
мемлекет қолдауы айрықша 
сезіледі. Сөзіміздің дәлелі, 
өткен жылдың өзінде осы 
мақсатқа 10,7 млрд теңге 
бөлінді. Бұл алдыңғы жыл-
мен салыстырғанда 15,1%-ке 
артық. 

Ауыл шаруашылығы қай кез-
де де қазақ елінің экономикасында 
негізгі басымдыққа ие. Сондықтан 
саланы дамыту мен елді мекендер-
де кәсіпкерлікті дамытудың өзіндік 
артықшылықтары бар. Соның 
ішінде арнайы кооперативтерді да-
мыту ар қылы ауыл тұрғындарын 

жеңілде тілген субсидиялармен 
қамтамасыз ету және соның негізінде 
ауыл шаруашылығы өндірісін 
тұрақтандыру аса маңызды. 

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметіне сүйенсек, 
бүгінгі күні өңірде 106 кооператив 
жұмыс істейді. Олар 2688 қосалқы 
шаруашылықты қанатының астына 
алып отыр. 253 шаруашылық был-
тыр 19 кооперативтің төңірегіне топ-
тасты. Нәтижесінде 801 отбасылық 
мал бордақылау алаңы, 385 шағын 
отбасылық сүт фермасы құрылды. 
Өткен жылы 5 кооперативке 167 бас 
мүйізді ірі қара, 14 200 бас құс сатып 
алу үшін 55,2 млн теңге несие берілді. 
Жаңақорған ауданындағы «Ақұйық 
қаратал» кооперативі үйрек өсіріп, 
оның етін сатуға ерекше ден қойды. 

Осы мақсатта облыс орталығындағы 
«Береке» шаруашылығымен тығыз 
байланыс орнатты. 

Буферлік аймақтар қатарынан 
шыққалы бері көрші облыстармен, 
алысжақын шет мемлекеттермен 
ынтымақтастық арта түсті. Тек өткен 
жылдың 9 айында 66 564,9 тонна 
өнім сыртқа жөнелтіліп, алдыңғы 
жылғы көрсеткіштен 27,2%ке асып 
түсті. Оның басым бөлігі өңделген 
күйінде өткізілген. Өзбекстанға 285 
бас түйе, 100 бас сиыр, Біріккен Араб 
Әмірлігіне – 72 бас түйе, Иранға – 
7991, Ресейге 200 бас қой экспорттал-
ды. Одан бөлек, ауыл шаруашылығы 
өнімі нарығын, экспорттық әлеуетін 
ұлғайту аясында Қытайға алғаш рет 
48,2 тонна мақсары майы шығарылды.

Былтыр агроөнеркәсіп бағытында 

құны 2522,9 млн теңге болатын 12 
жоба жүзеге асырылды. Олардың 
қата рында Шиелі, Жаңақорған, 
Қармақ шы, Жалағаш аудандарындағы 
күріш ақтайтын зауыттар, Қызылорда 
қаласындағы шұжық өндіретін, сүт 
өңдейтін кәсіпорындар сияқты жо-
балар бар. Ал ағымдағы жылы «Сыр 
маржаны» серіктестігі ет өңдейтін 
комбинат, «СырАгро и К» компания
сы тауарлы сүт фермасы мен сүт 
өңдейтін зауыт, «Қармақшы құс» 
ЖШС құс фабрикасы, «Самұрық құс» 
серіктестігі құс фермасы құрылысын 
жүзеге асырмақ. 

Жалпы, өткен жылы жергілікті 
ауыл шаруашылығының негізгі қоры
на өткен жылдың есепті кезеңімен 
салыстырғанда 10%ке артық көлемде 
инвестиция тартылды. 

АСЫРАУШЫ САЛАҒА АЙРЫҚША ҚОЛДАУ

Назерке САНИЯЗОВА.СБ

ЖҰМЫС 
ОРНЫ

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ:

700ЖОБА,

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.СБ
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Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті 

рұқсат етілген мөлшерін бекіту туралы

«Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек 
сауда бағаларының шекті мәндерін және оларға бөлшек сауда 
бағаларының шекті рұқсат етілген мөлшерін белгілеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 наурыздағы 
№282 бұйрығымен бекітілген әлеуметтік маңызы бар азық-түлік та-
уарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін және оларға 
бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат етілген мөлшерін белгілеу 
Қағидасының 15-тармағына сәйкес Қызылорда облысының әкімі 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  10 дана С1 категориялы тауық жұмыртқасының бөлшек сау-
да бағала ры ның шекті рұқсат етілген мөлшері 30 күн мерзімге 281 
теңге көлемде бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқар масы» 
мемлекеттік мекемесі осы шешімнен туындайтын шараларды 
қабылдасын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы шешім алғашқы жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі. 

Қызылорда облысының 
                әкімі                                                                   Қ.Көшербаев

ЖОБА

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» _______ 
№_______ қаулысына

1-қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы 
облыстық мемлекеттік 

кәсіпорындардың иелігінде 
қалған таза кірістің 

бөлігін бөлу нормативі

Шаруашылық жүргізу құқы-
ғындағы облыстық мемлекеттік 
кәсіп  орындардың байқау 
кеңесінің мүшелеріне сыйлықақы  
- 5%

Активтерді дамыту және 
кеңейту (күрделі жөндеу, рекон-
струкция, жаңғырту, цифрланды-
ру) - 45%

Адами капиталды дамыту 
және ынталандыру (біліктілікті 
арттыру, тәжірибе алмасу, сыйақы 
беру) - 15%

Тәуекелдерді сақтандыруға 
провизиялар (резервтер) және 
шығынды жабу - 15%

Кезек күттірмейтін қажет ті-
лік терге жұмсалатын резерв - 10%

Кәсіпорындар қызметінің 
спецификасы бойынша қажет 
ететін шығындар түрі - 5%

Спонсорлық көмек - 5%

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» ________
№_______ қаулысына

2-қосымша

Білім саласындағы облыстық 
мемлекеттік кәсіпорындардың 
иелігінде қалған таза кірістің 

бөлігін бөлу нормативі

Активтерді дамыту және 
кеңейту (күрделі жөндеу, рекон-
струкция, жаң ғырту, цифрланды-
ру) - 50%

Адами капиталды дамыту 
және ынталандыру (біліктілікті 
арттыру, тәжірибе алмасу, сыйақы 
беру) - 20%

Тәуекелдерді сақтандыруға 
провизиялар (резервтер) және 
шығынды жабу - 3%

Кезек күттірмейтін қажетті-
лік терге жұмсалатын резерв - 10%

Кәсіпорындардың қызметінің 
специ  фикасы бойынша қажет 
ететін шығындар түрі - 17%

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» _______
№_______ қаулысына

3-қосымша

Мәдениет, архивтер және 
құжаттама саласындағы 
облыстық мемлекеттік 

кәсіпорындардың иелігінде 
қалған таза кірістің бөлігін бөлу 

нормативі

Материалдық-техникалық ба-
заны нығайту - 100%

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» _______
№_______ қаулысына

4-қосымша

Спорт саласындағы облыстық 
мемлекеттік кәсіпорындардың 
иелігінде қалған таза кірістің 

бөлігін бөлу нормативі

Активтерді дамыту және 
кеңейту (күрделі жөндеу, рекон-
струкция, жаңғырту, цифрланды-
ру) - 30%

Адами капиталды дамыту 
және ынталандыру (біліктілікті 
арттыру, тәжірибе алмасу, сыйақы 
беру) - 60%

Кезек күттірмейтін қажет ті-
лік терге жұмсалатын резерв - 10%

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» ________
№_______ қаулысына

5-қосымша

Табиғат пайдалану 
саласындағы облыстық 

мемлекеттік кәсіпорындардың 
иелігінде қалған таза кірістің 

бөлігін бөлу нормативі

Активтерді дамыту және 
кеңейту (күрделі жөндеу, рекон-
струкция, жаңғырту, цифрланды-
ру) - 40%

Адами капиталды дамыту 
және ынталандыру (біліктілікті 
арттыру, тәжірибе алмасу, сыйақы 
беру) - 20%

Тәуекелдерді сақтандыруға 
провизиялар (резервтер) және 
шығынды жабу - 5%

Кезек күттірмейтін қажет ті-
лік терге жұмсалатын резерв - 10%

Жобаға дейінгі құжаттаманы 
(техникалық-экономикалық негіз-
деме, жобалау-зерттеу жұмысы) 
дайын дауға және жобаны сарап-
тауға арналған шығындар - 25%

Қызылорда облысы 
әкімдігінің

2019 жылғы «__» ________
№_______ қаулысына

6-қосымша

Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық 

саласындағы облыстық 
мемлекеттік кәсіпорындардың 
иелігінде қалған таза кірістің 

бөлігін бөлу нормативі

Активтерді дамыту және 
кеңейту (күрделі жөндеу, рекон-
струкция, жаңғырту, цифрланды-
ру) - 75%

Адами капиталды дамыту 
және ынталандыру (біліктілікті 
арттыру, тәжірибе алмасу, сыйақы 
беру) - 5%

Тәуекелдерді сақтандыруға 
провизиялар (резервтер) және 
шығынды жабу - 5%

Кезек күттірмейтін қажет-
тілік терге жұмсалатын резерв - 
15%

ЖОБА

Облыстық коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорындардың иелігінде қалған таза 

кірістің бір бөлігін бөлу нормативін белгілеу 
туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 140-бабының 2-тармағына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Облыстық коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың 
иелігінде қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу нормативі келесі:

- осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес денсаулық сақтау;
- осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес білім;
- осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес мәдениет, архивтер 

және құжаттама;
- осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес спорт саласы;
- осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес табиғат пайдалану;
- осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес энергетика және 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық салаларында белгіленсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 

әкімінің орынбасары Қ.Д. Ысқақовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
               әкімі                  Қ.Көшербаев

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 

2007 жылғы 7 мамырдағы №135-Ө бұйрығымен бекітілген 
«Қоғамдық тыңдауларды өткізу» Қағидасының 8-тармағына сәйкес, 
«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қорғаныс 
бөгетінің жанындағы ұзындығы 7,5 км қозғалысы реттелетін жал-
пы қалалық маңызы бар магистралды көшенің жол құрылысын 
салу (ІІ санаты).Түзетулер» Жұмыс жобасының «Қоршаған ортаға 
әсерін бағалау» жөнінде қоғамдық тыңдауды 2019 жылғы 11 на-
урызда сағат 16.00-де Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, 
құрылыс 1 ғимаратының (облыстық басқармалар) 4-қабатындағы 
«Ситуациялық орталығы» мекен-жайында өтетіндігін хабарлаймыз.

Хабарласу телефоны: 8 (72422) 60-53-08. 
Ескертулер мен ұсыныстарды мына электронды поштаға жібері-

ңіз дер S.Ismailov @ korda.gov.kz немесе  8(72422) 60-53-08 телефон 
нөмерінен ақпарат алуға болады.

Лауазымы Аты-жөні Қабылдау күні 
мен уақыты

Орналасқан 
орны

Қызмет 
телефоны

Басқарма 
басшысы

Молдабаев 
Марсбек 
Рүстемұлы

Әр аптаның 
сәрсенбі, бейсенбі 
күндері

Қызылорда 
қаласы, 
Скатков 96

23-04-52

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Мырзабеков 
Марат 
Салқадинұлы

Әр аптаның 
сәрсенбі, жұма 
күндері

Қызылорда 
қаласы, 
Скатков 96

23-03-27

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Махшатов 
Исабек 
Бақытжанұлы

Әр аптаның 
сәрсенбі, жұма 
күндері

Қызылорда 
қаласы, 
Скатков 96

23-02-16

Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылауы басқармасының басшысы 

мен орынбасарларының азаматтарды және заңды 
тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

«Қазақстан  Респуб ли ка сы ның Бюджет кодексі» Қа зақ с тан 
Респуб ликасының 2008 жылғы 4 жел тоқ сандағы кодек сінің 
106-ба бының 1-тармағына, «Қазақстан Респуб ли касындағы 
жер гі лікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 
Қызыл орда облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. 2019-2021 жылдарға арнал ған облыстық бюджет тиісінше 
1, 2 және 3-қосым шаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мы-
надай көлем дерде бекітілсін:

1) кірістер – 209 134 924,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 14 831 707,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 353 831,7 мың теңге; 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 500 мың 

теңге;
трансферттер түсімі – 191 940 885,4 мың теңге;
2) шығындар – 206 359 303,8 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 9 816 009,9 мың теңге;
бюджеттік кредиттер – 12 663 597,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 2 847 587,1 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 3 

000 409,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 3 000 409,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы ак тивтерін сатудан түсетін түсімдер – 

0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 040 798,6 мың 

теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профи цитін пай-

далану) –  10 040 798,6 мың теңге.
4-тармақ жаңа маз мұндағы 23), 24), 25), 26), 27) тар-

мақшаларымен толық ты рыл сын:
«23) Жалағаш ауданының мә дениет нысанын жылумен 

қамта масыз ету;
24) қоғамдық жұмыстарды ұйым дастыру;
25) Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі орталық 

стадионға ағым дағы жөндеу жұмыстарын жүргізу;
26) көлiк инф рақұры лы мының басым жобаларын қар-

жыландыру;
27) «Орда» бағдарламасы бойынша көпқабатты тұрғын 

үйлердің пәтерлерін сатып алу.»; 
6-тармақ жаңа маз мұн дағы 9), 10), 11), 12), 13) 

тармақшаларымен толық ты рылсын:
«9) газ тасымалдау жүйесін дамыту;
10) абаттандыру;
11) заңды тұлғалардың жар ғылық капиталын ұлғайту;
12) тұрмыстық қатты қал дықтар полигонының құры лысы;
13) Жалағаш ауданы Жалағаш кентіндегі әкімшілік 

ғимаратының құрылысы.»;

10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10. 2019 жылға арналған облыстық бюджетте:
2 287 186 мың теңге – «Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәсе лелері 
бойынша өзге рістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 
жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Рес пуб ликасының Заңына 
сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын 
енгізу мерзімінің 2018 жылдан 2020 жылға ауысуына;

1 144 090 мың теңге – «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәсе лелері 
бойынша өзгерістер мен толық тырулар енгізу туралы» 2017 
жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Рес пуб  ликасының Заңына 
сәйкес міндетті әлеу  меттік медициналық сақтан дыруға жұмыс 
берушілердің аударымдары бойынша мөл шерлемелердің аза-
юына байланысты;

8317 мың теңге – «Қызылорда облысы цифрлық техноло-
гиялар басқар масы» мемлекеттік мекемесін құру дың кейбір 
мәселелері туралы»;

2018 жылғы 1 тамыздағы Қызыл орда облысы әкім дігінің 
№1187 қау лысына сәйкес мемлекеттік органдары құры-
лымының өзгеруіне байланысты;

193 454 мың теңге – «Облыстық коммуналдық заңды 
тұлғалардың кейбір мәсе лелері туралы» Қызыл орда 
облысының әкім дігінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы 
№1301 қаулысына сәйкес аудандық музейлерді «Қы-
зылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының «Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану 
музейі» коммуналдық мем лекеттік қазыналық кәсіп орнына 
қосу жолымен қайта ұйымдастыруға байланысты аудандар 
мен Қызылорда қаласы бюджеттерінен тран с  ферт тер дің 
түсімдері көз делсін.»; 

Аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттерінен аталған 
трансферттер сомаларының облыстық бюджетке түсімі облыс 
әкімдігінің қаулысы негізінде айқындалады. 

жаңа мазмұндағы 10-1 тармақпен толықтырылсын:
«10-1. 2019 жылға арналған бел гіленген борыш лимиті 

шегінде мемлекеттік және үкіметтік бағдар ла маларды іске 
асыру шеңберінде тұр ғын үй құрылысын қаржы ландыруға 
ішкі нарықта ай налысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару 
арқылы об лыстың жергілікті атқарушы органымен қарыз 
алуы мақұлдансын.»; 

аталған шешімнің 1-қо сымшасы осы шешімнің қосым-
шасына сәйкес жаңа редак цияда жазылсын.

2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізі леді және ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының 
Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 07.02.2019
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-6679  
болып енгізілді

«2019-2021 жылдарға арналған 
облыстық бюджет туралы» Қызылорда 

облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 
желтоқсандағы №271 шешіміне өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы»

Санаты 
Сомасы, 

мың теңге Сыныбы 
  Iшкi сыныбы 
   Атауы 
   1. Кірістер 209 134 924,1
1   Салықтық түсімдер 14 831 707,0
 01  Табыс салығы 4 720 601,0
  2 Жеке табыс салығы 4 720 601,0
 03  Әлеуметтiк салық 4 449 631,0
  1 Әлеуметтік салық 4 449 631,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 

салықтар
5 661 475,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер

5 661 475,0

2   Салықтық емес түсiмдер 2 353 831,7
 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 86 991,0
  1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 8 500,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 34 000,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 44 491,0
 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар

600 000,0

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

600 000,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 666 840,7
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 666 840,7
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8 500,0
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 500,0
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 8 500,0
4   Трансферттердің түсімдері 191 940 885,4
 01  Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 3 755 198,4
  2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 3 755 198,4
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 

трансферттер
188 185 687,0

  1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 188 185 687,0
Функционалдық топ
 
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

 
 Бағдарлама

Атауы  
   2. Шығындар 206 359 303,8
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 085 518,6
 110  Облыс мәслихатының аппараты 59 877,0
  001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
59 877,0

 120  Облыс әкімінің аппараты 1 820 646,0
  001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  1 497 475,0
  007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
188 579,0

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

19 021,0

  013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз 
ету

115 571,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 1 911 628,0
  001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті 

басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

105 236,0

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

1 140,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

1 805 252,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 321 824,0
  001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

150 734,0

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

171 090,0

 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 158 905,0
  078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 158 905,0
 282  Облыстың тексеру комиссиясы 214 854,0
  001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 
189 674,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 25 180,0
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 10 774,6
  061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 10 774,6
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 480 142,0
  001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

118 142,0

  002 Ақпараттық жүйелер құру 362 000,0
 718  Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 57 323,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

57 323,0

 730  Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» кешеніндегі 
арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы

49 545,0

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

49 545,0

02   Қорғаныс 1 324 372,6
 296  Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы 1 324 372,6
  001 Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
58 086,0

  003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 41 466,0
  005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру 78 820,0
  007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы 

аумақтық қорғанысы
184 664,0

  009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 710,0
  014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 

жою
960 626,6

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметі

7 118 441,7

 252  Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі 
істер органы

6 521 716,7

  001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

5 740 702,0

  003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 2 917,0
  006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 778 097,7
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 596 725,0
  053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 596 725,0
04   Бiлiм беру 26 996 735,6
 120  Облыс әкімінің аппараты 32 751,0
  019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 32 751,0
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 615 628,0
  003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 121 289,0
  043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
469 600,0

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

24 739,0

 261  Облыстың білім басқармасы 20 272 265,0
  001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
184 254,0

  003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы 
білім беру

1 143 897,0

  004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

11 987,0

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

13 985,0

  006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 
жалпы білім беру

876 064,0

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

426 496,0

  012 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің 
оңалту және әлеуметтік бейімдеу

300 149,0

  019 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы 
жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

17 091,0

  024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар 
даярлау

3 260 115,0

  025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 2 641 141,0
  027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім 

беру тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

1 542 800,0

  029 Әдістемелік жұмыс 133 023,0
  052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, 
даярлау және қайта даярлау

699 303,0

  053 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы 
қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

117 044,0

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

418 950,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

25 719,0

  071 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  
жаңартылған білім беру  мазмұны бойынша бастауыш, негізгі 
және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге   
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 719 724,0

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

1 897 819,0

  074 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мектептердің педагог-психологтарының лауазымдық 
айлықақыларының мөлшерлерін ұлғайтуға және педагогикалық 
шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

98 738,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 

1 743 966,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 3 542 144,0
  006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім 

беру
3 156 163,0

  007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы 
дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

385 981,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 533 947,6
  011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және 

реконструкциялау
147 275,2

  012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салу және реконструкциялау

2 030 924,1

  069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 328 390,0
  099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

объектілерін салу және реконструкциялау
27 358,3

05   Денсаулық сақтау 10 901 527,1
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 6 143 221,0
  001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
186 647,0

  006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 172 179,0
  007 Салауатты өмір салтын насихаттау 176 863,0
  008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған 

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

  016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін 
және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

49 307,0

  018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер

24 856,0

Қызылорда облыстық мәслихатының
2019 жылғы «07» ақпандағы

27-сессиясының №292 шешіміне
қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының
2018 жылғы «12» желтоқсандағы
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1-қосымша

2019 жылға арналған облыстық бюджет

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі

7 ақпан 2019 жыл №292 Қызылорда қаласы

  027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 
және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 717 106,0

  029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 35 133,0
  033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 

шығыстары
2 952 060,0

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

401 885,0

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

268 164,0

  042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге 
асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған 
іс-шараларды жүргізу

150,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 758 306,1
  038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 4 758 306,1
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 7 957 848,0
 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
7 645 852,0

  001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 
халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

111 375,0

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

299 310,0

  003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 937 320,0
  007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 565,0
  013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 

(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

854 121,0

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

464 538,0

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

369 592,0

  018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыру

270 226,0

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

3 499,0

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

1 839 044,0

  045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

420 386,0

  046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 

8 495,0

  049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

1 000 717,0

  053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын 
ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

21 525,0

  055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орын-
дарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

9 180,0

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

87 049,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

12 188,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

931 722,0

 261  Облыстың білім басқармасы 218 817,0
  015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
160 376,0

  037 Әлеуметтік сауықтандыру 58 441,0
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 28 113,0
  077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 
28 113,0

 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

2 082,0

  045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

2 082,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 240,0
  039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және 

реконструкциялау
1 240,0

 295  Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы 61 744,0
  001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
61 744,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 581 457,8
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы
8 173 605,5

  001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

114 403,0

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

410 471,0

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

2 998 900,0

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

3 605 687,0

  038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 9 267,5
  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 

трансферттері 
1 034 877,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 7 407 852,3
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және 
(немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

3 498 878,7

  030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 705 326,6
  034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және 
(немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 203 647,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 11 260 885,2
 263  Облыстың ішкі саясат басқармасы 1 059 921,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
218 677,0

  007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  775 257,0
  010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін 

дамыту
65 987,0

 273  Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 2 035 909,0
  001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

71 404,0

  005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 236 383,0
  007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
559 809,0

  008 Театр және музыка өнерін қолдау 630 139,0
  009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 192 095,0
  010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 256 271,0
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
64 315,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер

25 493,0

 283  Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 337 733,0
  001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 

қызметтер
23 627,0

  005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 222 266,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  

трансферттер 
91 840,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 5 798 238,0
  001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
293 413,0

  002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 181 695,0
  003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық 
және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

4 842 969,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

299 352,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер

180 809,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 307 116,2
  024 Cпорт объектілерін дамыту 653 680,1
  027 Мәдениет объектілерін дамыту 653 436,1
 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 4 180,0
  010 Туристік қызметті реттеу 4 180,0
 743  Облыстың цифрлық технологиялар басқармасы 717 788,0
  001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер 

көрсету, жобалық басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

40 306,0

  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 500,0
  008 «Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің 

қызметін қамтамасыз ету
446 420,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың күрделі шығыстары

228 562,0

09   Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 9 963 244,9
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы
5 703 977,9

  007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 936 268,0
  050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші 

ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау
52 805,6

  070 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

165 919,0

  071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 4 493 243,3
  081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 

жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру 
және жүргізу

55 742,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 259 267,0
  019 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

4 259 267,0

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

14 814 987,5

 251  Облыстың жер қатынастары басқармасы 42 829,0
  001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
42 829,0

 254  Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы

1 738 192,5

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

88 019,0

  002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу 14 080,0
  003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету
29 918,0

  005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 872 436,0
  006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 347,0
  008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 434 612,0
  022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту 114 685,8
  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
32 321,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

114 040,7

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

36 733,0

 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 12 728 836,0
  001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
131 161,0

  002 Тұқым шаруашылығын қолдау 442 355,0
  014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу 

бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
435 857,0

  018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 2 114,0
  019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі 

қызметтер
116 284,0

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

1 894 490,0

  029 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне 
қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

91 034,0

  034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау

4 200,0

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

524 973,0

  045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық 
және себу сапаларын анықтау 

32 734,0

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

397,0

  047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау

1 804 235,0

  050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен 
субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

1 934 500,0

  051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын 
кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау

108 457,0

  053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын артты-
руды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 

2 361 300,0

  054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға 
есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 

15 233,0

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

2 576 683,0

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

18 762,0

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

184 957,0

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

28 574,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

20 536,0

 719  Облыстың ветеринария басқармасы 247 492,0
  001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
38 817,0

  028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша қызметтер 

3 310,0

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

205 365,0

 725  Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы

57 638,0

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

57 638,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 997 385,6
 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 924 175,6
  001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

112 466,1

  004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді 
мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

5 000,0

  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

1 820 112,0

  114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

986 597,5

 724  Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 73 210,0
  001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

73 210,0

12   Көлiк және коммуникация 14 317 069,9
 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
14 317 069,9

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

62 747,0

  002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 5 851 208,0
  003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 153 143,0
  005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 

бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
177 230,0

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

459 456,0

  025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 297 362,5

  027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға 
берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 142 934,0

  028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 510 642,0
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 

трансферттер 
2 662 347,4

13   Басқалар 8 083 277,3
 253  Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 747 375,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
747 375,0

 256  Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

134 522,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

134 522,0

 257  Облыстың қаржы басқармасы 4 055 251,0
  012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 185 675,0
  059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық 
қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, 
қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 869 576,0

 258  Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 276 526,3
  003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-

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

276 526,3

 261  Облыстың білім басқармасы 729 533,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
729 533,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

66 151,2

  024 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

66 151,2

 280  Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму басқармасы 103 767,0
  001 Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық  қызметті 

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 

103 767,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

668 380,0

  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 
мемлекеттік міндеттемелерді орындау

668 380,0

 285  Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 151 458,0
  096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша 

мемлекеттік міндеттемелерді орындау
151 458,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 42 720,8
  051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

42 720,8

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 1 107 593,0
  005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
10 000,0

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

900 619,0

  008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 41 974,0
  015 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта 
бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

119 000,0

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

36 000,0

14   Борышқа  қызмет көрсету 15 378,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 15 378,0
  004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 7 406,0
  016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

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

7 972,0

15   Трансферттер 69 941 174,0
 257  Облыстың қаржы басқармасы 69 941 174,0
  007 Субвенциялар 64 102 962,0
  011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 

трансферттерді қайтару
61 142,0

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

4 923 711,0

  026 Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен 
төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

853 359,0

   3. Таза бюджеттік кредиттеу 9 816 009,9
   Бюджеттік кредиттер 12 663 597,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 248 009,0
 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық басқармасы
1 649 977,0

  048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция 
және құрылыс үшін кредит беру

1 649 977,0

 288  Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 5 598 032,0
  009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру
5 598 032,0

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

5 116 098,0

10 255  Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 5 116 098,0
10 255 025 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
1 905 112,0

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

3 210 986,0

13   Басқалар 299 490,0
13 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 299 490,0
  069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға 

жәрдемдесуге кредит беру
299 490,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 847 587,1
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 847 587,1
5  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 2 818 017,0
5  2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 29 570,1
   4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 3 000 409,0
   Қаржы активтерін сатып алу 3 000 409,0
13   Басқалар 3 000 409,0
13 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 100 409,0
13 257 005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
2 100 409,0

 279  Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

300 000,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

300 000,0

13 268  Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

100 000,0

13 257 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

100 000,0

 289  Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 500 000,0
  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 

ұлғайту
500 000,0

6   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   5. Бюджет тапшылығы (профициті) -10 040 798,6
   6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 10 040 798,6
7   Қарыздар түсімі 12 250 720,0
 1  Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 5 206 155,0
 2 10 Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

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

5 206 155,0

7 2  Қарыз алу келісім-шарттары 7 044 565,0
7 2 02 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
7 044 565,0

16   Қарыздарды өтеу 2 889 346,5
16 257  Облыстың қаржы басқармасы 2 889 346,5
16 257 015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет 

алдындағы борышын өтеу
2 816 705,0

16 257 018 Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік 
кредиттерді қайтару

72 641,5

8   Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 679 425,1
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 679 425,1
8  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 679 425,1
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Қызылорда облыстық 
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хатшысы
Н. Байқадамов
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Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 
Ақтолқын 2009 жылдың  9 наурызында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  Абай  
ауылында  тұрған азаматша Баубекова Кыздаркулдің 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2003 жылдың  12 қарашасында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азаматша Досжанова Аминаның 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2012 жылдың  25 наурызында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азаматша Аширматова Динаның 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 1997 жылдың  2 шілдесінде қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азамат Қылышбаев Жұмабек 
Ақбергенұлының атынан мұралық істің ашылғанын ха-
барлайды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2003 жылдың  23 маусымында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  Абай  
ауылында  тұрған азаматша Идирисова Аксулудың аты-
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2018 жылдың  8 қыркүйегінде қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азаматша Акниязова Набаттың 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2011 жылдың  18 маусымында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азаматша Сексенбаева Кенестің 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2014 жылдың  29 қарашасында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азамат Сексенбаев Мажиттің 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2018 жылдың  13 желтоқсанында қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  
округі,  Абай  ауылында  тұрған азаматша Дуйсенова 
Менкулдің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлай-
ды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2013 жылдың  1 желтоқсанында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азамат Карбозов Акпанның аты-
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2001 жылдың  5 желтоқсанында қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  
округі,  Абай  ауылында  тұрған азамат Ельмуратов 
Маликтің 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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2002 жылдың  2 желтоқсанында қайтыс 
болған, Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  

округі,  Абай  ауылында  тұрған азамат Уксикбаев Се-
рикбай Сагатовичтің 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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2005 жылдың  1 мамырында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азамат Турысбеков Мейрамбек 
Итеновичтің атынан мұралық істің ашылғанын хабар-
лайды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2001 жылдың  3 сәуірінде қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  Абай  
ауылында  тұрған азамат Молдашбаев Жайшылыктың 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 1997 жылдың  5 шілдесінде қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  
Абай  ауылында  тұрған азамат Өксікбаев Сағаттың аты-
нан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

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

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2008 жылдың  29 наурызында қайтыс болған, 
Қызылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  Абай  
ауылында  тұрған азаматша Зулкарнаева Шамшайдың 
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.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 

Ақтолқын 2006 жылдың  15 ақпанында қайтыс болған, 
Қы зылорда қаласы, Қосшыңырау  ауылдық  округі,  Абай  
ауылында  тұрған азамат Абуов Муратбек Мысыр беко-
вичтің 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.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды

Қасымбек Ыбыраев Алматыдағы 
жоғары педагогикалық оқу орнын 
бітіріп, жоғары білімді тарихшы ма-
ман дығын алған соң жауапты педа-
гоги калық, партиялық қызметтер ат-
қарып жүріп кешегі ғазабат соғысқа 
аттанды. Онда да командалық жауап-
ты тапсырмалар атқарумен соғысты 
жеңіспен аяқтаған соң елге келісімен 
тағы абыройлы орындарда қызмет 
атқарды. Мәселен, облыстық пар-
тия комитетінде бөлім меңгерушісі, 
облыстық атқару комитеті төрағасының 
орынбасары, жоғары оқу орнында про-
ректор болды. Одан кейін көп жыл 
ұстаздық етті. Елуінші жылдардың 
ортасынан ауа орталық комитет ауыл 
шаруашылығы мен ірі өндіріс орын-
дарын тәжірибелі, білімді кадрлармен 
толықтыру туралы отыз мыңдықтар деп 
аталған қаулы алып, осы шешімге орай 
Қасымбек Ыбыраев артта қалған кол-
хоз, совхоздарды басқаруға жіберілді. 
Сырдария ауданындағы Аманкелді 
атындағы «Коммунизм» колхоздарына 
жетекшілік етіп, өмірінің соңына дейін 
тағы да ұстаздық етті. 

Ал, Қасымбек ағайдың кіші ұлдары-
ның бірі Асылбек Қасымбекұлы Ыбы-
раев та әулеттегі әке жолын жал ғас-
тырған жігерлі перзенттердің бірі 
бо латын. Олай дейтініміз, Асылбек 
1943 жылы Ақтөбе облысының Қобда 
ау данында дүниеге келді. 1959 жылы 
орта мектепті Қызылорда қаласында 
бітіріп, өндірісте әуелі слесарь, содан 
кейін автожүргізуші болып еңбек жо-
лын бастады. 1961 жылы Алматыдағы 
политехникалық инсти тутқа оқуға тү-
сіп, жоғары білімді инженер-механик 
мамандығын алып шықты. 

Институтты бітірген соң Қызылор-
даға оралып, 1966-1987 жылдары 
Қы зылордадағы эксперименталь-
ды жөндеу-механикалық зауытында 
(КЭРМЗ) әуелі мастер, цех бастығы, 
бас инженер, сосын бас директор бо-
лып жемісті қызметтер атқарды. Ол 
осы орында жүріп отау құрды. Наталья 
сияқты ұстаздық орта дағы тәлімгерлік 
мектептен шыққан жайсаң жанмен бас 
қосып, текті ұяның берекесін маздат-
ты, екеуі ұрпақ сүйіп, әулет дәстүрін 
жалғастырды. Асылбек осында жүріп 
қызметтің биік сатысына көтерілді. 
Одақ пен шетелдерге де танымал ма-
ман болып өрісі кеңейді. Ол жақтан да 
ниеттес, ынтымақты, мақсаттас, дос-
жолдастар тапты.

Ең бастысы – әке жолын жалғас-
тырып, сол кезеңде әркімнің қолы 
жете бермейтін аса беделді органдарда 
– облыстық партия комитетінде бөлім 
меңгерушісі, облыстық атқару комитеті 
төрағасының бірінші орынбасары қыз-
меттеріне сайланды. Сыр бойындағы 
өндіріс орындарының ошағында жүріп 
«Құрмет» орденімен марапатталды. 

Жоғары білім алып, ата-бабасы 
өркен жайған Сыр бойына өндіріс ма-
маны болып оралған Асылбек қоғам 
өзгере бастаған кезеңде Қызылорда 

қаласында «Қуат» атты жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік ашып, өмірінің 
ақырына дейін соған өзі басшылық етті.

Жаңа зауыт диаметрі 37,4 
милиметрлі қысымы төмен полиэ-
тилен құбырларын шығара бастады. 
Мұндай көлемдегі құбыр бізде бұрын 

шығарылмаған. Уақыт талабынан та-
былу үшін зауыт мамандары тәуекелге 
барып, тыңнан түрен салды. 

Алғашқы сынақтардан сүрінбей 
өтіп, сенімдерін орнықтырған зауыт 
мамандары мен Асылбек Ыбыраев іс 
аясын кеңейтуді мақсат етті. Ол неше 
түрлі жабдықтар алдырып, оларды мон-
таждатып үлкен жүйелерге қостырды. 

Қазір зауыт Қызылорданың сол 
жа ға лауындағы құрылыс компания-
ла  ры ның тапсырысын орындап жа-
тыр. Жақын күндері өндіріс орны са-
ғатына 12 метрлік құбыр шығаратын 
жылдамдыққа көшеді. 

Осы жерде аздап шегініс жасайық. 
Бұл қазақ елінің жаңа тарихындағы 

Сыр бойынан бой көтерген тұңғыш 
кәсіпорын екенін жоғарыда айттық. 
Тарих беттерін парақтай бастасақ, 
«Қуат» ЖШС осы аз уақытта 1 милли-
он метр өнім шығарды! Оның сапасы 
өнеркәсіптің барлық талаптарына сай 
келеді деген сертификатқа ие болды. 

Компанияның меншігінде 14 мың 
шаршы метрлік өндірістік базасы бар. 
Осы аумақта 4 өндірістік цех, дайын 
өнімдер сақтайтын қойма, кран тұратын 
алаң, т.б. қажетке жарайтын орындар 
бар. 

Осы қазір «Қуат» өз өнімдерін ІІ 
бағыттағы сұраным бойынша шығарып 
отыр. Қорыта айтқанда, серіктестік 
Қазақстандағы тұтынушылар талабын 
сеніммен орындайтын кәсіпорынға ай-
нала бастады.

Сөз басында Асылбек әке жолын 
жалғастырып, сол тұстағы талаптарға 
сай жоғары орындарға тез көтерілді 
дедік. Ендігі әңгіме тізгінін солай 
бұрып, азаматтық адами парасатына 
аялдап, мамандық қабілеті мен талан-
тына тоқтала кетейік. 

Асылбектің ел басқарудағы, эконо-
ми калық тетіктердің кілтін тауып, өнді-
рістегі проблемаларды ғылыми түрде 
жергілікті ерекшеліктерге орайласты-
ра шешудің жолдарын қарастырудағы 

біліктілігі мен тәжірибесін жетілдіруге, 
оны ғылыми процеспен ұштастыруына 
тәжірибелі партия жетекшісінің ұстаз-
дық, ағалық көмегі шексіз болды. 

1985 жылдың басында облыстық 
партия комитетіне бірінші хатшы бо-
лып Е.Әуелбеков келді. Ол өндірісте 
жүрген жас кадрдың талантын ашып, 
тағдырының түзу арнаға түсуіне бірден-
бір себепші болды. Аймақ басшысы бо-
лып сайланған соң бірнеше күннен соң 
КЭРМЗ-ға келіп, сол кәсіпорынның 
қызметімен жан-жақты танысты. Бірін-
ші хатшы өндіріс орнында сол күні 
күндізгі сағат 2-де келіп, түнгі сағат 
10-ға дейін болды. Ол барлық цехтар-
ды, зауыт территориясын түгел аралап 
шықты. 

Н.Әуелбеков мұнан соң белгіленген 
тәртіп бойынша жұмысшылармен сөй-
лесіп олардың өндірістегі, тұрмыстық 
ахуалымен, тұрғын үй жағдайларымен, 
балаларын оқыту, бақшада тәрбиелеу, 
тамақ өнімдерімен жабдықталуымен, 
демалыстарын ұйымдастыруымен, 
медици налық көмекті көрсету ша-
раларымен де танысып, осы орайда 
жиналғандарға «Жағдайларың күнде 
осындай ма?» деген сауал қойды. 
Жиналғандар «жағдайымыз күнде 
осындай, әрқашан осындай» деп бір ау-
ыздан жауап берді.

Облыс басшысының сеніміне кірген 
Асылбек Ыбыраев 1985 жылдың 
аяғында Қызылорда қалалық партия 
комитетінің бюро мүшесі болды және 
Қазақстан Компартиясы ХVІ съезіне 
делегат болып сайланды. Осылай Асыл-
бек Ыбыраев қала мен облыс өмірі мен 
келешегіне қажетті мәселелерді ше-
шетін жиналыстарға, отырыстар мен 
пле нум дарға, бюроларға белсене қа тыс-
ты. Облыс басшысы оның берілген тап-
сыр ма ларды орындаудағы әр қадамын 
жіті бақылап отырды. 

Осылай аймақ басшысының сенімі 
мен қолдауы арқасында Асылбек Қа-
сым ұлы 1987 жылғы желтоқсанда 

облыстық партия комитетінің жаңадан 
құрылған экономика бөліміне меңгеруші 
болды. Бұрыннан партиялық қызметте 
тәжірибесі болмаса да Асылбек Ыбы-
раев жаңа қызметке жаңашылдық 
сезіммен, жалынды жігермен кірісті. 
Арада 6 ай өткенде ол облыстық атқару 
комитеті төрағасының бірінші орын-
басары болып тағайындалды. Осы 
қызметтерде жүріп Асылбек Ыбыра-
ев Арал төңірегінде тұратын халыққа 
төленетін жеңілдік коэффициентін 
көтеру жөніндегі КПСС орталық 
комитеті мен үкіметке жолдайтын хат-
ты дайындады. Осы хаттың артынша 
Мәскеу мен Алматыдан үкімет комис-
сиялары келіп, іс оң шешімін тап қаны 
белгілі, әлі ел жадынан өшкен жоқ. 

Асылбек Қасымұлы облыстағы бас-
қару органдары сатысындағы құрамда 
4,5 жыл қызмет атқарды. 

Осы жылдар ішінде ол Арал про-
блемасы жөнінде атқарылған шараның 
оңға басуынан бастап өзге де та-
лай шаруаның сәтімен орындалуына 
себепші болды. «Шалқиядағы» тау-кен 
өндірісінің не гізі қаланды. 1988 жылы 
«Құмкөл» мұнай кенін өндіру орны 
іске қосылды. «Рисмаш» зауытын, 
аяқ киім фабрикасын, ЦКЗ-ны зама-
науи талаптарға сай қайта жабдықтау 
жұмыстары жоспарланып, қолға 
алына бастады. Қысқа уақыт ішінде 
Шиелі мен Қазалыда аяқкиім жөндеу 
фабрикасының филиалдары ашылды. 
Со нымен бірге облыс орталығында Қа-
ра ғанды киім фабрикасының, Аралда 
электротехника зауыты филиалдарын 
ашу қолға алынды. Сексеуіл станциясы 
мен Қазалыда тігін фабрикаларының 
бөлімшелері ашылды. 

Қорыта айтқанда, Ыбыраев Асылбек 
туған жерін гүлдендіріп, мәдениетін 
өркендетуге, елді мекендерді индустрия-
ландырудың, жаңа байлықтардың көзін 
ашудың бастамашысы, жанашыры, жа-
ңашылы болған патриот жан еді. 

Міне, осындай асыл жанның өмірі 
ерте үзілмегенде ол осы күндері 77 
жасқа толып, ел ағасы атанып оты-
рар еді. Амал не, бұл бақыт оған 
бұйырмады. Дегенмен, осыған да 
шүкіршілік ету керек. Өйткені өмірлік 
жары Наталья жолдасының атын 
өшірмей күн сайын құранын бағыштап, 
есімін ардақтап отыр. Ал, еңбектес дос-
тары, өзі шаңырағын көтерген «Қуат» 
ЖШС ұжымы Асылбек армандаған 
белеске жету үшін индустрияландыру 
бағытына үлес қосуда. 

Сөз басын Асылбек шыққан әулеттің 
тектілігінен бастап едік. Әкелері, менің 
журналист мамандығына құмартуыма 
себепші болған ұстазым Қасымбек 
Ыбыраев Сыр бойына аты мәлім мем-
лекет және қоғам қайраткері болған 
ағартушы жан еді. Оның үлкен қызы 
Мира бүкіл қазаққа белгілі қолы ши-
палы дәрігер, ұлы Марат жоғары 
дәрежелі құрылысшы болған. Өзге ба-
лалары мен немерелері де елге сүйікті, 
халыққа қалаулы азаматтар атанды. Ал, 
Асылбектің асыл қасиеттерін жоғарыда 
сөз еттік. Ол жөніндегі ел лебізі енді ай-
тылып жатыр, тектінің тұяғы жөніндегі 
жарқын сөз әлі келешектің еншісінде. 

Өтеген ЖАППАРХАН, 
«Қызылорда қаласының және 

Сырдария ауданының 
құрметті азаматы».

ТЕКТІ 
ТҰҚЫМНЫҢ 
ТҰЯҒЫ

Көреген бабаларымыз «Тектіден текті туады, тектілік 
тұқым қуады» деп ұлтымыздың адами болмысын шын 
бағалап, тегімізді таразылап кеткен. Жақсы әкенің жолын 
жалғап, өнегесін бойына сіңірген азаматтың бірі –  Асылбек 
Ыбыраев. Жұрт жадында жақсы ісімен қалған Асылбектің 
бар мұраты елге қызмет етіп, ата-баба аманатына адал болу 
еді. 

Өмір ешкімге мәңгілік 
бе рілмеген. Әйтсе де, әрбір 
сә тіңді мәңгілік есте қалар-
лықтай етіп өткізгенге не 
жет сін?! Өмір – дәптер, адам 
– оның қаламы. Қаламыңмен 
парағыңа не жазасың, өміріңде 
солар ғана қалады.

1958 жылы Жалағаш ауда-
ны, Аққұм ауылында дүниеге 
келген Үсенов Сағидулла Са-
ғынайұлы 1974 жылы осы 
аудандағы №38 орта мектепті 
бітірген соң, Алматыдағы 
В.И.Ленин атындағы Қазақ 
по литехникалық институ ты-
на түсіп, 1979 жылы «Авто-
ма  тика және телемеханика» 
мамандығы бойынша бі тірді. 
1979-1981 жылдары Қа рулы 
Күштер қатарында офи цер 
ре тінде әскери борышын 
өтеп, 1981-1998 жылдары ор-
та мектептерде «Информати-
ка» пәнінен дәріс берді. 1998 
жылдан бастап Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ «Эко но ми-
ка дағы ақпараттық жүйе-
лер» кафедрасының аға 
оқы  тушысы, экономика фа-
ку ль теті деканының орын ба-
сары қызметтерін абы рой мен 
атқарды. Әр жылда ры уни-
верситеттің «Тестілеу ор та-
лығын», «Студенттердің білі-
мін бақылау және бағалау» 
орталығын, «Информатика 
жә не информатиканы оқыту 
әдіс темесі» кафедрасын бас-
қар ды.

Ізденімпаз ғалым 2001 
жы лы «Жалпы білімдік ин-
форматика мен математика 
курс тарының түсініктемелік 
ба засын қалыптастыру әдісте-
месі» тақырыбында канди дат-
тық, 2009 жылы «Жоғары оқу 
орындарында информатиканы 
оқытуға арналған электрондық 
ресурстарды қолдану және 
оның сапасын бағалаудың тео-
риялық-әдістемелік негіздері» 
тақырыбында докторлық дис-
сертацияларын сәтті қорғады. 

Профессор С.Үсеновтің 
бас шылығымен кафедра жа-
нынан «Оқытудағы жаңа ақ-
параттық технологияларды 
пай далану әдістемесі» зертха-
насы ашылып, ол соңғы үл-
гідегі компьютерлермен, 
ин   терактивті тақтамен, му ль-
ти  медиа, бейнекамера, ска нер-
мен жабдықталынып, интер-
нет желісіне қосылды. 

Оның жетекшілігімен құ -
рылған жұмыс тобы жа са-
ған «Студенттердің білімін 
ба қылау және бағалау» ке-
шенді бағдарламасы  ҚР Әді-
лет министрлігі жанын дағы 
зия ткерлік меншік құқық ко-
митетінде тіркелген.

Мемлекет басшысының 
«Қа зақстанның Үшінші жаң-
ғыруы: жаһандық бәсеке ге 
қа білеттілік» атты Қазақ с-
тан халқына Жолдауы біз-
дің еліміздің ширек ғасыр 
ішін  дегі екі жаңғырту үрді-
сін аяқтап, үшінші эконо ми -
ка  мыз дың әлемдік өсімі нің 
лайықты деңгейге же туін 
қам  та масыз ететін, жедел де-
тілген технологиялық жаң-
ғыртылу басымдығына кө-
шуі мізді айқындап берді. Бұл 
біздерге, ғылым адамдары на 
нағыз прагматикалық, нақ  ты 

әрі түйінді, еліміздің бола-
шағы үшін тағдыршешті мәсе-
лелерді көтерген атаулы құжат 
болды.    

Осы негізде 3D-принтинг, 
онлайн-сауда, мобильді бан-
кинг, цифрлы қызмет көр сету 
секілді денсаулық сақ тау, бі-
лім беру ісінде қолданы латын 
және басқа да перспективалы 
салаларды дамытудың ал-
ғы шарттары айқындалып, 
осы бағытта тың бастамалар 
жү зеге аса бастады. Еліміз-
дің осындай сандық техно-
логия бағытындағы өсуіне 
про фессор С.С.Үсенов се кіл-
ді ғалымдардың зерттеу жұ-
мыстарының рөлі маңызды 
орын алады.   

Сағидулла Сағынайұлы-
ның «Форматирование поня-
тийной системы информа-
ти ки» оқу құралы мен 
«Раз   работка, оценка качества 
и применение электронных 
ре   сурсов по информатике для 
сту  дентов вузов» монография-
сы ғылыми-техникалық да-
му  ға белсенді ықпал етіп, 
компьютерлік техника негізін-
де жаңа ақпараттық техноло-
гиялар енгізу, электрондық 
есептеуіш машинаны қолдану 
– тек ақпарат жинауға, сақ-
тауға, өңдеуге ғана емес, жаңа 
білім алу ға мүмкіндік беретін 
жаңа ақпараттық технология 
жасау ға сеп болады. Алдағы 
кезде замана көшінен қалғысы 
келмеген әрбір азамат, маман-
дар, ғалымдар мен студенттер 
ұялы байланыс, телекоммуни-
кация, сандық ТВ, кеңжолақты 
интернет, ақпараттық техно-
логиялар, Е-үкімет, Е-сауда, 
интерактивті жарнама және 
әлеуметтік медиа саласындағы 
өзекті тақырыптардан тыс қа-
луына болмайды. Бұл мәсе-
ле нің түйініндегі мамандар 
даярлау қажеттілігіне педа го-
гикалық көзқараспен аса мән 
берген Сағидулла Сағы най ұлы 
«Информатика» мамандығы 
магистранттарына арнап «Пе-
дагогические измерения в 
учебном процессе» таңдау 
кур сын енгізіп, оны қажетті 
оқу-әдістемелік құралдармен 
қам тамасыз етуге сүбелі үлес 
қосты.

Жетпістен аса ғылыми ең-
бегі жарық көрген  Сағидулла 
Сағынайұлы өмірінің соңы на 
дейін «Ақпараттық коммуни-
кациялық технологиялар» 
ка федрасының профессоры 
қыз метін абыроймен атқарып, 
үл кен беделге ие болды.

Қазақстан педагогикалық 
ғылымдар академиясының 
кор респондент-мүшесі, педа-
гогика ғылымдарының док-
торы, профессор Сағидулла 
Үсе нов педагогика саласына, 
оның ішінде болашақ инфор-
матик мұғалімдерді, білікті 
мамандар даярлауға елеулі 
үлес қосқан ғалым, ұлағатты 
ұстаз ретінде ұжымның жа-
дында ұзақ уақыт сақталады.

Өмір – өткен күндер емес, 
өмір – есте қалған күн дер. 
Есі мізде жаңғырып жатқан 
бірге өткізген көңілге қоным-
ды сәттер мен азаматтық 
бол мысын айқындайтын іл-
кім ді істері  қимас сезім бо-
лып біздердің санамызда 
сақ  тал са, ал дәл қазір Сағи 
– жан жары Болаткүлдің мұ -
ңы-сағынышы. Пенде біт кен 
өзін толғандырған, тебірент -
кен мұңынан қуаныш ізде се, 
Болаткүлдің парасат-са быр-
лы ғымен балаларынан жұ-
ба ныш табатынына бек се-
німдіміз, тілектеспіз. 

Бахытхан ӘБДІКӘРІМОВ, 
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ проректоры, 
физика-математика 

ғылымдарының 
докторы, профессор.

Зымыраған уақытқа тоқтам бар ма... Сол 
сынаптай сырғыған сағым жылдар санатын-
да азды-көпті ғұмырының саналы жылда-
рын мәнді өткізген, туған жеріне шынайы 
қызмет жасаған, елдің есінде ұзақ сақталатын 
есімдер болады. Осындай өнегелі өмір 
кешкен азаматтардың қатарын Сағидулла 
Сағынайұлы толықтырады.

ӨМІР – ДӘПТЕР, 
АДАМ – 
ОНЫҢ ҚАЛАМЫ...

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстанның жаяу жүру және Скандинавияша жаяу 

жүру федерациясы өз филиалын - Қызылорда облыстық 
Федерация сын құратындығын жариялайды және облыстық 
Федерация Президенті, вице-президенттер лауазымдарына 
конкурс жариялайды. Резюме мына мекен-жайға жолдануы 
тиіс: 010000, Астана  қаласы, Әуезов көшесі 13, Бас почта, 
а/ж №96, е-mail: 746131@mail.ru; байланыс тел.: 8 705 709 
84 99 (WhatsApp). Барлық ақпарат www.hodba.kz сайтында.



Қарақұйрық – қасиетті аң. 
Кейінгі жиырма жыл шамасында 
дала еркесінің саны азайып, құрып 
кету қаупі төнген соң «Қызыл 
кітапқа» енгізілген болатын. Алайда, 
қаскөйлердің теріс әрекеті әлі де тый-
ылмай тұр.

Өткен жылы «ОХОТЗООПРОМ» Қызыл  орда 
аумақтық инспекторлары Ғ.Сат тыбаев, А.Махан
бет жанов, Е.Үсен  баев аумақтық инс пекциясымен 
бір лесіп жүргізген бақы лау жұмысының нәти же
сінде Шиелі ауда ны ның тұрғындары Ұ.Н.Ә. есімді 
азаматтар Қосүйеңкі ауылы ның тау беткейінен қара
құй рықты оптикалық дәлдігі бар «Веппер» және қос 
ұңғылы аңшы мылтығымен атып алған жерінен ин
спекторлар құрығына түсті.

Сот шешімімен олардың әрқайсысына екі жыл 
алты айға шартты түрде бас бостан ды ғы нан айыру 
жазасы тағайын далып, мемлекетке келтірген екі мил
лион төрт жүз мың теңге шамасындағы залалды мем
лекет пайдасына қайтаруға шешім қабылдады. Айғақ 
заттар ретін дегі автокөлік пен қаружарақ тәркіленді.

Бір атап айтарлығы, дала еркесін атушылар жа
засыз қалмайды. Мұндай теріс әрекетке заң қатал 
екенін әрдайым есте сақтаған жөн. 

Бахитдин АЯЗОВ,
«ОХОТЗООПРОМ» Қызылорда 

аумақтық филиалы 
басшысының орынбасары.

Қоғалыкөлдік Қайрат Шайхиев қарусыз 
жүріп-ақ қасқыр ұстады. Бұрындары 
Төлебай Мырзапияев тай аңшысы бар елді 
мекеннің бүгінгі жастары да осылай өжеттік 
көрсетті.

Шара бары сында респуб
ли калық Т.Жүр генов қорының 
төрағасы Сәби Аңсат, Қа
зақстанның еңбек сіңірген артисі, 
«Құрмет» орде нінің иегері 
Бақытбек Ал пыс баев, «Өрлеу» 
БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда 
облысы бойынша педагогикалық 
қыз  мет  керлердің біліктілігін 
арт    тыру институты дирек то  
ры ның орынбасары, тарих ғы  
лым дарының кандидаты Сәкен 
Серікбаев және Т.Жүр генов рөлін 
сомдаған жас актер Асқар Ора
залиев колледж студенттеріне 
қайраткердің тар   тысқа толы 
тағдыры жайлы тағылымды 
естеліктер айтты. 

Орта Азияға ортақ тұлға, 
көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері Темірбек Қараұлы 
өзінің өлшеулі ғана ғұмырында 
қазақ халқының білімі мен өне рін 

д а м ы т у ғ а 
бойындағы 
бар қа жыр
қай  ратын сарп 
еткен тұлға. 

Сонау 1933 жылы, қазақ 
елі қу ғынсүр гін, алапат аш
тықтан аяу сыз зардап шеккен 
ауыр кезеңде, сол кездегі жаңа 
басшы Л.И.Мирзоянның ша
қыр туымен елге келіп, Қа зақ
станның білімі мен мә дениетін 
көтеруді зор жауап кер шілікпен 
мойнына алған Оқуағарту халық 
комиссары Темірбек Жүргенов 
ұлт болашағы үшін ұланғайыр 
іс атқарады. Ай та лық, Қа зақс
тан да қазақ тілінде оқытатын 
орта мектеп жүйесі осы тұста 
қалыптасады. Ұлт тілі, әде биеті, 
тарихы сол кезден бас тап мек
тепте оқылатын пәндер қатарына 
кіреді. Жалпы айт қанда, сол 

бір 45 жылдың беде рінде 
елімізде 22 жо ғары оқу 

орны, 85 техникум жұмыс 
жасаған. Ал орта мектеп
терде 1,5 миллиондай 
бала білім алған. 

Кездесу  ке ші нің 
келесі  бө  лі мін де кол
ледж  сту дент тері Н.Бе
ке  жанов атындағы 
 об     лыстық  дра ма теат р 
ак терларының қаты

суы мен Р.Отарбаевтың 
«Темір нарком» тарихи 

драмасының желісі бой
ынша қойылған спектакль

ден үзінді тамашалады. Спек
такльде әсіресе, Темірбек пен 
әкесі Қараның арасындағы 
диалог сол кезеңдегі ұлттық 
ұстынынан, тектілік тамыры
нан айырылған қазақ жұртының 
қасіретін айғақтайды. Әке мен 
баланың арасына саясат салған 
салқындық, бірбіріне деген 
ыстық ықыласын білдіруге ша
расыз кейпі көңілді алайтүлей 
күйге түсіреді. 

Колледж басшылығының ай
туынша, бұл дәстүрлі шара жыл 
сайын өтіп тұрады екен. Шара 
аясында студенттер тұлғаның та
рихын зерттеп, танымын кеңейте 
түседі. Жалпы айтқанда, жастар 
тәрбиесіндегі жаңашыл бастама 
жемісті жүзеге асырылып келеді.

Қазақ гуманитарлық заң және 
техникалық колледжінде көрнекті 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Темірбек Жүр ге новті жас 
ұрпаққа таныту мақсатында 
«Жұрт жадындағы Жүргенов» 
атты Н.Бекежанов атындағы 
облыстық драма театрының ак-
терларымен кездесу кеші өтті. 

Концертте Шолпан Бим
бетова, Ақмарал Ноғайбаева, 
Майра Сәрсенбаева, Руслан 
Ахметов, «Men qazaqpyn» 

мега жобасының жеңімпазы 
Күн  сұлу Түрікпен және рес
пуб  ликалық байқаулардың лау
реаттары Әділхан Қуанбаев, 

Марат Сүгірбай, Бисенбек 
Төлеубаев секілді жыр жүйрік
тері өнер көрсетті.

Кеште өнерпаздар «Жыр 
бастаумен», «Жолаушы мен 
дана», «Қамын ойла, халық
тың», «Шөлмек», «Төрт 
дос», «Бір шалдың хикая
сы», «Өмір өткелдері», «Жас 
ағаш», «Өсиет» тәрізді мысал
термелер мен көрермен қауымға 
рухани азық сыйлады.

А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет 
үйінде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақаласы аясында облыстық фи-
лармония жыршы-термешілерінің «Аталы сөзден ал 
кеңес!» атты мысал орындау концерті өтті. 
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КӨРЕРМЕН КӨҢІЛІН 
СЕРПІЛТКЕН КЕШ

Ұзақ сапармен жолаушы
лап келе жатқан бір керуен 
Қаратаудың табынында аял
дамақ боп түйелерін шөгере 
бер генде шешіліп кеткен шой
ын қазан тасқа тиіп қақ бөлініп 
қалады. Ошағын ұстап қалған 
он бес шақты кісінің ішінде бала 
Тынымбай да келе жатады. Енді 
қайтпекпіз деп тұрғанда жақын 
маңда ауыл бар екені белгілі 
болады. Бұл ауыл орта жүзде 
сөз жүйрігі атанған Досбол 
датқаның ауылы екен. Көлденең 
көк аттыға қазанын кім бере 
қойсын. Тығырықтан қалай шығу 
керек? Оның жолы сөз сыйлап, 
уәжге тоқтайтын Досболмен 

тілдесу ғана. “Қазан сұрауға мен 
барайын” дейді бала Тыным
бай. Үлкендер осыған келісім 
береді. Бала ауылға кірісімен 
сұрастырып бірден датқаның 
үйіне түседі. Есіктен еңкейіп 
сәлем бере:
– Уа, тақсыр, біз бір жүрген  жолаушы,
Намазымыз бар да, азанымыз жоқ,
Ошағымыз бар да, қазанымыз жоқ.
Түркістан алдымызда, 
            Ақме шіт артымызда,
Ала қоятын базарымыз жоқ, – 
дейді тақпақтап. Датқаның осы 
айтылғанды да құп көруіне болар 
еді. Бірақ ол сөзі келісті баланы 
онан әрі сөйлетпек болып:
– Уа, жолаушы,
Жол үстінен кім өтіп, кім келген жоқ,
Мына бізде де қазаннан басқа ермек жоқ.
Жарылқаушы жалғыз құдай деген бар,
Сұрағанды құдайдан басқаға бермек жоқ, 
– деп жауап қатады.
Сонда бала:
– Сұрағанды береді бар болса егер,
Сұрағанға бермейді тар болса егер.
Ел ішінде қазансыз кім қалады,
Жалғыз құдай жарылқап, жар болса егер,
 – дейді.

– Бәрекелді, балам. Көзіңнің 
шырағынан бір елдің билігіне 
жарайтын нұр төгіліп тұр екен, 
– деп сонда датқа қара қазанына 
қосып ақ батасын да беріпті.

Осы әңгімені кей жерде Төле 
би атамызға қатысты айтып жүр. 
Ол дұрыс емес. Себебі Төле би 
атамыз Досболдың алдына бала 
болып бара алмайды. Досбол 
датқа 1790 жылдары, ал Төле 
атамыз 1663 жылы өмірге кел
ген. Екеуінің арасында 127 жыл 
айырма бар. Ал Досболдың Ты
нымбайдан 52 жас үлкен екенін 
оңай есептей аласыз. Яғни, біз 
айтып отырған сөз тікелей Ты
нымбай биге қатысты тарихи 
дерек.

***
 Он екіон үш жасар Ты

нымбай қыр асырып уақ мал 
жайып жүреді. Малдың азығы 
өрісте, түс болды, қойшым 
тамақтансын дейтін қойешкі 
бар ма. Сондықтан малшы өзек 
жалғарын өзімен ала жүреді. 
Сондай бір түс әлеті болса керек, 
бала Тынымбай қалтаның жібін 
шешіп, аузын талқанға толтыра 
бергенде қырдың қалқасынан 
шыға келген екіүш атты:

– Әй, қойшы бала, бұл кімнің 
ауылы? – деп сұрапты.

Сөйлейін десе, талқанға 
қақалады, сөйлемейін десе, сұрап 
тұр. Не істерін білмеген Тыным

бай аузын жұмған күйі талқанды 
тілімен талмап бақырайып тұра 
береді.

– Мынау неге сөйлемейді
ей?! – деп әлгілердің бірі оған 
қамшысын үйіре төнеді.

– Мылқау шығар, – дейді бірі. 
Сөйтіп ат басын бұрып, тебіне 
бергенде аузынан талқанын 
шығарып тастаған бала, әлгі 
кісілердің артынан:

– Ақсақалдар, сөйлемегенім 
мына жыртық қалтадағы тал
қанымнан ауыз тиіңіздер деп айта 
алмай әдеп сақтап тұрғаным еді. 
Хан емес, қараша көрінесіздер, 
талқанымнан дәм татсаңыздар, 
жөнжосық білісер едік, – деп 
қалтасының аузын ашыпты. 
Кіш кентай бала тақылдап тұр
ғасын әрі дәм созғасын әлгілер 
талқаннан бірбір уыс алып, 
ауызға тастап жібереді. Дәл осы 
сәтте бала:

– Ал өздеріңіз қайдан келе 
жатырсыздар? – дейді.

Ауыздары құрғақ талқанға 
толған аттылар қапелімде сөйлей 
алмай тұншығып қалады.

– Ау, неге үндемейсіздер, 
мылқау боп қалғаннан саумы
сыздар, – деп бала қиялап жүре 
беріпті.

Баланың тапқыр, қарымта 
әрекетіне басын шайқаған үш 
аттының бірі “Түбі осы баланың 
билік, шешендікпен аты шығып, 
осы оқиға арқылы біздің де 
дерегіміз келер заманға өтетін 
шығар” депті. Сол кісі көреген 
екен, ой шотын әрібері қағып 
байқасақ, сол бір үш атты мен 
бала Тынымбайдың қыр астын
да тілдескен күнінен бері жүз 
елу бес жылдай уақыт өтіпті. Ал 
аттың үстіндегі үш адамды жерге 
қаратқан сол бала Тынымбайдың 
тапқырлығын паш еткен оқиға 
шынында да бүгінгі бізге жетті.

БАЛА ТЫНЫМБАЙ 
МЕН ДОСБОЛ БИ

Тынымбай би 1842 жылдың шамасында 
дүниеге келген. Жалағаш топырағында туған 
Тынымбай би туралы ел аузында әңгімелер көп-
ақ. Соның бір-екеуі былай айтылады.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.СБ

ТҰЛҒАНЫ ТАНЫТУДЫҢ 
ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ

– «Алтайбек» егіс алқабында мал қарап жүрген сәтім 
еді. Күн найза бойы көтерілген тұста бір үйір жылқыны 
қуып жүрген қасқыр көзге түсті. Астымдағы атым да осал 
емес еді... Алқапта емінеркін қуа лап жүріп, үзеңгімен 
соқтым, қамшымен са ба дым. Әйтеуір, сол қасқырды 
шаршатып, қолға түсірдім, – деді Қайрат Тағайбекұлы.

Ауылдағы бұл оқиға ел аузында жүр. Тыптыныш 
мал баққан ел дің бақ тапқан ұл дары осындай!

Сырдария ауданы.

ҚАСҚЫР 
СОҚҚАН ҚАЙРАТ

ҚАРАҚҰЙРЫҚ АТҚАНДАР 
ЖАЗАСЫН АЛДЫ

OQIǴA QURYQ

Ресей патшасының 1916 
жылғы 25 маусымындағы 19 
бен 31 жас аралығындағы 
қазақ жігіттерін І дүниежүзілік 
соғысқа, жер қазу жұмысына 
алу жөніндегі жарлығын орын
даудан бас тартқан халықты 
көтеріліске бастаған батырдың 
бірі осы Аманкелді Има
нов болды. Бұл ұлтазаттық 
көтеріліс тек Торғай уезі ғана 
емес бүкіл қазақ елін қамтыды. 

Патша үкіметі Орын бор
дағы генералгубернаторға 
көтерілісті тездетіп жоюға ар
найы отряд шығарып, қатаң 
жазалауға тапсырма береді.

Жер жағдайын жақсы 
білетін жергілікті сарбаздар 
Аман келдінің басшылығымен 
партизандық соғыс тактикасын 
пайдаланды. Тікелей бетпе
бет соғысқа мүмкіндігінше 
бармаған. Бір жарым жылға 
созылған бұл соғыс аяғында 
патша үкіметінің құлауымен, 
совет үкіметінің орнауымен 
аяқталды. 

1918 жылы бүкіл Ресей
де азамат соғысы басталды. 
Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дула
товтар бастаған саяси қозғалыс 
күшейіп, мүмкіндік болса өз 
алдына мемлекет құру бағытын 
ұстанып, қарулы күш жасақтап 
әрекет жасалды. Сол кездегі 
Торғай қаласы саяси күштердің 
тоғысқан орталығы болды. 

Бұл кезеңде дала батыры 
большевиктер жағында болды. 
Осы жолға түсуіне Әліби Жан
келдин қатты ықпал етті. 

Биыл Аманкелдінің өмірден 
озғанына 100 жыл толып отыр. 
Елін езгіге қарсы көтеріліске 
бастаған Аманкелдінің өмірден 
өтуі жайлы түрлі әңгіме көп. 
Бір анығы – оның өлімі адам 
қолынан болғаны. 

Ұлтазаттық көтерілісінде 
ерекше ерлік көрсеткен батыр
лардың бірі – Кейкі мерген.

1871 жылы Қостанай облы
сы Аманкелді ауданының Бай
тума қонысында дүниеге кел
ген Кейкі көтерілістің өте белді 
ұйымдастырушыларының бірі 

болған. Тарихта бірінші рет 
жауға қарсы арнайы мерген
дер жасағын ұйымдастырып, 
дұшпандардың зәреқұтын 
қашырған. Кейкі мергендерінің 
оғынан ажал құшқан жаудың 
нақты есебі жоқ, еш жерде 
айтылмайды, дегенмен со
ғыс кезіндегі олардың ерлігі 
халықтың есінде мәңгілік 
сақ талып қалған. Соғыс ке
зінде Кейкінің мергендер жа
сағы Күйікте Торғай қала
сын қоршауға алғанда, Доғал 
шай қасында ерекше ерлік 
көрсеткен. 

Аманкелді батырдың өлі
мінен кейін Кейкі қуғынға 
ұшы райды. Біраз жыл Ұлы
тау, Қызылқұм жағында бой 
тасалайды. Ақыры 1923 жыл
дың көктемінде комиссар 
А.Токаревтің алдап шақырған 
сөзіне сеніп, Торғайға келген
де ойы харам екенін сезіп, оны 
кабинетінде атып кеткен. Де
генмен, соңынан қалмай қуған 
әскердің қолына түседі. Олар 
мергеннің денесін бөлшектеп,  
басын кесіп алып бір ай бойы 
Торғай қаласының орталық 
алаңына сырыққа шаншып іліп 
қояды.  Кейін Кейкінің басын 
Орынборға жіберіпті. Онда 
үш жыл тұрғаннан кейін 1926 
жылы Қазақстанның орталығы 
Қызылордаға көш уіне байла
нысты басты СанктПетербурға 
апарып антро по логиялық қор
дың күзет каме расына №3383 
номерімен мәңгілік сақтауға 
қойылады. 

Дегенмен, Алла сәтін са
лып, 2017 жылы Кейкі бабаның 
басы елге қайтарылып, туған 
жері Байтұмаға ақ арулап 
қайта жерленеді. Бұл халықтың 
есінде қалатын сауапты іс бол
ды. 

Дәл осындай сәтті жұмыс 
еліміздің несібесіне қайта ла
нып Кенесары ханның басы 
табылып жатса, ел еңсесі 
көтерілер еді.  

Аманкелді Үдербайұлының 
атасы Иман батыр Кенеса
ры ханның сарбаздарының 
қатарында шайқасқан ерлердің 
бірі болған. 

Аманкелдінің ұлы Рама
зан (19161942 жыл) Ұлы 
Отан соғысында ерлікпен қаза 
тапқан. Торғай қаласының 
орталық алаңына Аманкелді 
мен Кейкіге арнап үлкен ес
керткіш қойылса, нұр үстіне 
нұр болар еді. Атырау қала
сында Исатай мен Махамбет 
қойылған ескерткіш сияқты бо
лып жарасып тұрар еді. 

Мұхитдин СМАЙЫЛҰЛЫ,
еңбек ардагері,  

Шиелі ауданының 
құрметті азаматы.

ДАЛАНЫҢ 
ДАРАБОЗ 
БАТЫРЫ

Аманкелді батыр 1873 жылы Торғай уезі 
Қайдауыл болысындағы үшінші ауылда дүниеге 
келген.  Алғашқы сауатын ескіше медреседен алып, 
соңынан екі жылдық орысша-қазақша мектепте 
оқыған. 

Бағалау жүйесі де түбегейлі 
өзгеріске ұшырап, критериялық 
бағалау жүйесіне өтеді. Крите
риалды бағалау кезінде оқушы
лардың үлгерімі алдын ала 
белгіленген критерийлердің 
нақ  ты жиынтығымен өлше неді. 
Оқу шылардың пән бойынша 
үлгерімі екі тәсілмен баға ланады: 
қалыптастырушы бағалау және 
жиынтық бағалау. Осы бағалау 
жүйесінің артық шы лығы, оқу
шы ның жанжақ ты ойлау қабі
летін дамытып, ғылыммен айна
лысуына өз ықпалын тигізеді.

Бағдарлама негізінде жа
ңар тылған білім беру бағ дар
ламасында әр пәннің өз ге шелігі 

бар. Әр тақырып соңындағы тап
сырма оқушылардың дең гейін 
ғана анықтамай, логи калық ойын 
жетілдіруіне мүм кіндік береді. 

Қорыта айтқанда, жаңар
тылған білім бағдарламасының 
мәні – оқушының функцио налды 
сауаттылығын қалып тастыру. 
Оқушы өзінің мектеп қабыр
ғасында алған білімін өмірде 
қолдана білуге баулу. Осы міндет 
ұстаздарға үлкен жауапкершілік 
жүктейді. 

Манзура ЖИЕНБЕКОВА, 
№12 І.Қабылов атындағы 

орта мектеп мұғалімі.

Жаңартылған білім жүйесі – құзыреттілікке және 
сапаға бағытталған бағдарлама. Оның маңыздылығын 
оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру 
ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу 
жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау үшін қажетті 
тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді білім көтеру курстарында 
оқу барысында ұғындық.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ 
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА ЖЕТЕЛЕЙДІ


