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Есепті кездесуге байланысты ха
лық тың ұсы ныстары, ескер тулері мен 
пікірлерін жинақ тайтын жәшіктер тө мен
дегі мекенжайларда 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, «Талап» 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 аграрлытехникалық 
колледжі, №35, №36, №210 және №131 
орта мектептер ғима раттары.

Шиелі ауданы бойынша: аудан 
әкімінің аппараты, Шиелі кенті әкімінің 
аппараты, 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» гуманитарлықтехни калық 
инс   титуты, «Жайна», «Универсам», 
«SMALL», «Сыр  дария» сауда үйлері, 
«Жаңа базар» базары 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.

ЕРТЕҢ
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.

2018 – Сыр өңірінің әлеуметтік
экономикалық дамуына 

негіз болған Елбасы Жолдауы, мемлекеттік, 
өңірлік бағдарламалар, ісқимыл жос
парлары, жол карталары табыс ты жүзеге 
асқан жыл. 

2018 – ауыл шаруа шы лығы, 
тұрғын үй салу, аймаққа 

инвес тиция тарту, құрылыс сала ларының 
даму қарқыны еселенген жыл. 

2018 – 42 әлеу меттік ны  сан ның 
құрылысы жүргізіліп, оның 

30ы пайдалануға беріл ген жыл.

2018 – құрылыс индустрия
сын да ірі 2 өндіріс орны – 

Жаңақорған әк зауыты мен Шиелі тампонаж
ды цемент зауыты іске қосылған жыл. 

2018 – жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың үшжылдығына 

бас тау берілген жыл. 

2018 – Ресейдің іргелі тех ни
калық жоғары оқу орын

дарында оқыған сырбойылық тү лектердің 
алғашқы қарлы ғаш тары туған жерге ора
лып, 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 – Сыр дария ның сол жа  ға ла
уына қоныстану бас талған 

жыл. 

2018 – «Цифрлық Қазақ стан» 
мемле кеттік бағдар лама сы 

мен «Smart City»  тұжы рым   дамасы аясын
да білім, ден   саулық, тұрғын үйком му нал  
дық, көлік, қауіп сіздік сала ла  рында жобалар 
басталған жыл. 

Одан басқа өткен жылы жас тар саясатын
да, жұмыспен қамту және әлеуметтік қор
ғауда, инфрақұрылымды дамытуда, ауыл 
шаруашылығында, мем лекеттікжеке меншік 
әріп  тестікті ны ғай туда, тағысын тағы сала
ларда іргелі жобалар жүзеге асты. 

ЖЫЛДЫҢ БАСЫ ҮЛКЕН ДЕ ҰЗАҚ ЖОЛДЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫ ІС ПЕТТІ. ЖОЛҒА 

ЖИНАЛҒАН АДАМ НЫҢ АЛДЫНА МАҚСАТ 
ҚОЯТЫНЫ, СОЛ СА  ПАРДА 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, 
БАРЖОҒЫН ТАРАЗЫҒА ТАР ТАДЫ. ӨЙТКЕНІ 

КЕШЕГІ КҮННЕН АЛЫС ЖОҚ, ЕРТЕҢГІ КҮННЕН 
ЖА ҚЫН ЖОҚ. СОЛ ӨТКЕН МЕН ЕР ТЕҢ НІҢ 
ДӘНЕКЕРІ ІСПЕТТІ БҮ   ГІНГІ АШЫҚ ҚОҒАМ 

ҚАЛЫП ТАС ТЫР  ҒАН ҮРДІС БОЙЫНША 
НӘТИ ЖЕ ЛЕР МЕН ҚОРЫТЫНДЫЛАР 

ЖАРИЯЛАНАДЫ.

СЕНІМГЕ СЕРПІН – САН САЛАДАҒЫ ЕКПІН

Облыс экономикасы мен әлеуметтік сала дамуының кейбір көрсеткіштері

2018 жыл:

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ

ӨНЕРКӘСІП                       2013-2018 ЖЫЛДАР



2017 жылы «Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік ту-
ралы» заңға енгізілген 
өзгерістерге сәйкес, осы 
бағыттағы жобаларды жүзеге 
асыру тетіктері жеңілдетілді.  
Қазір бұл реттегі жобалар-
ды дайындау үдерісі 5 тен 3 
кезеңге азайды, соған сәйкес 
жобаны дайындау мерзімі 
7 айдан 3 айға дейін кеміді. 
Бұл, әрине, үлкен жеңілдік. 
Еліміздің түкпір-түкпірінде 
көптеген балабақша, емдеу-
диагностикалық орталықтары, 
спортзалдар мемлекеттік-

жекеменшік әріптестік арқылы 
бой көтеріп, пайдалануға 
берілуде. Ал Қызылорда облы-
сы – мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестікті дамыту бойынша 
еліміздегі үздік бес аймақтың 
бірі. Жүзеге асырылатын жо-
балар экономиканың барлық 
салаларын қамтып отыр.

2018 жылы облыс 
бойынша экономиканың 
барлық салаларында 
мемлекеттік-же   ке меншік 
әріптестік ая сын  да құны 
34 млрд тең гені құрайтын 
84 жобаны іске асыру 

жұмыстары жүргі зіл ді. 
Атап айтқанда, денсау лық 
сақтау саласында – 29, 
тұрғын үй-коммуналдық 
ша руа шы лығы саласын-
да – 20, дене шы нықтыру 
және спорт са ласында 
– 12, білім саласында – 
7, цифрландыруда – 6, 
жолау шылар көлігі және 
автомобиль жолдары 
саласында – 5, мәдениет 
саласында – 2, әлеуметтік 
қамсыздандыру, қоғамдық 
тәртіп және экология 
салалары бойынша бір-бір 
жобаның жұмыстары 
атқарылды. 
Олардың ішінде 32 жоба 

бойынша мемлекеттік-жеке-
меншік әріптестік шартына 
қол қойылды (қабылданған 
мемлекеттік міндеттеменің 
құны 10,5 млрд теңге). Оның 
басым бөлігін денсаулық 
сақтау саласы құрап отыр. 
Бұлардың жүзеге асырылу-
ымен облыс көлемінде 12 

дәрігерлік амбулатория, 9 
дене шынықтыру-сауықтыру 
кешені және бір ауысымда 
400 келушіге арналған емха-
на  халыққа қызмет көрсетуді 
бастайды. Сондай-ақ облыс 
орталығындағы №101 мек-
тептің бу қазандығы қай та 
жаңғыртылса, Шиелі кен-
тіндегі іске қосылған цемент 
зауыты орналасқан индуст-
риялық аймаққа газ желілері 
тартылады, сонымен қатар 
осы аудандағы әлеуметтік ны-
сандар газдандырылады. 

Осылайша әріптестікті да-
мыту мемлекеттік пен жеке 
ынтымақтастықтың тиімділік 
процестерін жеделдетуге ық-
пал ететін Қазақстанның эко-
номикалық саясатының өзекті 
бағытына айналып отыр. Міне, 
2019 жылдың екінші айына 
аяқ басып отырмыз. Соңғы 
мәліметтерге қарағанда, об-
лыста осы бағыттағы жобалар 
саны 118-ге жетіп отыр.

MEMLEKETTІK-JEKEMENSHІK ÁRІPTESTІK

БІРЛЕСКЕН ІСТЕ БЕРЕКЕ БАР
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік – мемле-

кет пен жеке меншіктің бірлесіп жұмыс істеуі, екі 
тараптың өзара тиімді ынтымақтастығы.  Мұндай 
әріптестік жобаларын іске асыру тек жергілікті 
бюджеттің ауыртпалығын төмендетіп, жеке 
инвестицияларды тартып қана қоймайды, сондай-
ақ халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын 
жақсарта түседі. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.СБ

Бірегей жоба аясында өткен 
жылы Ақтөбе облысындағы «Бо-
зой» кентінен компрессорлық 
станция, Қызылорда облысын-
да «Қараөзек» жоғары техноло-
гиялық газ компрессор лық стан-
циясы пайдалануға берілді. 11 
желтоқсан күні Елба сы  ның қа-
тысуымен өткен жал пы  ұлттық 
телекөпірде осы ком п рессорлық 
станциядан «Са ры арқа» магистра-
льді газ құбы рының құрылысын 
бастау рәсімі өтті. Ол Жезқазған, 
Қарағанды, Теміртау қалалары 
арқылы Ас танаға жеткізіледі. 

«Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
магистральді газ құбыры мұ-
най лы өлкеден бастау алады. 
Былтыр Сексеуіл кенті тұсынан 
«Арал», ал қаңтарда Қазалы ау-
даны аумағынан «Қорқыт Ата» 
компрессорлық станциялары 
қол данысқа берілді. Аталған ны-
сандар елдің оңтүстік өңірін газ-
бен тұрақты қамтамасыз етуге 
және қазақстандық экспорт кө-
лемін ұлғайтуға мүмкіндік бе реді.

Бүгінгі таңда облыс орта лы-
ғы Қызылорда қаласы мен ай-
мағымыздағы 4 аудан орталы-
ғы ның тұрғындары табиғи 
газ дың игілігін көріп отыр. 
Об лыстың қалған 3 аудан ор-
та лығы – Жосалы, Жалағаш 
және Тереңөзек кенттерін газ-
дандыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Жосалы кентіндегі 
АГТС (автоматтандырылған газ 
тарату стансасы) құрылысына 
республикалық және облыстық 
бюджеттен 903,5 млн теңге қаржы 
бөлініп, нысанның құрылысы 
былтыр аяқталды. Сондай-ақ, 
өткен жылы Тереңөзек кентіне 
арналған АГТС орнату жобасы 
басталды. Қазынадан бөлінген 
2,1 млрд теңге қаражатқа АГТС 
салынып, 43,4 шақырымдық 
газ құбыры жүргізілді. Нысан-
ды аяқтау мерзімі – алдағы ма-
мыр айы. Ал кентішілік газ 
желісінің құрылысы көктемде 
басталды. 2020 жылға қарай 
аймақтағы барлық жеті аудан 
орталығын «көгілдір отынға» 
қосу жоспарланған.

Сондай-ақ, Қызылорданың 
сол жағалауын газдандыруға 
об лыс қазынасынан 650 млн 
теңге қаржы бөлініп, құрылыс-
монтаж жұмыстары қарқынмен 
жүргізілді. Осыдан екі жыл бұрын 
Байқоңыр қаласына газ берілгені 
белгілі. Нәтижесінде, нақты 
кезеңде облыс тұрғын да рының 63 
проценті, ал Қызыл орда қаласы 
халқының 95 про центі табиғи газ 
тұтынып отыр. 

Ең бастысы, облыс, аудан 
орталықтары ғана емес, ауыл-
дағы ағайын да көгілдір отынға 
қол жеткізді. Алдыңғы кезекте 
2016-2017 жылдары Қызылорда 

қаласына қарасты Белкөл кенті 
мен Талсуат елді мекені газ-
бен қамтылды. Ал өткен жылы 
Махамбет және Наурыз елді 
мекендерін кварталішілік газ-
дандыру жобалары бойынша 
қаржы бөлініп, жоба-сметалық 
құжаттама жасалған. Бұл ауыл-
дарда газдандыру жұмыстары 
басталатын күн алыс емес. Бұған 
қоса, қалаға қарасты Абай және 
Досан елді мекендерін газданды-
ру ісі 2019-2020 жылдары мем-
лекет пен жекеменшік әріптестігі 
арқылы жүзеге асырылатын бола-
ды.

Ұзаған жылдың 
мәресіндегі жағымды 
жаңалыққа келсек, ай-
мақтағы ауылдар да табиғи 
газ бен қамтыла баста-
ды. Мұндай игілікке қол 
жеткізген алғашқы ауыл 
– Шиелі ауданы Ыбырай 
Жақаев елді мекені. Бұған 
осы ауданға сапар барысында 
куә болдық. Даңғайыр диқан 
атын дағы ауылды Шиелі 
кентімен Тәуелсіздіктің 20 
жылдығы атын дағы көше 
бөліп тұр. Қыс тың басында 
осы ауылдағы 73 отбасы 
экологиялық таза отын көзін 
пайдалануға мүмкіндік ал ды. 
Ауыл әкімінің міндетін атқа-

рушы Ержан Оралбектің 
айтуынша, Ы.Жақаев елді 
мекеніндегі тағы 115 үйдің 
иесімен газ кіргізу туралы 
келісім-шарт жасалған. 

Сонымен қатар, Шиелі кен-
ті іргесіндегі Бидайкөл елді 
мекеніне де табиғи газ жүргізілді. 
Гигант ауылдық округі орталығы 
– Бидайкөл елді мекенінде 4 
мыңға жуық тұрғын бар. Мұн-
дағы барлық 702 үйдің 35-і ор-
талық газ құбырына қосылған. 

Мердігер компания «Демеу және 
К» серіктестігінің басшысы Ме-
деу Құлжановтың айтуы бой-
ынша, ақпанның 20-сына құбыр 
сынамадан өткізіледі. Үйге газ 
кіргізу қазір де жалғасуда. Сон -
дай-ақ, Шиелі кентіндегі ин-
дуст риялық аймақты газданды ру 
құрылысына облыстық бюд-
жеттен қаржы бөлінген-ді. Бү-
гінгі таңда құрылыс-монтаж 
жұ мыстары толық аяқталып, ны-
санды қабылдау жұмыстары жүр-
гізілуде.

Статистикаға сүйенсек, 4 
аудандағы 25 803 тұрғын үйдің 
21 мыңнан астамы қазір көгілдір 
отын пайдаланып отыр. Осы-
лайша, соңғы 5 жылда Сырдағы 
мың сан отбасының тұрмысы 
жаңа сипатқа ие болды. Ал, қал-
ған 3 аудан орталығы мен елді 
мекендерді магистральді газ құ-
бырына қосу бағытындағы жұ-
мыстар жалғаса береді. Айта 
ке тейік, Елбасының тікелей бас-
та масымен қолға алынған жо-
баның мақсаты – тұрғындары ты-
ғыз орналасқан еліміздің оң түстік 
бөлігін түгел газдандыру. Негізі, 
Сыр бойындағы елді мекендердің 
85 проценті магистральді құбыр 
бойында орналасқандықтан өңірді 
газдандыру кезең-кезеңімен жү-
зеге аса береді. 

Стратегиялық маңызы бар «Бейнеу-Бозой-Шым-
кент» магистральді газ құбырының құрылысы – 
Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен 
жүзеге асқан ауқымды жобалардың бірі. Төрт облыс 
арқылы өтетін газ құбырының жалпы ұзындығы – 
1143 шақырым.  Оның 846 шақырымы Қызылорда 
облысының аумағынан өтеді. Аталған құбыр бой-
ында бірнеше газ компрессорлық станциялар салын-
ды. Айта кетейік, аталған магистральді газ құбыры 
аймақ экономикасына қосымша қуат беріп, өңірді 
түгелдей газбен қамтуға жол ашып отыр.  

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.СБ

«КӨГІЛДІР ОТЫН» – 
ХАЛЫҚТЫҢ ИГІЛІГІНЕ

Оның айғағы – төрт жыл-
дан бері өткізіліп келе жатқан 
малшылар слеті. Еңбекті есе-
леп, шопандар мерейін бір 
асқақтататын шараға жыл 
өткен сайын қатысушылардың 
қарасы да артып келеді. Бұл 
аймақ экономикасында мал 
шаруашылығының үлесі артып 
келе жатқанының дәлелі де-
сек артық айтпағандығымыз. 
Бізге слет не береді? Ең әуелі 
малшылар қауымының бір-
бірімен тәжірибе алмасуына 
септеседі. Сондай-ақ, шопан-
дар еңбегі бағаланып, олардың 
келер жылы бұдан да жоғары 
жақсы көрсеткішке жетуге де-
ген ынтасын оятады.

Осы ретте айта 
кеткен жөн, өткен жылғы 
слетте облыс тари-
хында алғаш рет ауыл 
шаруашылығы өнімдерін 
тарату нарығына 
маркетингтік зерттеу-
лер жүргізіліп, облыс тың 
агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 2020 жылға 
дейінгі «Агрокартасы» 
қабылданды. Жоспарға сай 
2022 жылға дейін аймақта 
ет өндірісін 13 мың 
тоннаға, сүт өндірісін 68 
мың тоннаға ұлғайту жә-
не 2021 жылға қарай ауыл 
шаруа шы лығы өнімдерінің 
экспортын 5 есеге дейін 
арттыру көз делуде.
Бүгінде мал шаруашылы ғы-

мен айналысамын деушілердің 
қатары көбейген. Мемлекет та-
рапынан жасалатын қолдаулар 
мен арнайы қабылданған бағ-

дарламалар салаға серпін 
берді. Мәселен, өткен жылы 
облыста 324,0 мың бас ірі 
қара, 612,8 мың бас қой мен 
ешкі, 136,4 мың бас жылқы, 
45,7 мың бас түйе және 127,1 
мың бас құс тіркелген. Мал 
ша руашылығы өнімдерінің са-
пасын арттыру, асылтұқымды  
мал шаруашылығын дамыту 
мен мал басын көбейту мақ-
сатында 2248,8 млн теңге 
игерілген.

Өңірде ет экспортын қам-
та масыз ету басты назарда. 
«Сыбаға» бағдарламасының 
аясында да мал басы көбейіп, 

асылдандыру жұмыстары же-
місті атқарылуда. Жоспарға 
сәйкес өткен жылы 750 бас 
шетелдік селекциялы асыл-
тұқымды ірі қара аналық мал 
сатып алу жоспарланса, нақты 
1312 бас ірі қара сатып алын-
ды. Тұрғындарды ет және ет 
өнімдерімен қамтамасыз ету 
мақсатында Шиелі ауданын-

да “1000 бас ІҚМ бордақылау 
алаңын қалыптастыру”, Сыр-
дарияда бордақылау алаңы, 
мал сою пункті және ет ком-
бинатын құру, Жаңақорған 
ауданында  300 бас ірі қара 
асылтұқымды репродукторын, 
қуаттылығы тәуілігіне 10 бас 
мал сою  пункті құрылысын 
салу жобалары жүзеге аспақ. 
Ет бағытында түліктеріміз 
Өзбекстан, БАӘ, Иран, Ре-
сей елдеріне  экспортталуда. 
Бұл ретте облыстың буферлік 
аймақтан шығуы да өз кезе-
гінде оң септігін тигізуде. 

Осын дай толағай табыстың 
ар тында шопандар еңбегінің 
жат қандығы айқын.

Қызылордада теңізден 
маржан терген ең бек-
шілердің мерекесі де 
ерекше аталып өтеді. 
Балықшылар слетін 
тойлау 2015 жылдан 
бастап жалғасып келеді. 
Оған жыл сайын еліміздің 
түкпір-түкпірінен келген 
балықшылар қатысуда.

Арал теңізінің 
солтүстік бө лігін сақтап 
қалу мақсатында дүниеге 
келген САРАТС жобасы 
теңіз бойын жағалай қо-
ныстанған халықтың әл-
ау қатымен қатар өңірдің 
әлеу меттік-экономикалық 
жағ дайы  ның жақсаруына 
сеп бол  ды. Сондай-
ақ, атакә сіп ті жан-
дандырамыз деген халық-
тың көңіліне үлкен үміт 
сыйлады.
Бүгінде Арал теңізінен 

жы лына 8 мың тонна балық 
ауланып, жергілікті балық өң-
деу зауыттарында өңделуде. 
Қазіргі таңда аймақта жылдық 
қуаттылығы 11 мың тонна-
дан асатын 8 балық өңдеу за-
уыты жұмыс жасайды. Төрт 
кәсіпорынның Еуропалық 
Одақ елдеріне өз өнімдерін 
экс порттауға мүмкіндік бере-
тін “Еврокод” есептік нөмірі 
бар. Былтыр облыс бойынша 
3802,8 тонна балық өнімдері 
экспортталды. Оның ішінде 
Ресейге – 2417,4 тонна, Еуропа 
елдеріне – 1305,4 тонна, аспан 
асты елі Қытайға 80 тонна 
жіберілген.

Жалпы алдағы уақытта 
бұл бағыттағы жұмыстар өз 
жалғасын тауып, көрсеткіштер 
көлемі ұлғая бермек. Себебі, 
халықтың әлеуетін көтеріп, 
елдің ырысын еселейтін сала 
өңір экономикасының өзегіне 
айналуда.

ТҮЛІК – ТАБЫС, БАЛЫҚ – БАЙЛЫҚ 

Мейрамкүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

Сыр өңірі – бұрыннан төрт түлікті түлеткен, 
атакәсіптен айнымаған аймақтың бірі. Сол себепті 
қай кезде де елдегі ағайын мал шаруашылығына 
барынша мән беріп келеді. Соңғы жылдары өңірде 
түлігін төлдетіп, қыс-жаз демей маңдай терін 
төккен шопандар еңбегі елеусіз қалмауда.

2018 жыл: Сенімге серпін – сан саладағы екпін
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ЖАҢАРУ ЖОЛЫНДАҒЫ 
ЖАСАМПАЗДЫҚ

Арал ауданындағы Шижаға ауылында қайта жаңғыртылған ауыз су 
желісі салтанатты түрде ашылды. Елдімекендегілерді сапалы сумен 
қамту мәселесі «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында жүзеге асты.  

Жалағаш ауданындағы Таң ауылдық округінде тәулігіне жүз тоннадан астам күріш 
өңдейтін цех пайдалануға берілді. 

Өткен жылы жалпыұлттық телекөпір барысында еліміздің орталық және солтүстік өңірлерін 
газдандырудағы аса маңызды жоба – «Сарыарқа» магистральді газ құбырының құрылысы 
басталды.

Денсаулық сақтау мекемелеріне арнайы көлік кілттерін тапсыру 
салтанаты.

Мемлекет басшысының қатысуымен 
өткен  жалпыұлттық телекөпір аясында 
Шиелі ауданында тампонажды цемент 
зауыты ашылды.

Жаңа оқу жылында Жаңақорған кентіндегі Алтынсарин шағын ауданында № 56 мектептің жаңа ғимараты 
ашылды. Жалпы былтыр облыс бойынша 7 мектеп пайдалануға берілді.

В  2018-м году в области сдано 699,3 тыс. квадратных метров 
жилья, введено в эксплуатацию 56 жилых домов. 

Арал ауданындағы апатты үй 
тұрғындары үшін 27 жайлы үй салынды. 
Әр үйдің аумағы 60 шм және тұрмыстық 
қажеттіліктеріне арналған қосалқы 
учаскелері бар.  

Өткен жылы 700 мың шаршы метрге жуық баспана, 56 тұрғын үй 
пайдалануға берілді.  

2018 жылғы рейтинг 
қорытындысы бойынша 

Қызылорда облысы бизнесті 
жүргізу үшін қолайлы жағдай 

жасаған ең үздік өңір деп 
танылды.

 «Индустрияландырудың екінші 
бесжылдығы. Қазақстанда 
жасалған» Жалпыұлттық 

телекөпір барысында Мемлекет 
басшысы Қызылорда облысының 

әкімі Қырымбек Көшербаевқа «Ең 
үздік бизнес орта құрғаны үшін» 
номинациясы бойынша «Алтын 
сапа» сыйлығын табыстады.
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ЖАҢАРУ ЖОЛЫНДАҒЫ

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев Астананың 20 жылдығына орай «Өңірлердің 
Астанаға тартуы» жобасы аясында Қызылорда облысы іске қосқан зымыран-ғарыш тех-
никасы музейінің ашық экспозициясын аралап көрді.

ҚР Парламенті Сенатындағы әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым жөніндегі комитеттің денсаулық сақтау, білім 
салаларындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік мәселелері 
бойынша өткен көшпелі отырысында Қызылорда облысының 
тәжірибесін республикаға үздік үлгі ретінде тарату ұсынылды. 

«Әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны жөнінен Қызылорда облысы республикада 
алдыңғы орында, өңірдің одан әрі даму мүмкіндігі жоғары». Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасын іске асыруды бақылау бойынша қоғамдық кеңес төрағасы, ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты Бақытжан Жұмағұлов аймаққа жұмыс сапары кезінде осылай атап 
өтті. 

Сексеуіл кенті маңында іске қосылған «Арал» компрессорлық станциясы 
еліміздің оңтүстігін газбен қамту мүмкіндігін арттырады. 

Қызылорда облысы «Ақылды басқару» бағытында пилоттық аймақ ретінде таңдалды. 
Бүгінде Қызылорда өртке қарсы, полиция, жедел медициналық жәрдем, газ-түтіннен қорғау 
және төтенше жағдай қызметтерін біріктірген «112 бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік 
қызметі» жобасы бойынша пилоттық өңір болып саналады. Бұл жедел қызмет түрлерінің 
жұмыс істеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Соңғы бес жылда 520 қызылордалық жас та-
лапкер ресейлік білім гранттарын иеленді. Өткен 
жылы 58 түлек Ресей Федерациясының жетекші 
жоғары оқу орындарына оқуға түсті. Жас 
мамандардың алғашқы легі, атап айтқанда, 31 
адам дипломмен туған жерге оралды. 43 түлек 
магистратурада білім алуды жалғастыруда. 

Қызылордада «Байқоңыр Инвест» Х инвестициялық форумы 
өтті. 2013 жылдан бері дәстүрге айналған форумдар нәтижесінде 
120 меморандум мен келісімге қол қойылып, 200 млрд теңгеден 
астам инвестиция тартылды. 

21 желтоқсанда Қызылорда облысына 
табиғи сәйкестік уақыты қайтарылды. Мем-
лекет басшысы әкімдіктің аймақты 5-ші 
уақыт белдеуінен 4-ші уақыт белдеуіне көшіру 
туралы ұсынысын қолдады.

Порт-Луи қаласында (Маврикий Республикасы) өткен 
ЮНЕСКО-ның 13-сессиясында Қорқыт ата мұрасын адамзаттың 
материалдық емес мәдени мұрасының репрезентативтік тізіміне 
енгізу туралы шешімі қабылданды.

Қызылордада облыстық мемлекеттік архивтің 
жаңа ғимараты пайдалануға берілді. 
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2018 жылы Қазалы, Арал аудандарында 2 аудандық орталық аурухана қолданысқа берілді. 
Шиелі ауданындағы аудандық орталық аурухананың және Жөлек елді мекеніндегі дәрігерлік 
амбулаторияның жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді. 23 жаңа техника сатып алынды.

ҚР Премьер-Министрі Бақытжан Сағынтаев Сыр еліне жасаған сапа-
ры барысында облыста мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің әлеуеті 
артқанын, тың тәжірибе табысты жүзеге асып отырғанын атап өтті. 

Қызылордада үшінші «Цифрландыру: аймақтардың дамуы үшін 
жаңа мүмкіндіктер» атты интернет-форумы өтті. Онлайн режимде 
ұйымдастырылған форум жұмысына Ресей, Украина, Беларусь, Қытай 
мемлекеттерінен спикерлер тартылды. 

Арал, Қазалы аудандарында мемлекеттік символдар аллея-
сы ашылды, алдағы уақытта ел еңсесін көтеретін мұндай ал-
леялар облыстың барлық аудандарынан бой көтереді.

Жаңақорған ауданының Сүттіқұдық ауылдық округінде спорттық-сауық-
тыру кешені салынды. Өткен жылы мемлекеттік-жекеменшік әріп тестік 
негізінде облыста 7 спорттық нысан пайдалануға берілген болатын. 

Қызылордада Сырдарияның сол жағалауынан ірге көтерген жаңа қала 
құрылысы  қарқынды жүргізілуде. 

Арал ауданындағы Қамбаш көлі жағасында IV балықшылар слеті өтті, шараны өткізу 
2015 жылдан бастап қолға алынған.

Халықаралық Аралды құтқару қоры мен облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен 
Қызылордада алғаш рет «Арал теңізінің күні» аталып өтті. 

Ресейлік «Аэрофлот» әуе компаниясының 
ұшағы Қорқыт ата әуежайында. Ол 
Қызылорда - Мәскеу бағыты бойынша 
жолаушы лар тасымалдайды. Шиелі ауданының Ыбырай Жақаев ауы-

лында көгілдір отын пайдаланыла бастады. 
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Қызылорда қаласының 200 жылдығына арналған салтанатты шаралар 
облыс көлемінде кеңінен аталып өтті. 

Сыр елінде 2015 жылдан бері малшылардың 
облыстық слеті өткізіліп келеді, өткен жылы малшы-
лар мерекесі 4-ші рет тойланды.

Алматыда Қазақ спорт және туризм академиясы 
мен республикалық «Спорт жұлдыздары» газетінің 

ұйымдастыруымен 2018 жыл қорытындысы бойынша 
өткізілген салтанатты кеште Қызылорда облысының 
әкімі Қырымбек Көшербаев «Үздік спортқа жанашыр 
облыс әкімі» номинациясы бойынша марапатталды. 
Облыстық спорт және туризм басқармасы (басқарма 
басшысы Олжас Акимов) «Үздік спорт басқармасы» 

атағына ие болды. 

«Аралтұз» АҚ-да ас тұзы мен 
техникалық тұз өндірісінің көлемі 
2,9 есе өсті. 

Н.Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық музыкалық 
драма театры ұжымы Шотландия астанасы Эдинбург қаласында 
өткен «Fringe» халықаралық фестиваліне қатысты.  Облыс әкімдігі, «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы,  облыстық 

кәсіпкерлік және туризм басқармасының ұйымдастыруымен бизнесін жолға қойған 
мүмкіндігі шектеулі азаматтар қатысқан байқау-көрме өтті. 

Қызылорда қаласында  олимпиада резерві облыстық 
балалар мен жасөспірімдер спорт мектептеріне қызметтік 
автокөліктер кілттерін табыс етті.

Тасбөгет кентінде 140 орындық «Нұр Орда» балабақшасы пайдалануға 
берілді. 2018 жылы облыс бойынша 7 балабақша есік ашқан болатын. 

Қызылорда қаласында Сырдарияның сол жағалауынан бұрынғы Қазақ орталық 
атқару комитеті ғимаратының сызбасы негізінде салынған «Рухани жаңғыру» 
орталығының ғимараты пайдалануға берілді.

2018 жылы «Қайсар» футбол клубына 50 жыл толды. 
Батырхан Шөкеновтің туған күні 

18 мамырда Қызылорда қаласында 
әнші-композиторға арналып ескерткіш ор-

натылды.
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Мемлекеттік органдардың 
басшылары әрбір келушіні қа-
былдады және тыңдады. Қа-
былдау қорытындысы бойынша 
олардың байланыс ақпараты мен 
өтініш-ұсыныстары жөнінде мә-
ліметтер базасы құрылады.  

“Таңертеңнен бастап азамат-
тарды қабылдау жүргізілуде, 
келушілердің  басым көпшілігі 
– көп балалы және жалғызбас-
ты аналар, бастапқыда түсініс-
пеушілік орын алып, жағдай 
шиеленіспен басталған бола-
тын. Бірақ біз ортақ шешімге 
келіп, айқай-шумен мәселе ше-
шілмейтінін айтып, сөйлесіп 
мән-жайды бірлесіп шешуге ке-
лістік. Жиналған тұрғындарға 
облыс әкімінің орынбасарла ры 
мен Қызылорда қаласы әкімі-
нінің қабылдауында өз талап-
тілектерін жеткізу ұсынылды”, 
– деді облыс әкімінің орынбаса-
ры Қуанышбек Ысқақов.   

Келушілердің негізгі сұрақ-
тары: “көп балалы ана” және 
“жалғызбасты ана” санатта-
ры үшін тегін тұрғын үй және 
бірқатар жеңілдіктер беру, мы-
салы, коммуналдық қызметтер, 
салықтар, жәрдемақыларды арт-
тыру және өзге де әлеуметтік 
тө лемақылар. Әрбір келушінің 
сұрақтары бойынша түсініктеме 
берілді, мәселелері әрі қарай 
тал қыланатын болады, содан 
соң жауабы жолданады.

Бұдан бұрын барлық өңір-
лік БАҚ-та, әлеуметтік желі-
лер дегі және интернет-ресурс-
та рындағы ресми аккаунттарда 
Ашық есік күнін өткізу туралы 
ақпарат жарияланғанын атап өт-
кен жөн.  

Сонымен қатар, 6 ақпан кү-
ні облыс орталығында қала әкі -
мінің орынбасарлары мен қа-
лалық бөлімдердің бас шы лары 
көп балалы әйелдер дің мұқ-
таж дықтары мен ұсыныс тарын 
анықтау мақса тында қабылдау 
өткізген болатын.

Сондай-ақ, облыс бойынша 

көп балалы отбасыларды ара-
лап, бірінші кезектегі қажет-
ті ліктерін анықтап, олардың 
мә се лелерін  шешу жолдарын 
қа растыруға бағытталған ар-
найы комиссия жұмысын баста-
ды.

Естеріңізге сала кетейік, 
Мем лекет басшысының тапсыр-
масы бойынша қазақстандық-
тар дың өмір сүру сапасын 
жақ сарту үшін ҚР Премьер-Ми-
нистрінің орынбасары Ербо-
лат Досаевтың басшылығымен 
жұмыс тобы құрылды.

Айта кетейік, бүгінде об-
лыста 35 мыңнан астам көп 
ба лалы отбасы бар. Барлық 
отбасыларға жәрдемақы уақы-
ты лы төленуде. 2018 жылы 
әлеу меттік қорғалмаған отбасы-
лардан шыққан оқушыларға 
келесі көмек түрлері көрсетілді.

25 232 оқушы тегін ыстық 
тамақпен қамтылды;

17420 оқушы жалпы білім 
беру қорының қаражаты есебі-
нен киіммен қамтамасыз етілді;

10295 оқушыға демалыс ла-
герьлеріне жолдама берілді;

“Қамқорлық” акциясы ая-
сында аз қамтылған отбасынан 
шыққан 1591 студент шәкіртақы 
алады, тегін ыстық тамақпен 
қамтылып, қоғамдық көлікте 
тегін жүреді.

Ақылы негізде оқитын ха-
лықтың әлеуметтік қорғалмаған 
топтарының студенттеріне оқу-
ға 50 пайыз жеңілдік және бі-
рінші кезекте жатақханадан 
орын беріледі.

2013 жылдан бастап аз қам-
тылған және көп балалы от-
басылардан, әсіресе ауыл дық 
жерлерден шыққан бала лар-
ды оқытуға әкім гранты та-
ғайындалған, аталған грант-
тар дың 900-ге жуық иегері  
елі міздің жетекші жоғары оқу 
орындарында білім алады.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.

КӨП БАЛАЛЫ 
АНАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

Қабылдауға 250-ге жуық көп балалы ана келді. 
9 ақпан күні А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық 

мәдениет үйінде облыс әкімінің орынбасарла-
ры, облыстық мәслихат хатшысы, Қызылорда 
қаласының әкімі мен “Нұр Отан” партиясы 
облыстық филиалы төрағасының орынбасары, 
сондай-ақ басқарма басшылары қатысқан Ашық есік 
күні өтті.

– Облыс әкімдігі өңір эко-
но микасының мұнай мен уран-
ға тәуелділігін ескеріп, жыл 
бойы Үкіметпен экспортқа 
шы ғарылатын мұнай көлемін 
ұлғайту, газға әділ баға қою 
және жаңа кеніштерді игеру 
мәселелерін шешу бойынша 
тиісті жұмыстар жүргізуде. 
Қа зіргі таңда аталған мәсе ле-
лер орталық атқарушы орган-
дардың қарауында. Осыған 
орай, экспортқа бағытталған 
бә  се кеге қабілетті өндірістерді 
құру мен дамыту бағытындағы 
жұмыстар жалғасып жатыр. 
Сонымен бірге, мұның бар-
лығы индустриялық-инно ва-

ция лық дамытудың мемле-
кет тік бағдарламасы аясында 
жү зеге асырылуда, – деді Ринат 
Қалдыбекұлы.

Бүгінде өңірде бағдарлама 
шеңберінде құны 512 млрд 
тең геден асатын 25 жоба қол-
ға алынып, қазіргі сәтте 7-і 
іске қосылған. Оның ішінде 
құрылыс индустриясы сала-
сында 2 өндіріс орны бар. Олар 
– Жаңақорған ауданындағы 
қу ат тылығы 75 мың тонналық 
әк зауыты мен Шиелі ауда-
нындағы цемент зауыты. Биыл 
бұлардың қатарына шыны за-
уыты мен балық өң дейтін цех 
қосылатын болады. Бұған қоса, 

алдағы уақытта “Шалқия” 
кен орнындағы тау-кен бай-
ыту комбинаты, кальций-
ленген сода зауыты, жылына 
1500 тонна ет өңдейтін құс 
фабрикасының және балықты 
тереңінен өңдеу зауыттарының 
құрылысы басталмақ. Сондай-
ақ, томат пастасы өндірісінің 
жо басы бойынша зауыт салу 
мәселесі де наурыз айында өз 
шешімін таппақ.

Жалпы атқарылған жұмыс-
тар нәтижесінде өткен жылы 
өңірге тартылған инвестиция 
көлемі 25,5%-ке артып, 325,5 
млрд теңгені құрайды. Оның 
ішінде өңдеу өнеркәсібіне тар-
тылған инвестиция көлемі 
37,6%-ке артқан. Ал сыртқы 
инвестиция көлемі 1,7 есеге 
өсіп, 98,2 млрд теңгеге жеткен. 

Брифингте облыстық 
кә сіп керлік және туризм 

бас қармасы басшысының 
орын басары Аза мат Дос-
жанов та салада ат-
қарылып жатқан жұмыс-
тар жай ын баян етті.

Оның айтуынша, жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың үш 
жылдығы аясында  арнайы 
Жол картасы әзірленіп, бір қа-
тар шаралар  жасалынған. Өт-
кен жылы шағын және орта 
кә сіпкерлік субъектілерінің са-
ны 49991 бірлікті құраса, биыл 
бұл көрсеткіш 51078-ге жет-
кен. Осыған сәйкес, 9 ай дың 
көрсеткіші бойынша 90 мың-
нан аса адам жұмыспен қам-
тылып, 250 млрд теңгенің өнімі 
өндірілген.      

– Салада мемлекеттік бағ-
дар ламалар да өз дәрежесінде 
жүргізілуде. Әсіресе, аудан 
тұр ғындары белсенділігі арту-
да. Мәселен, “Бизнестің жол 

картасы-2020” бағдарламасы 
не гізінде Арал ауданы 1 млрд 
теңгеге 16 жоба және Жа-
лағаш ауданы 459 млн тең-
геге 9 жоба шығарды. Ал, 
“Нә тижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту” бағдарламасы бойын ша 
Сырдария ауданынан – 167, 
Жаңақорғаннан – 164, Қар-
мақшыдан 148 кәсіпкер ша -
ғын несие алуға белсенді 
қатысты. Бағдарлама аясында 
шағын несиелер беру үшін бө-
лінген қаражаттың 569,3 млн 
теңгесін Жаңақорған ауда-
ны алып, алдыңғы қатарды 
иеленді, – деді облыстық кәсіп-
керлік және туризм бас қармасы 
басшысының орынбасары Аза-
мат Досжанов.

Жиын соңында баяндама-
шы ларға тілшілер тарапынан 
бірқатар сұрақтар қойылып, 
нақты жауаптар алынды.

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУДА ІЛГЕРІЛЕУ БАР
Өңірлік коммуникациялар қызметінде 

облыстық индустриялық-инновациялық даму 
басқармасының басшысы Ринат Сұлтангереев БАҚ 
өкілдеріне арнап брифинг өткізді.

Мейрамкүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

Аукционды қала әкімдігі, 
«Атамекен» кәсіпкерлер па-
латасы және «Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы» бір-
лесіп ұйымдастырды. Жиынға 
облыс әкімінің орынбасары 
Евгений Ким, «Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық филиалының 
бірінші орынбасары Ибадул-
ла Құттықожаев, қала әкімінің 
орынбасары Берік Сәрменбаев 
қатысты. 

Мемлекет басшысы «Нұр 
Отан» партиясының кеңей-
тіл ген отырысында жер те  -
лімдерін беру кезінде ашық  тық 
пен айқындықты қам  та масыз 
ету бойынша тапсырма бер-
ген еді. Аталған он лайн аукци-
он «Нұр Отан» пар тия сының 
коммерциялық мақ саттар үшін 
ұсынылатын бос жер учаскелері 
туралы ақпаратқа ашық қол 
жеткізу бағытындағы партиялық 
жоба аясында өткізілді. 
Шараның басты ерекшелігі –
әкімшілік кедергілерді азайтып, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу, сондай-ақ өтінім берген 
барлық кәсіпкерге мүмкіндік 
беру. Онлайн аукционға қатысу 
үшін не істеу керек? Бұл тура-
лы облыстық «Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығының» 
директоры Қамар Бекетова ай-
тып берді. 

– Онлайн аукцион ұйым-
дастыру үшін 2018 жылы бағ-
дарлама жасалып, Kasipker 
online порталы құрылды. Пор-
талда аукционға шығарылатын 
жер телімдерінің тізімі бо-
лады. Тізімді бассаңыз, кар-
та арқылы жердің қайда 
орналасқанын көріп, жанын-
да не бар, инфрақұрылымы 
қандай екені туралы ақпарат 
ала аласыз. Кәсіпкер сол жерге 

қызығушылық танытса, пор-
тал арқылы бірден тіркеліп, 
өтінім бере алады. Аукцион 
болатындығы туралы хабарла-
ма да порталда жарияланады, – 
деді ол.

Онлайн аукционның ар-
тық шылығы, басқа қалада іс-
сапармен жүрген кәсіпкерлер де 
интернет арқылы қатыса алады. 
Ал бұл алғашқы онлайн шара 
болғандықтан, бағдарламамен 
қатар дәстүрлі түрде де аук-
ционға қатысу мүмкіндігі бол-
ды.

Аукционда жеңімпаз атан-
ғандардың бірі – қызылордалық 
кәсіпкер Нұрлыбек Байменов. 
Ол он бес жылдан бері көлік 
жөндеу кәсібімен айналыса-
ды екен. Жоба туралы сұ раға-
нымызда, аукционды онлайн 
режиміндегі өткізудің тиімді 
екенін, интернет арқылы басқа 
қатысушылар қойған бағаны сол 
мезетте-ақ біліп, өз бағаңдый 
қоюға болатынын, бірнеше ми-
нут ішінде жер иеленушінің 
анықталатынын айтты.

Кәсіпкерлік мақсаттар үшін 
жер телімдерін беру бойын-
ша онлайн режимінде аукцион 
алдағы уақытта да өткізілмек. 

Айта кетейік, Қызылорда 
облысы «Ақылды басқару» 
бағыты бойынша пилоттық 
аймақ болып табылады. 

2017 жылы облыс әкімінің 
бастамасымен «Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы» 
ашылған болатын. Қазіргі 
таңда орталық «бір өтінім» 
қағидаты бойынша 70-тен 
астам қызметті тегін ұсынады.  
Жер қатынастары саласындағы 
21 қызмет, оның ішінде 7 
мемлекеттік қызмет ұсынылады.

ONLAIN QYZMETІ

ЖЕР ТЕЛІМДЕРІ 
БОЙЫНША 
АШЫҚ АУКЦИОН

Облыс орталығында кәсіпкерлерге жер телімдерін 
табыстау үшін аукцион онлайн түрде өтті. Бұл 
– онлайн өткен алғашқы аукцион. Қызылорда 
қаласының әкімдігі аукционға шығару үшін 39 бос 
жер учаскесін анықтаса, шараға қатысу үшін 70-тен 
астам кәсіпкер жиылды. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА.СБ

Еңбек ардагері, ғалым-
агроном, кезінде Қармақшы 
ауданының әкімі қызметін 
атқарған, Сырдария, 
Қармақшы аудандарының 
құрметті азаматы, Жахай 
Серікұлы Бодықбаев 80 жас-
қа толып отыр.

Еңбегімен еліне елеулі болған, 
ауыл шаруашылығы саласында ұзақ 
жылдар тер төгіп, қажыр-қайратын 
аямаған. Жахай ағамен алғашқы 
таныстық 1975 жылы Тереңөзек ауда-
ны, Сәкен Сейфуллин атындағы сов-

хозда директор болып тұрған кезінде 
болды. 

Облыстық партия комитетінің 
екінші хатшысы, бұрынғы Қазақ ССР 
Су шаруашылығы министрі болған 
Сұлтан Момынұлы Сәрсенбаев мені 
аудан активіне  ертіп барған еді. Ак-
тив  жиналысында Жәкең біраз про-

блемаларды алдымызға қойды. Сол 
кезден бастап Жахай ағамен қоян-
қолтық жұмыс істеу, ауылда тұрғын-
үйлер салу, халықтық мәселелерді 
шешу қолға алынып, біраз жұмыстар 
шешімін тапқан еді.

Әсіресе, қуаттылығы жылына 3 
миллион кірпіш шығаратын зауыт 
Қызылорда қаласында, сосын осы 
С.Сейфуллин атындағы совхозда бола-
тын. Бұл кез Жахай ағаның орда бұзар 
отыздан асқан шағы. Қиындыққа тай-
салмайтын, жаңалыққа жаны құмар, 
қара жұмыста әбден ысылып, еңбекте  
шыңдалған кезі еді. 

1975 жылдың ақпан айы. Те рең-
өзек ауданының бірінші хатшысы 
Қонысбек Қазантаев шақырып, жа-
ңадан ашылған Сәкен Сейфуллин 
атындағы совхозға директор болып 
барасың деп Жахаңды көндіреді.

Шынында, бұл шаруашылықтың 
қиыншы лықтары көп болатын. Судың 
аяғы, өзі жаңадан құрылып жатыр, 
жұмыс қолы жетіспейді, техника 
жоқтың қасы, бәрі ескі.

Алайда, жас директор 6 жыл сов-
хозды басқарып, күріштің көлемін 
1800 гектарға, орта өнімді 55 цент-

нерге көтерді, ірі қараны 2800 басқа 
жеткізіп, ет-сүт өнімдерін өндіруде 
алдына жан салмады. Осы еңбектері 
еленіп, Москвадағы ВДНХ-да төрт 
рет жеңімпаздар қатарында болды.

1980 жылы облыстық ауыл шаруа-
шылығы басқармасының бастығы 
Ел тай Байназарұлы Тыныштықбаев 
ауыл шаруашылығы министрлігіне 
ұсыныс жасап, Жахаңды бірінші 
орынбасарлыққа тағайындады.

Елтай аға: «бізге аудан басшы-
ларымен, совхоз директорларымен 
терезесі тең, іскер, білікті, өзің сияқты 
басшы керек, мен сізге сенемін, 
бірлесіп жұмыс істейік» деді.

Шаруашылықтың қайнаған қаза-
ны нан пісіп шыққан, оның үстіне 
бұрын басқарған саласы болғандықтан 
бұл жұмысты да абыройлы атқара 
білді.

Алайда, бұрыннан Жахаңның іс-
кер лігін білетін Шиелі аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
Сейілбек Шаухаманов ағамыз Жахаңа 
«құда» түсті. Сөйтіп, Шиелі аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
бастығы етіп тағайындады.Тағы да 
қызу еңбек басталды да кетті.

Сейілбек Шаухаманов алдағы үш 
жылда егіншілік мәдениетін артты-
рып, күріштің өнімділігін 42 центнер-
ден 50 центнерге жеткізу, мал ша-
руа шылығын  облыстың алдыңғы 
қа тарына шығару міндетін қойды. Бұл 
оңай тапсырма емес еді.

Жахаң ауданды алға сүйреу үшін 
аянбай тер төкті. Күн-түн деген жоқ, 
судың сағасында, егіннің жағасында 
жүрді. Тапсырма орындалды, үш 
жылда аудан күріштің гектарынан 
52 центнерден өнім алды, жүгері, 
жоңышқа өнімі 3 есеге артты. Аудан 
Социалисттік жарыстың жеңімпазы 
болып Республиканың  «Қызыл 
Туын» жеңіп алды. 

Онан соң Жахаң облыс тық 
халықтық бақылау комитеті төр аға-
сының бірінші орынбасарлы ғына ау-
ысты. Шамалы уақыт аталған  қыз-

метті атқарғаннан кейін үшінші рет 
облыстық ауыл шаруашылығы бас-
қармасы бастығының бірінші орын-
басары болып қайта тағайындалды. 
Бұл кезде біздің мекемеміз орта-
лық алаңдағы Қорқыт ата атын дағы 
Қызылорда мемлекеттік универси-
тетінің ғимаратында болатын.

Әлі есімде, 1992 жылдың 19 
ақпаны. Жахаң жұмыста жоқ. Кеш-
кісін теледидардан Жахаңның Қар-
мақ шы ауданының әкімі болып тағай-
ындалғанын естідік. 

Бұл кез тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдары еді. Ең қиын уақыт. Кімге 
болса да сын сағаттары еді.

Жахаң Қармақшы ауданын 4 жыл-
дан аса уақыт басқарды, елдің ауыз 
бірлігі мен саяси, мәдени өмірінің бел 
ортасында жүрді. Еңбегі еш кетпеді. 
Халықты соңына ерте білді. Қайбір 
сала болмасын, істеген ісі алға басып, 
қорытындысын ел көріп отырды.

Көгалдандыру, бау-бақша егу, кә-
сіпкерлікті дамытуға күш салды. 

Сол қиын кезеңде күнкөрісі тө-
мен отбасыларға қамқорлық жа-
сады. Қысқасы, елдің әлеуметтік-
эконо микалық дамуына үлкен еңбек 
сіңірді. 1995 жылы экологиялық 
жеңілдіктерге байланысты зейнетке 
шықты.

Қол қусырып қарап отырмай өзінің 
туған ауылы – Тереңөзек ауданы, Ақ-
жарма ауылындағы серіктестікті бас-

қарды. Бұл жерде де абы  ройлы болды, 
жұмысшылар ай лықтарын уақытылы 
алып тұрды. Үш жылда 70 жанұя жаңа 
үйге көшіп, қоныс тойын тойлады. 
Егіншілік технологиясын дұрыс ұстай 
білді, халық  кәсіпкерлікке  бет бұрды. 
Мәдениет  үйлері,   балабақша, сауда 
орындары жұмыс істеп тұрды.

Еңбеккерлік қасиеті әкесі Серіктен 
жұққан, ол қиын, жоқшылық заманда 
отбасын, ағайындарын егін егіп, мал 
бағып, балық аулап аштықтан аман 
алып қалған аяулы жан болатын.

Жахаң – үлгілі отағасы. Құдай 
қосқан жары Шарбан Тәжмаханқы-
зымен екеуі, ұлды – ұяға, қызды қияға 
қондырды. Қазір немере-шөберелерін 
сүйген үлкен әулеттің бәйтерегі.   

Тек өкініштісі жары – Шарбаннан 
ерте айырылып қалғаны.

Жахаң қоғамшыл. Қызылорда 
қалалық ардагерлер кеңесі төрағасы-
ның орынбасары. Қоғамдық жұмысқа 
белсене қатысады, өзінің мол тә-
жірибесін жастарға үйретеді. Тал 
егу, күріш, көкөніс өсірудің техноло-
гиясын жете меңгерген нағыз маман. 
Сөзі ширақ, байыпты, ауыл шаруа-
шылығының жанашыр-тілекшісінің 
өмір өнегесі өскелең ұрпаққа үлгі деп 
білеміз.

Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ.
облыстық ауыл шаруашылығы

 басқармасы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.

ЕҢБЕКТІҢ ӘМІРШІСІ
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Ел экономикасын 
алға жылжытатын 
сала ретінде ауыл 
шаруашылығын 
әртараптандыруға 
ерекше назар аудары-
луда. Бұл салада негізгі 
кәсіп күрішпен қатар 
майлы дақылдар егуді 
көбейту қолға алын-
ды. Сонымен қатар, 
ауыл шаруашылығы 
өнімдерін экспортқа 
шығару көлемі де жыл 
өткен сайын артып 
келеді. Осы және 
Байқоңыр қаласын да-
мыту бойынша өткен 
жылы атқарылған 
жұмыстар мен алдағы 
жыл жоспарын 
өңірлік коммуника-
циялар қызметінде 
ҚР Президентінің 
Байқоңыр кешеніндегі 
өкілі, облыс әкімінің 
орынбасары Серік 
Қожаниязов баяндады.

Кейінгі бірнеше жыл 
қатарынан күріштен өнім жи-
науда рекордтық көрсеткішке 
жеткен Сыр өңірінде мал 
шаруашылығы да қарқынды 
дамып келеді. Аймақта төрт 
түліктің саны артты. Ендігі 
мәселе – мал тұқымын асыл-
дандыру. Бұл орайда об-
лыс әкімінің орынбасары 
Чехия мемлекетін үлгі етті. 
Онда малдың 90 проценті 
асылтұқымды. Өзге елдің 
тәжірибесіне сүйенген жергі-
лікті мамандар бұл бастама-
ны бізде де жүзеге асыруға 
мүмкіндік бар дейді. Сондай-
ақ, мал бордақылау алаңын 
дамыту да басты назарда. 
Қазалы, Сырдария аудан-
дарында мал бордақылау 

алаңы жұмыс істеп тұрса, 
Шиелі ауданында құрылысы 
аяқталуға жақын. Тағы 
бір атап айтарлығы, ай-
мағымызда ірі ет комби наты 
биыл пайдалануға беріледі.

Егін шаруашылығы бой-
ынша сырбойылықтар  кү-
ріш пен қатар  нарықта сұра-
нысқа ие майлы дақыл дарды 
егуге баса назар ау да руда. 
Өткен жылы өңір ден 500 
тонна мақсары майы Қытай 
нарығына шы ға рылған. Ауыл 
шаруашылығы өнім дерін экс-
порттау кө лемі 27 процентке 
өсіп, өнім нің 15 түрі сыртқы 
нарыққа шыққан.

– Ауыл шаруашылығы са-
ласында мейлінше нарықта 
сұранысқа ие дақылдарды 
егуге мән берудеміз. Деген-
мен, күріш көлемін азайтпай-
мыз, – деді облыс әкімінің 
орынбасары.

Бұл салада су мәселесі 
назар аударуды қажет етеді. 
Осы мақсатта «Күміскеткен» 
су қоймасын салуға қажетті 
құжаттар әзірленуде және 
Қараөзек бойында 3 су тоспа-
сын қайта қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілетін бо-
лады. Сонымен қатар, суар-
малы жер көлемін ұлғайту 
мәселесі бойынша арнайы 
жұмысшы тобы жұмыс 
істеуде.

Балық шаруашылығын да-
мытуда да нәтижелі жұмыс 
бар. Өткен жылы Ресейге 
шығарған балық көлемі  екі 
есеге өскен. Бұдан 5 жыл 
бұрын Аралда 4 балық өңдеу 
зауыты болса, бүгінде облы-
ста жылдық қуаттылығы 11 
мың тоннадан астам 8 балық 
өңдеу зауыты жұмыс жасай-
ды.

Байқоңырда еркін 
экономикалық аймақ құру 
– оң бастаманың бірі. Бұл 
қадам жұлдызды қалада 
кәсіпкерліктің дамуына жол 
ашпақ. Сонымен қатар тұрғын 
үйлерді жекешелендіру мәсе-
лесі де басты назарда тұр.

Брифингте тұрмыстық 
қал дықтарды игеру, аудан-
дарда кәріз жүйелерін іске 
қосудың өзекті мәселесі 
және ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерді пай-
далану жайы да қамтылды.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЭКОНОМИКАНЫҢ ДРАЙВЕРІНЕ 
АЙНАЛУЫ ТИІС

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ
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Облыстық білім басқар ма
сының мәлімдеуінше, бүгінде 
«Күнделік» электронды журнал
дар ақпараттық жүйесіне 124 
мектеп пен 1 колледж қосылған. 
Электронды журнал енгізілгелі 
бұрынғыдай мектеп пен ата
ана сынып журналы, үлгерім 
табелі мен қағаз күнделік сатып 
алуға ақшасын шығындамайтын 
көрінеді. Бұл жүйе – сыбайлас 
жемқорлыққа тосқауыл. Атаана 
баласының қай тақырып бойынша 
баға алғанын біліп, мұғалімге хат 
та жолдай алады. «Күнделікті» 

173370 тұрғын, оның ішінде 
12803 мұғалім, 99565 оқушы мен 
62958 атаана пайдаланып отыр 
екен. Ал, «BilimLand» цифрлы 
білім беру порталы мұғалімдерді 
тегін дидактикалық материал
дармен қамтамасыз етуге септе
суде. Бұдан бөлек, оқушылардың 
келешектің кәсібін меңгеріп, IT 
ілімді, робототехниканы игеруіне 
ерекше көңіл бөлініп келеді. Бұл 
орайда қаладағы нөмірі 3ші 
мектеплицей өңірдегі алғашқы 
инновациялық білім ұясына 
айналуға күш салып отырғанын 

айту керек. Білім ордасының 
м а т е р и а л д ы қ  т е х н и к а л ы қ 
 базасы ақпараттық технология 
бағытында жабдықталуда. Мек
теплицей директоры Меруерт 
Әбдіхалықованың айтуынша, 
цифрландыруға қатысты маңызды 
міндеттерді іске асыруда об
лыс басшылығы қолдау танытып 
отыр. Жаңа сыныптар ашылуда. 
Соның арқасында балалардың 
ізденуге құштарлығы артқан. Ал, 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
кітапханада орналасқан ІТ парк 
ашылғанына көп бола қоймаса да, 
талантты жастар шоғырланатын 
ортаға айналып үлгерген. Мұнда 
жастар ақпараттықбағдар ла
малық өнімдерді әзірлеу, оларды 
қорғайтын антивирустық бағ
дар ламаларды жасап шығаруға 
дағдыланып келеді. 

Осындай қарқын денсаулық 
сақтау саласында да байқалады. 
Себебі, басшылық қызметті 
электрондық форматқа ауысты
ру тұрғындарды әуресарсаңнан 
құтқаратынын қаперге алған. 
Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Ақ ма

рал Әлназарова баспасөз конфе
рен циялардың бірінде об лыс тың 
барлық медициналық ұйымдары 
кешенді медициналық ақпараттық 
жүйеге қосылғанын алға тартқан 
еді. Иә, биылдан бастап емханалар 
мен ауруханалар медициналық 
құжаттарды цифрлық нұсқада 
жүргізуге көшті. Бұл 2020 жылға 
қарай ел тұрғындарының элек
тронды денсаулық паспорттарын 
жасауына, кезек күту мәселесін 
түбегейлі жоюға көмектесері 
сөзсіз. Оған қоса «DamuMed» 
мобильді қосым шасы дәрігер 
қабылдауына алдын ала жазылуға, 
дәрігерді үйге шақыртуға, рецепт, 
еңбекке уақытша жарамсыздық 
парағы, зертханалық талдау 
нәтижесі туралы мәліметті алу
ды жеделдетуде. Бүгінде оның 
қызметін пайдаланушылар үлесі 
41,7 процентке жеткен. 

Коммуналдық төлемдерді де 
қазір мойын созып, сағаттап ке
зек күтпей, терминалдан төлей 
салу мүмкіндігі көптеген жерде 
қарастырылыпты.  Тұтынушылар 
енді су, жылу, электр жарығы, 
тұрғын үй қызметі мен тазалық 

қызметіне бір кассадан төлей 
алады. Облыс бойынша 700 тер
минал арқылы электр жарығы 
үшін төлем жасауға бола
ды. Айта кетейік, «Android» 
операциялық жүйесінде арнайы 
бағдарлама да  іске қосылған. Ол 
арқылы сіз смартфонның бетін 
сипап, қаражатты діттеген жер
ге жеткізуге мүмкіндігіңіз бар. 
Кәсіпкерлік саласына да осын
дай бірсыпыра тиімді дүние 
енгізілген.

Ал, назар аударарлық басты 
жаңалық – облыста цифрлық 
технологиялар басқармасының 
құрылуы дер едік. Бұл рет
те аймақ басшылығы шетелдік 
тәжірибені ескеріп отыр. Себебі, 
қазіргі кезеңде ақпараттық 
технологияның пайдасы жетерлік. 
Оның үстіне әлемді алақанға 
сыйдырған технологияның өріс 
алғаны әрбіріміз үшін  тиімді. Біз 
оны күнделікті өмірге ақырын 
енгізіп келеміз. Тұрмыстық 
қажеттілік жылдам әрі адам 
күшінсіз өтелетін дәурен таяғаны 
осыданақ белгілі емес пе?!

– «Өнер ел мен елді, ұлт 
пен ұлтты жақындастырады» 
десек, сіз басқаратын ұжым 
бірталай шетел сахналарын 
бағындырды. Біздің халықтың 
табиғатын, бол мысын таныта-
тын концерттер арқылы өнер 
әлеміндегі ел шілік миссияны 
да атқарып жүрсіздер...

– Дұрыс айтасыз, өткен 
жыл облыстық филармония 
үшін жемісті жыл болды. Жыл 
көлемінде гастрольдік сапар
лар дың көкжиегі кеңейді.  Ре
сей, Ұлыбритания, Түркия, 
Бірік кен Араб Әмірліктерінде 
ұйымдастырылған гастрольдік 
сапарлар жоғары деңгейде 
өтті. Таратып айтатын болсақ,  
Орынбор қаласы мен ау
дандарында аралас құрамда 
әртістеріміз өнер көрсетсе,  
Лондон қаласында «Ақмешіт»  
фольклорлық ансамблі мен 
дәстүрлі, классикалық орында
ушыларымыз болып қайтты. Ал 
Тұрмағамбет атындағы халық 
аспаптар оркестрі маусым ай
ында Түркия мемлекетінің Кас
тамону, Болу, Ақсарай, Анка
ра сынды тарихи қалаларында 
өткен түркі тілдес халықтарының 
фестиваліне қатысты. Сондайақ, 
«Томирис» би ансамблі еліміздің 
мәдениетін халықаралық дәре
жеде дәріптеу мақсатында 
Бірік кен Араб Әмірліктерінің 
Президенті шейх Халифа бен 
Заид әл Нахаян атындағы 
гуманитарлық ұйымының ұйым
дастыруымен Әбу Даби қала
сында өткен халықаралық 
мәдени фестивальде ай бойы 
өнер көрсетті.  Бұл – ең алды
мен ұлттық өнер, мәдениеттің 
кере гесінің кеңей генін білдіреді. 
Екіншіден, өнерпаздардың кәсіби 
дең гейінің жоғарылауына, тә жі
рибе алмасуға мүмкіндік береді. 
Осы орайда жанжақты қолдау 
көрсеткен облыс басшысына ай
тар алғысымыз шексіз.

– Қазір адамдарды таңғал
дыру – қиынның қиыны. 
Өнер дің шоу сипатына баса 
назар аудару белең алды. Мұн
дайда көрермен талғамына 
сай бағдарлама түзудің өзі – 
еңбек. Шетелдіктердің наза-
рына ұсынылатын кон церт тік 
бағдарламада не қамтылды? 
Көрерменнің ықы ласы қалай 
болды?

– Көрерменнің ықыласына 
бөлену үшін репертуарлық 
ұсыным сұранысқа сай болу ке

рек. Әр халықтың өнерге деген 
көзқарасы бар, мәдениеті бөлек, 
әлбетте. Репертуарды жасақтау 
барысында осы мәсе лені назарда 
ұстаймыз. Өзгені өзіміздің ұлттық 
болмысымызбен, қазақи салты
мызбен, дәстүрлі өнерімізбен 
ғана таңғалдырамыз. Таңдау ба
рысында әлем классиктерінің 
шы ғармалары мен ұлттық музы
калық туындыларға баса назар 
аударамыз. Көрерменнің қызы ғу
шылығына келсек, олар  ды біздің 
шеберлігімізден бөлек ұлттық 
киімдеріміз, сахна мәдениетіміз 
де қызықтырды. 

– Филармония өңірдегі жас 
тарға музыкалықэсте ти ка лық 
тәрбие беру, жергілікті тұр
ғындарға классикалық, дәс  
түрлі әндер сыйлап, рухани 
қажетін өтеу қызметін қалай 
атқарып жүр?

– Филармония жастармен 
қалай жұмыс жасап жатыр де
генде тек  көрерменмен шек
теліп қалмауымыз керек. Өйткені 
филармонияның өзінде классика, 
дәстүрлі орын дау шылық, эстра
да, аспап, би жанрлары бойынша 
 жас тар жұмыс атқарып келеді. 
Олар дың шеберлігін шыңдау 
мақсатында әртүрлі конкурс, 
байқау, фестивальдарға қатыс
тыруға мүмкіндік жасап отырмыз. 
Ал көрермендерімізге кел сек, бір 
күн концертке келгеннен ешнәрсе 
өзгеріп кетпесі анық. Мәселе – бір 
келген көрерменді ұстап қалуда. 
Әр жанрдың өз тыңдарманы бар. 
Бұл жерде әңгіме – әр адамның 
талғамында. Классикалық не
месе дәстүрлі концерттерден 
гөрі эстрадалық ән кештеріне 
көрермен көп жиналады. Биылғы 
жылы осы классикалық өнерді 
тереңінен насихаттау мақсатында 
«Мәртебелі классика» атты жоба
ны қолға алып жатырмыз. 

– Жылдар өтіп, ұрпақ ауыс
қанмен, біздің тамы ры мыз дағы, 
түп негізіміздегі аталы сөздің 
мәйегін ұғу, тыңдау мәдениеті 
сақталып қала ты нына сенемін. 
Сыр бойынан шыққан ақын
жырау лардың шығармалары 
орын  далғанда елең ете қалып, 
оны соңына дейін тың дайтын 
ынта жас ұр пақ тың бойында да 
бар. Тек сол ұшқыннан жалын 
лаулату үшін олардың назарын 
бұра білу керек сияқты. Сіздің 
ұжымның сүлейлер есімін 
ұлық тау мақсатында жасаған 
жұмыстарына тоқталсаңыз.

– Жалпы облыстық филар

мония концерттерінің не гізгі 
мақсаттарының бірі – шығар
машыл адамдардың өнерін на
сихаттау. Концерт бары сында 
мүмкіндігінше шы ғарма автор
ларына тоқтауға тырысамыз. 
Мы салы,  лекцияконцерттер, 
та   нымдық му зы калық  кештер 
форматында көп өткіземіз. Ал 
нақты жырау ларға келетін бол
сақ,  филармонияда Сыр  елі нің 
үш жыраулық мектебінің өкілдері 
жұмыс атқарады. Олар бер
ген әрбір концертте шайырлар 
шығармашылығы  насихатталады. 
Осы күндері А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйінде «Ата
лы сөзден ал кеңес!» атты жыршы
термешілердің  мысал орындау 
концерті және 26 ақпан күні 
филармонияның концерт залын
да қазақтың әйгілі халық ақыны, 
композитор К.Әзірбаевтың 135 
жылдығына орай «Ән кемеңгері» 
атты дәстүрлі орындаушылар 
кон церті өткізіледі.

– Жас баланы қалай исең, 
солай өсетін жас шыбыққа 
теңеп жатамыз. Балалар-
ды өнерге баулудағы басты 
қағида – осы. Бұлақтың көзін 
ашып, жолын тазалаудан, 

яғни таланттардың талабын 
ұштаудан өнер өлкесіндегі ұр
пақ тар сабақтастығы құ ра
лады. Филармонияның осы 
орайдағы миссиясына –  бала-
лар шығармашылығына орай 
өткізілген шараларға тоқталып 
өтсеңіз.

– Осыдан 4 жыл бұрын  
«Әдемі» балалар музыкалық 
 театр студиясын аштық. Студия 
бірнеше қойылымдарды сахна
лап, тұрақты жұмыс жасау да. Со
нымен қатар облыстық жобалық 
кеңсе аясында облыс әкімдігі мен 
облыстық мәдениет, архивтер 
және құ жаттама басқармасының 
қол дауымен талантты бала
лар дың мүмкіндіктерін көр
сетіп, сах  налық тәжірибе жи
нап, шы ғар   машылығын  шың дау 
мақ   сатында «Ляляфа» ба
ла лар мюзикл студиясы құ
рыл ды. Мәде ниет қайраткері 
 Т.Бек  арыс    тановтың «Таусыл
масын ер   тегім» қойылымының 
пре  мьерасын Н.Бекежанов атын
дағы музыкалық драма теат рында 
өткізіп, көрерменнен оң бағасын 
алды.

– Жыл басында жетістіктер 
мен «әттегенайларды» без-

бенге тартып, алдағы кезеңге 
жоспар жасайтын үрдіс бар. 
Өнер өлкесіне жетістік  өз 
аяғымен келмейтіні белгілі. 
Онда адамдардың ой еңбегі 
мен шығармашылық ізденісі 
тоғысады. Сондықтан қол жет-
кен табыстарды ауыз толты-
рып айту – еңбек пен ізденістің 
бағасы деп ойлаймын.

– Филармония өнер ие лері 
өз жетістіктерімен өңір жұрт
шы лығын қуантты. Олар дың 
қатарында жырау К.Түрікпен 
«Мен қазақпын» мега жобасының 
гранпри иегері атанса, 
Ш.Бимбетова ҚР Тәуелсіздігі 
күніне орай «Құрмет» орденімен 
мара патталды. Мұнан бөлек, фи
лармония директорының орынба
сары А.Іздіқұлова Мәдениет және 
спорт министрлігінің «Мәдениет 
саласының үздігі» төсбелгісін 
иеленді. Сонымен қатар, Ш.Ті
леу  лесов «Қазақс тан  дық са
лалық мәдениет, спорт, туризм 
және ақпарат қызметкерлерінің 
кәсіптік одағы» қоғамдық бірлес
тігінің «Еңбек даңқы» төс бел
гісімен марапатталды.

Өнер  ұжымдары да көрер менін 
өз жетістіктерімен қуан туда. Атап 
айтсам, каме ралық оркестр Қазақ
стан ның халық әртісі Ж.Әбдіра
шовты еске алуға арналған 
рес пуб ликалық камералық оркес
тр лер фестиваліне қатысып лау
реат атанды. Камералық ор
кестрге М.Өскінбаев атын дағы 
Маңғыстау облыс тық филар
мо ниясының  симфо ния  лық ор
кестрінің көркемдік жетек
шісі және бас дирижері, 
ха лық   аралық, республикалық 
кон   курстардың лауреаты Ә.Бес
тенбековтің шеберлік дәрісі 
ұйымдастырылды. Камералық 
оркестр ұжымы ақпан айында 
Еуропаның БоснияГерцеговина 
мемлекетінде өте тін камералық 
оркестрлер фес ти валіне қаты
сады.  Ал, Тұрмағамбет атын
дағы халық аспаптар оркестрі 
Құр ман ғазы Сағырбайұлының 
200 жылдығына орай Атырау 
қаласында өткен халықаралық 
ұлт аспаптар оркестрлерінің фес

ти валіне қатысып лауреат атанды.
– Басталған жылдың айда-

ры – «Жастар жылы» екенін 
білеміз. Жақында Елбасы 
атау лы жылдағы бірқатар бас 
та маларға старт берді. Фи-
лармония ұжымы да бұл бас
тамалардан сырт қалмайтын 
болар?

–  «Жастар жылы» аясында 
көп теген мәдени шаралар жос
парланып отыр. Оның ішінде  
филармонияның жас әншілері 
Н.Нұраддинова, Р.Үсеновтің жеке 
шығармашылық кештері,  «Жас 
толқын» кәсіби әншілер мен әнге 
қабілетті жұмыссыз жастардың 
жұптасып ән салу жобасы, 29 
сәуір –  Халық аралық би күніне 
орай рес пуб ликалық  «Dance
ART» би фестивалін өткізу, 6 
шілде күні Қазақстан эстрада 
жұлдызының қатысуымен филар
мония  әр тіс терінің «Астана жа
стар жүре гінде» шоу концертін 
өткізу көзделіп отыр. 

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

Елімізде цифрландыру, сандық технологияға 
көшу бағытындағы бастамалар қай саланы да жан
дандырды. Ең бастысы, білім саласындағы қыз
метке қолжетімділік артып, ұстаздар қауымы 
қағаз бастылықтан арылуға мүмкіндік алды. Ата
анаға да жеңілдік жасалды. Байқап қарасаңыз, қазір 
атаана баласының сынып журналындағы бағасын 
бақылауда ұстап, қажетті ақпарды дер кезінде ала 
алады. Бұл ретте құр сөзбен шектелмей, құзырлы ме
кеме ұсынған мәліметті жариялауды құп көрдік. 
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БІЗДІҢ ТАРАЗЫМЫЗ – 
КӨРЕРМЕН ТАЛҒАМЫ

2018 жыл: Сенімге серпін – сан саладағы екпін

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ

Елдің рухани тұрғыда дамуы мен кемелденуіне мәдениет сала сының  ықпалы 
айрықша. Өңірі міздің барлық өнер ұжым дары осы мәдениет ұғымы аясында бір 
мүддеге бірігіп, елге қызмет етіп келеді. Тарих қойнауына енген ескі жылда ақжолтай 
жаңалықтың жаршысы болған біршама ілкімді істер жүзеге асты. Облыстық филар
мония ұжымы өңірдегі ауқымды мәдени шаралар мен іргелі бастамалардың бел орта
сында болып, руханият керуені нің көшін бастады. Өнер ұжымының өткен жылдағы 
өмір ағымы, шығармашылық ізде ніс тері мен жемістері туралы об лыстық филармо
ния директоры Талғат Мақашовқа бірнеше сауал қойған едік.

АҚШтың Ана
хайм қаласында 
қазақстандық 
спортшы, ата жұрты 
Сыр топырағынан 
шыққан мәнерлеп 
сырғанаушы Эли
забет Тұрсынбаева 
«Төрт құрлық чем
пионаты» аталатын 
турнирдің күміс 
жүлдегері атанды.  

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.СБ

Жерлесіміз мұз айды нын
дағы бәсеке бәсінде алдына 
жапо ниялық Рика Кихираны 
ғана оздырды. 

Осыдан бір жыл бұрын 
Элизабет АҚШтың Солт
ЛейкСити қаласында өткен 
турнирде де өзінен жапон 
спортшысы Сатоко Мияхара
ны оздырған еді. 

Мұның да мәнісі бар, әлі 
қанатын жазып үлгермеген 
қарлығаштың балапанындай 
біздің қызымыз бұл жарыста 
да Гранпри турнирлерінің 
жеңімпазы, жапондық Рика 
Кихира, Маи Миахара, Ка
ори Сакомото, сондайақ 
Канаданың екі дүркін чемпи
оны Ален Шартрандар секілді 
мықтылармен қатарласа бақ 
сынасты. 

Әрине, Америка, Азия, 
Африка, Австралия секілді 

алып құрлықтардың аламан
шыларынан екінші болып 
келу еншімізге аз олжа емес. 
Дегенмен, қазақтың көк туын 
биікте желбіретемін деген 
қаршадай қыздың өз арма
нына жететініне де күмәніміз 
жоқ. 

Енді үкілі үмітіміз Крас
ноярс кіде өтетін Универсиада 
ойындары мен Жапониядағы 
әлем чемпионатына қатысатын 
болады. Демек, шиыршық 
атқан күншығыс елінің бәсе
ке лестеріне қазақ қызының 
қа нында бар батырлығын та
нытар тұсы алда. Ал, талантты 
фигуристтің басты нысанасы 
– 2022 жылғы олимпиада ой
ындарынан алтын олжалау.

Мұндай қадамға Элиза бет
тің бапкері Этери Тутберидзе 
де сенімді.

АНАХАЙМ 
АЙДЫНЫНДА 
ЖАРҚЫРАҒАН КҮМІС

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС 
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 16.08.2018 жылғы №758 
бұйрығына сәйкес, келесі кәсіпкерлік қызметінің субъектілері онлайн 
бақылаукасса машиналарын қолдануға міндетті:

Кәсіпкерлік қызметінің 323 түрімен айналысатын кәсіпкерлер 2019 
жылдың 1 сәуірінен бастап. Оның ішінде негізгі түрлері: такси қызметі; 
автобуспен тасымалдау; тасымалдау қызметі; кірпіш өндіру; көлік және 
жеңіл көліктерді жалдау және жалға беру; ғимараттардың құрылысы; 
әрлеу жұмыстары; нан өнімдерін өндіру; компьютерлерді жөндеу және 
т.б.

 Кәсіпкерлік қызметінің 86 түрімен айналысатын кәсіпкерлер 2019 
жылдың 1 шілдесінен бастап. Оның ішінде негізгі түрлері: көтерме сау да; 
әртүрлі бөлшек сауда; кең ассортименттегі тауарлардың бөлшек сау дасы 
және басқалар.

Кәсіпкерлік қызметінің 224 түрімен айналысатын кәсіпкерлер 2019 
жылдың 1 қазанынан бастап. Оның ішінде негізгі түрлері: жекеменшік 
жылжымайтын мүліктерді басқару және жалға беру; мектепке дейінгі 
(бастауыш) білім беру және басқалар.

Патент негізінде және бірыңғай жер салығы негізінде кәсіпкерлік 
қызметімен айналысатын кәсіпкерлер 2020 жылдың 1 қаңтарынан бас тап.

Деректерді беру функциясы бар бақылаукасса машиналары бойынша 
толық ақпаратты http://kgd.gov.kz/ru ресми сайтынан алуға болады.

Байланыс тел.: 235148.
Қызылорда облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департаменті.

SERGEK

Венгрияда өткен бокстан Боскай Иштван 
атындағы 63ші халықаралық турнирде жерлесіміз 
Тұрсынбай Құлахмет чемпион атанды.

BOKS

БОКСТАН ЧЕМПИОН 
АТАНДЫ

Әлемнің 27 мемлекетінен 
спортшылар қатысқан бәсе
кеде Т.Құлахмет 75 келі 
салмақта сынға түсті. Дүбірлі 

дода нәтижесінде Қазақстан 
құрамасы 3 алтын, 1 күміс,  
1 қола медальға ие болды.

«СБ» ақпарат.


